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BEVEZETŐ GONDOLATOK 
Pap Gy. László unitárius lelkész egy 

olyan munkával ajándékozott meg, amelynek 
tartalma nemcsak a bágyoni unitárius 
egyházközség múltjába kalauzolja az olvasót, 
hanem az erdélyi, de általában a magyar 
művelődéstörténet évszázados világába is.  

Az egyházközség történetének 
bemutatását az őszinteség, a tárgyilagosság 
jellemzi. A tényekből és a számokból levont 
következtetései, megállapításai sokszor 
meggondolkoztatóak, sőt megdöbbentőek, de az 
igazságot részrehajlás nélkül, bátran kimondja. 
Ez a szemléletmód, vagy magatartás érthető, 
hiszen Pap Gy. László 1986 és 1999 közti 
időszakban, tehát 13 éven keresztül az 

egyházközség lelkésze volt, s így jogában áll, hogy szépítgetés, vagy heroizálás 
nélkül szólaltassa meg az igazságot.  

A könyv annak a több évig tartó kitartó, szorgalmas munkának az 
eredménye, amelyet a szerző az egyházközség addig rendezetlen levéltárában 
végzett.  

Munkája több vonatkozásban is példaértékű: 
- először is, az egyházközség rendezetlen levéltárát gondosan, szakszerűen 

rendezte és a további kutatásokhoz hozzáférhetővé tette. 
- másodszor, az egyházközség története iránti érdeklődését nem elégítette ki 

az addig közölt forrásirodalomban leírtak (a szekunder források), ezért 
szükségesnek érezte az addig alig ismert levéltári anyag felkutatását és feltárását 
(primer források). 

- harmadszor, egy jelenben is tapasztalható tény okát szerette volna 
kideríteni: s ez az egyházközség híveinek „templomtalansága”, vagy gyenge 
templomlátogatása. 

A munka két részre oszlik. Az első rész az egyházközség valláserkölcsi 
életét, a második rész az egyházközség gazdasági helyzetét, értékeit mutatja be. 

Az első részt az egyházközségben tartott zsinatok (1677, 1697, 1723, 
1752, 1827) bemutatásával indítja, majd a püspöki vizitációk, esperesi 
vizsgálószékek és egyházköri közgyűlések időrendi számbavétele és értékelése 
következik. Az érékelés során arra is kiterjedt a figyelme, hogy az egyházközség 
híveinek az eseményekhez való hozzáállásáról, adakozásáról is beszámoljon, nem 
egy esetben az eseményt az egyházközség számadási könyvéből kellett 
rekonstruálnia. A zsinatokra és a püspöki vizitációkra vonatkozó egyházközségi 
levéltári anyag feltárása értékes adatokat szolgáltat egyetemes egyháztörténetünk 
számára is. A bejegyzések 17. és 18. századbeli szöveghű közlése, valamint a 
hagyományok és a szokások leírása más tudományágaknak is forrásanyagot kínál. 
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Az istentiszteleti és szertartási élet című fejezetben érdekes és értékes 
képet kapunk a hívek vallásosságának belső és külső megnyilvánulásairól a 
századok folyamán. 
Az egyik tanulságos terület a hívek templomlátogatásának az értékelése. A szerző a 
templomlátogatást teszi a gyülekezet valláserkölcsi életének mércéjévé: „Az életben 
mindig voltak, és lesznek véleménykülönbségek, s így az egyházközségen belül is előállnak 
akkor, amikor meg kell állapítanunk azt, hogy milyen fokú volt egy gyülekezet valláserkölcsi 
élete. A meghatározásokhoz szavak, számok, százalékok szükségesek. Az utóbbi kettő esetében 
kötelező módon a templomlátogatást tettem a valláserkölcsi élet mértékadójává” (I/33).  
Alulírott, aki szintén volt bágyoni lelkész, bár nem értek egyet azzal, hogy a 
templomlátogatás legyen a valláserkölcsi élet „kötelező” fokmérője, mégis igazat 
kell adnom a szerzőnek, hogy a templomlátogatás az egyházközség „szegénységi 
bizonyítványa” volt, remélem/reméljük, hogy ma nem az. Tény, hogy a lelkészek 
minden próbálkozása az évszázadok során (ugyanis első jeleit a szerző szerint már 
1829-ben felfedezhetjük) ezen a téren kevés eredményt hozott, de a valláserkölcsi 
élet egy másik megnyilvánulásáról, az áldozatkészségről már kedvezőbb, sőt 
dicsérő szavakkal szólhatunk. Ezzel egyetért a szerző is, aki szerint: „Sokat 
magyaráztam magamnak én is, hogy Bágyont így kell elfogadjuk, hiszen a templomba járók 
kevés száma nem azt mutatja, hogy a hívek nem szeretik egyházukat” (I/37). A 
„ feltérképezett” templomülési rend és templomülési viszályok érdekes kortörténeti 
adatokat nyújtanak. A szertartások gyakorlásának (úrvacsora, keresztelés, 
konfirmáció, a házasság megáldása, a temetés) koronkénti áttekintése nemcsak 
színes képet, hanem figyelemreméltó adatokat tár az olvasó elé.  
 A következő fejezet a segítőkészségről szól; a szerző leszögezi: „Ha 
általánosítok, akkor elmondhatom, hogy a segítségkérőkkel szemben kötelességtudóan, de 
együtt érezve járt el az egyházközség” (I/88). A segítőkészség különösen a Teológiai 
Akadémia tanárai és hallgatói, az akadémiták, a kolozsvári Kollégium és más 
vidéki iskolák diákjai, egyházi és világi intézmények, valamint bajbajutott 
egyházközségek, falvak és városok (pl. 1830-ban Bécsnek adtak 9 krajcárt) felé 
nyilvánult meg. A segítőkészség a rászoruló magánszemélyekre: elesettekre, 
árvákra, özvegyekre is kiterjedt. 
 Az iskola, oktatás és valláserkölcsi nevelés, valamint az egyleti életek 
(Ifjúsági-, Dávid Ferenc olvasó- és önképzőköri, Nőegylet) ügyének különös 
figyelmet szentelt a szerző. Közölt adatait kétségtelenül be kell építenünk 
egyháztörténetünkbe. Az egyházközség híveinek lelkiségére vall, hogy volt olyan 
helyzet, amikor nem, tudtak eleget tenni más irányú anyagi kötelességeiknek, de az 
iskola zavartalan, sőt eredményesebb működése érdekében „némelyek arra 
buzdították a tagokat, hogy még egy újabb tanítói állást is létesítsenek az egyházközség 
pénztárának terhére” (I/130). A magyar iskolatörténetnek is értékes adatokat nyújt a 
trianoni diktátum utáni román iskolapolitika érvényesítése kényszerének a 
feltérképezése Bágyonban.  
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 Az egyházközségi közigazgatás fejezetben az egyházközség volt 
lelkészeiről, gondnokairól, kántorairól, jegyzőiről, pénztárnokairól, egyházfiairól 
kapunk részletes történeti áttekintést.  
 Az első részt a fegyelmezés kérdése és a népesedési helyzet alakulásának 
a bemutatása és értékelése zárja. A népesedési adatok pontos közlése az 1817 és 
1997 közötti időszakot öleli fel. Az adatok tanulmányozása és az azokból 
levonható következtetés nemcsak tanulságos, de meghökkentő is (az egyházközség 
legmagasabb lélekszáma 1899-ben 1381 lélek volt, 1997-ben 492 lelket jegyeztek). 

Az első részt teljesebbé teszik a táblázatok, szám szerint 31 táblázat, 
amelyek a kibontott témákat nemcsak szemléletesebbé teszik, hanem 
dokumentumok alapján igazolják. 
 A szerző a második részben az egyházközség gazdasági életét, értékeit 
tárja az olvasó elé.   

A második részt az egyházközség templomainak (a régebbi és a mai) 
történetével indítja, belefoglalva a torony építésének történetét is, valamint a 
templomi berendezések (orgonák, harangok), a templomhoz tartozó építkezések (a 
cinterem, a portikus, a kőkerítés, a templom feljárója) részletes ismertetését is. Ezt 
követően a szerző alapos levéltári kutatásainak köszönhetően szakszerűen tárja az 
érdeklődő olvasó elé a lelkészi lakások (a régebbi és a mai), a kántori lakások, 
iskolai épületek, harangozói lakások, a tanácsterem (kultúrház), a fogadó, a pakulár 
házak történetét. Figyelme kiterjed a melléképületek: nyári konyhák, csűr- és 
istálló épületek, gabonatárolók, kocsiszín, kerítések, kutak részletes leírására is. 

Az egyházközség föld- és erdőterületeinek pontos leírása nemcsak 
koronkénti tárgyilagos számbavételt jelent, hanem biztos támpontként szolgál a 
kommunizmus évei alatt javaitól megfosztott egyházközség javainak 
visszaigényléséhez is.  

Az egyházközség ingó vagyonának: klenódiumok, levéltár, könyvtár 
bemutatása igényes kutatói munkáról tanúskodik. 

A második részt az alapítványok és a pénzalapok értékelésével zárja.  
A második részt is teljesebbé teszik a témákhoz csatolt táblázatok, szám 

szerint 63 táblázat. 
 A könyvet a felhasznált forrásirodalom és a rövidítések jegyzéke zárja. 
Pap Gy. László könyve az 

unitárius egyháztörténeti irodalom első 
olyan jellegű egyházközségi 
monográfiája, amely követendő utat 
mutat mások számára is. 
Egyházközségeink levéltárainak alapos 
feltárása nélkül nem lehet teljességgel 
megírni egyetemes egyházunk 
történetét.  

A szerző kitartó, szorgalmas munkájával bizonyságot tett ügyszeretetéről. 
A könyv olvasása közben érezzük, hogy az értékelés sokszor kemény hangneme 
mögött, a bágyoni egyházközség jelenéért és jövőjéért aggódó, tenni, változtatni, 
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jobbítani akaró lelkész szólal meg, akinek lelkébe, elméjébe az ott töltött évek 
alatt, akarva – akaratlanul, mégis belopta magát a hívek iránti tisztelet és szeretet. 
Erről tanúskodik az a gondolat is, amelyet a szerző az utószóban kifejezésre 
juttatott: „Ha még egyszer visszanéznék az egyházközség múltjára, csak azt kötném csokorba 
belőle, ami szép és jó volt, hogy olyannak láthassa magát az utókor, és ne tegye be a könyvet a 
többi alá, hanem megelégedéssel adhassa kölcsön!” (II/229).   

A könyvet nagy szeretettel ajánlom, mindenekelőtt a bágyoni unitárius 
egyházközség híveinek, lelkésztársaimnak, a szakembereknek, és a múlt iránt 
tiszteletet és ragaszkodást tanúsító minden érdeklődőnek vallási, felekezeti hová 
tartozástól függetlenül. 

Kolozsvár, 2008 karácsonyán. 
Dr. Rezi Elek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7 

 

SIMÉN DOMOKOS1 ÉSZREVÉTELEI AZ I. 
RÉSZHEZ. 

Az unitárius Bágyont „fényképezte” le, írásban, e könyvben PAP GY. 
LÁSZLÓ, néhai, bágyoni unitárius lelkész kellő forrásanyag híjján egy kicsit 
életlen és árnyalt a „felvétel”, ami nem a szerző hibája. Felmerül a kérdés, hogy 
kell-e és érdemes-e a kis közösségek, az egyházközségek aprólékos történetének 
anyaggyűjtésével – megírásával és közzétételével foglalkozni „ valakinek”, ha 
másnak nem a lelkésznek. Kötelessége felvenni a múlt történelmi „csepleszét”, 
akkor, mikor a hivatásos történészek „karámba terelték” múltunk szálfa történéseit és 

                                                 
1 (1928. - 2006.). 1928. december 14.-én született unitárius lelkészi családban. Amennyiben 

figyelemmel kísérjük iskoláit, majd a teológiai fakultás elvégzését, valamint saját nyilatkozatát, akkor 
egyszerűnek bizonyul, hogy megjelöljük elhivatottságának tényét. Azt azonban tudom, hogy a közeg, 
melyben született és nevelkedett, indíttatást adott eljövendő munkája végzéséhez, de erről igazán a 49 
esztendő beszél, mely alatt – jellemző módon, mint Simén Domokos adta magát egyházi, közösségi, 
vagy éppen családi ügyéhez. Inkább hallgassák őt! „Sokan vannak, kik ismertek, kevesebben, kik még 
megismernének, s nagyon kevesen, kik végig ismertek életemen keresztül. Mondok hát magamról is. 

Az én életem kövét-dobáló Hargitám, a szülőfalum, Homoródalmás. Itt a 43 éves korában, 
nagyon korán elhalt lelkész, ki nekem Édesapám is volt, Ő volt az a kéz, melyen keresztül megfogta 
Isten a kezem. Édesanyám, ki a torockói gyász falujából hozta magával törékeny testében a törhetetlen 
lelket, özvegyen nevelte fel 1945 karácsonyától, a homoródszentmártoni iskola tanítói fizetéséből 4 
gyermekét és mindeniknek tisztességes kenyeret és anyai szívet adott”.  

A Székelykeresztúri Unitárius Gimnáziumban érettségizett, majd a kolozsvári Unitárius 
Teológiai Karon szerzett lelkészi oklevelet. Szolgálati helyei: Küküllőszéplak-Vámosudvarhely, 
Székelykál, Ádámos, Csíkszereda. Ez utóbbi egyházközség újraszervezője és a csíki-gyergyói 
szórványgondozás elindítója volt. Kinevezésére, valamint a későbbi évekre emlékezve így ír: „A 
teológia elvégzése után a néhai Főtisztelendő, Dr. Kis Elek püspök úr kinevezett Székelykálba. Utána 
egyhangú meghívással az Ádámosi Unitárius Egyházközség kebelezett be 22 évig. /…/ Valahányszor a 
Hargita árnyékába indultam, mindannyiszor azt mondtam, hogy megyek haza, s valahányszor 
megfordítottam a szekerem rúdját, mindannyiszor azt mondtam, hogy megyek vissza. Lokál-patrióta 
vagyok, ha szégyen is bevallani, a szülőföldet elfeledni nem lehet. Mikor tehettem mindig jöttem és 
hazajöttem Almásra, Szentmártonba, Szentpálra, vagy Torockóra épp úgy, mint Székelykeresztúrra és 
környékére, középiskoláim fővárosába”. 

Ha két részre osztom gyakorló lelkészként történt működését, akkor elmondhatom, hogy az 
adott hely volt a meghatározó. Míg a Küküllői egyházkör lelkésze volt, addig természetesen az ottani 
események érdeklik. Korabeli feljegyzéseiből láthatjuk, hogy szorgalommal és érdeklődéssel vetette 
bele magát a számára még ismeretlen korok eseményeibe. Amikor áttevődött szolgálatának helye a 
csíki-gyergyói medencébe, attól a perctől kezdve az ottani unitáriusok gyülekezetbe szervezése, 
valamint a történeti igazság feltárása volt számára a legfontosabb szempont. Ez utóbbival kapcsolatosan 
több előadást is hallhattak az érdeklődők, itt ezen a helyen is, melyekben a csíksomlyói búcsúval 
kapcsolatos ferdítéseket, valamint a történeti valóságnak megfelelő tudósításokat rakta következetes 
egymásutániságba. Ezeket a dolgozatokat teljesen átjárja székely gondolkodásmódja, de az egyfajta 
határozottság is, mely nem csupán ráilleszthető Simén Domokosra, hanem egyszerűen rá jellemző.  

Nyugdíjba vonulását követően töretlenül és meggyőződéssel végezte feladatait, melyek talán 
még több rétűek voltak, mint az előtt. Szolgálatokat végzett azokon a helyeken, ahol felkérték erre 
(Marosvásárhely, Csíkszereda, Homoródalmás), folytatta kutató munkáját, írta és előtárta dolgozatait, 
élte egyéni, nyugdíjas éveit. Ez utóbbival kapcsolatosan csak annyit jegyzek meg, hogy, bár egészségi 
állapota egyre romlott, (szívinfarktusát követően saját maga ment be a sürgősségire), elvállalta 
történetírásom első kötetének lektorálását, sőt, mi több, halálát megelőzően megírta hozzá az előszót is.  
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történelemmé szövegezték őseink viselt dolgait? A valóságos megismerés 
szükségessége az, hogy nem érdemért, hanem kötelességért kell időt szakítani arra, 
hogy végre reális rálátásunk legyen a homályosnak mondott múltra, s ez csak 
alulról való nézetben a kis közösségek összetételén át lehet reális, mert érthetővé 
így lesz. A közösség eseményein, buktatóin és múltjának aprólékos ismeretén 
keresztül lesz érthetővé és természetessé a ma erkölcse, gondolkodása, társadalma, 
hite, népalkata, arcéle, egyszóval a mai közösséget a tegnapi közösség múltja 
határozza meg. Ugyanez vonatkozik egy vidék összefüggő képére, melyet csak az 
egymáshoz viszonyított, alulról nézet-helyzet helyez egy földrajzi közösségbe, 
szerves egészbe. Így mondhatjuk, hogy unitárius vidékeink apró történetéből áll 
össze szűk hazánk valóságos és általános unitárius lelki képe.  

Kiszélesíthetjük a gondolatot, mint feladatot nemzetiségünk történetére is, 
mert mai történelmünk úgy van megírva, hogy ki vezette a tollat és sorakoztatta 
glédába az eseményeket; és annak a „valakinek” milyen volt a felekezeti, nemzeti, 
világnézeti, társadalmi szemlélete. A maga célja szerint szitálta az eseményeket, 
felülről nézetből, és építette fel a történelmünk házát. Ebben kevesen voltak, 
vagyunk otthon, többen idegenekként kint maradtak belőle… Ez a mulasztás teszi 
kötelességgé az apró események kis közösségek sorsán való eljutást a közös 
múltunkhoz. Nincs két egyforma kis közösség, de az összesség mi vagyunk… 
Szomorú, mikor megírt és elfogadott hivatalos történetünkből fel kell adnunk egy-
egy szeletet, egy téglát, esetleg egy bástyát, vagy légvárat, pl. csíksomlyói búcsú, 
vallásszabadság, türelem, magyar egység stb. Az alulról nézet akkor válik 
tudományos fontosságúvá, mikor a magyar irodalom ősforrását keressük és azt 
nem a kolostorokban, a krónikákban, hanem két unitárius falu, Kénos és Énlaka 
hagyományában, a regös énekben és a rovásírásban határozzuk meg a magyar 
irodalom kezdetét. Alulról nézetből mindenütt lehetséges, hogy fennmaradt valami 
kevés, ami ma már „a sokat jelenti”. Ennek a szellemében kell majd a bő források 
idején a nemzeti és vallásos történelmünk valóságát, a valóságért megírni. 

Pap Gy. László a felsorolt lehetséges források csoportosítása és összevetése 
alapján megtette kötelességét. Egy „templomtalan” de nem istentelen 
egyházközség múltjába nyit ajtó-ablakot a fellelhető anyag közzétételén keresztül. 
Ámulunk és kesergünk, mert a mai valóság kér magyarázatot a múlttól. Az új 
Bágyon vallatja a régi Bágyont. Ahhoz, hogy a forrásvidék ismertebbé váljon, egy 
keveset vissza kell keresgélnünk-matatnunk a múltbeli életébe, környezetébe, 
társadalmi, politikai helyzetébe. Az öt székely szék egyike Aranyosszék, melynek 
a felső járásában a legnépesebb és a legnagyobb határa Bágyonnak volt. A felső 
járás lakosságának magyarsága, egy falu kivételével a többségében unitárius volt a 
19. század végén. Az 1870-es népszámlálás idején Bágyon összlakossága 1567. 
Férfi 784; nő 783, melyből unitárius 1080, ref 179, r. kat. 10, g. kat. 298 lélek. 
Magyar nemzetiségű 1269 és 298 román lakta 3 templommal a falut.  

A XIII. század közepi telepítésről vannak helyi adataink, írásos 
dokumentumaink, mikor az össznépi székely közösségből az aranyosszékiek 
kiszakadtak és jutalomként, adományban kapták Aranyosszék földjét. Az ősi 
székely társadalmi rend szokása szerint telepedtek meg itt, nemek és ágak szerint a 
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sorban választott hadnagy és bíró vezetésével. Erre vall a „HATNEM” kifejezés a 
régi okiratban. Ősi címerük egy sziklahegyen lévő vár, mely a székelykő várára 
emlékeztet. Mátyás korára az ősi rend fellazult, a nyílföldek osztása és a kibővült 
társadalmi rendek megjelenése által. Kísérlet történt a Szék földjét a vármegyével 
is egyesíteni, hogy a székely kiváltságokat a vármegyei törvények szerint 
kezelhessék. Véglegesen nem sikerült, a székely közösség törvényei erősebbek 
voltak. Az erdélyi fejedelemség megalakulása után az aranyosszékiek János 
Zsigmond fejedelem mellé álltak, unitáriusok lettek, a fejedelemnek nagy 
szolgálatot tettek. A fejedelem köszönetét így örökítette meg: „Akkor mikor annyian 
ingadoztak a mi aranyosszéki székelyeinket semmi bujtogatás, semmi ígéret, semmi 
szorgalmazás tőlünk s igaz ügyünktől el nem tántorítá… hívek maradtak”. Dávid Ferenc 
hűséges követőinek maradtak meg, minden erőszakos térítési szándék ellenére… 
Nem volt könnyű, nem az ismert sinfalvi példát hozom fel, hanem az 1573-ast. 
Ekkor a szék országgyűlési képviselőnek két unitáriust választott, Kövendről Gál 
Józsefet és Bágyonból Váró (Varó) Gábort. A kormányszék, mivel egyik sem volt 
r. katolikus, az egyik helyébe Szabó Samut rendelte. A székgyűlés erélyesen 
visszaírt, hogy választási szabadság ilyen korlátozását nem tűrik, ők nem vallásra, 
hanem képességre tekintettek, mikor választottak … és maradt a szék akarata. A 
székre kirótt katonai ellátmány (hús, zab, széna, fa, pénz, liszt, elszállásolás) miatt 
nagyon sokan koldus szegénységre jutottak, kivándoroltak.  

Bágyon életében egyedülállóan sorsforduló év volt az 1764., mikor Bukow 
kegyetlenkedéseinek hatására Aranyosszék felső körzetében egyedül Bágyonban 
sikerült megszervezni a székely határőrséget, „felvetetni a fegyvert” és a katonaság 
központjává tenni. Itt székelt a székely huszárezred második őrnagyi osztálya első 
századának második szakasza. Ezt tisztán Bágyonból állították elő 50 huszárral. 
Bágyonba került a szék irattára is 21 kötettel, mert a földbe és a torockói bányákba 
való rejtegetés-elásás miatt nagyon megrongálódott volt az iratanyag és a 
jegyzőkönyvek. Ezzel a szervezéssel Bágyon a szomszéd falukkal szemben 
előnybe került. Mit jelentett Bágyonnak a rendkívüli állapot? Elsősorban a katonai 
rendtartás szigorát, a „felsőbb parancs” feltétel nélküli teljesítését az egyének és a 
közösség kárára is. A szomszéd falvakkal szemben sokszor előnyt is jelenthetett. 
Jelentett előnyt is a „különböző népi lázadások” idején, a biztonságot, a 
szervezettséget és a személyes bátorságot. A közbirtokossági erdők felosztásakor a 
katonaság a legtöbb részt Bágyonnak adta kivételezésként. Kötelessége volt a 
„katonaságnak” évente kétszer 14 napi hadgyakorlaton részt venni Bágyonban, 
valamint minden harmadik évben ezredgyakorlatra Sepsiszentgyörgyre menni. A 
katonai bíráskodás hol terhet, hol mentséget jelentett a vármegyei bíráskodással 
szemben. Orbán Balázs szerint a bágyoni katonasághoz 50 huszár és 800 lélek 
tartozott. A vásártartási jogot is elnyerte Bágyon, mikor a katonaság is felvonult 
„ünnepelni”. 

Összegezve kiemelt és kedvezményes helyzete volt a bágyoniaknak ettől 
kezdve, mely önbizalomra és elbizakodottságra, visszaélésekre is csábította a 
katonai és a nem katonai népességet a falun belül és kívül is. A polgárosodás 
gyorsabb ütemű volt, mint a szomszéd falvakban. A katonaság vezetősége nyíltan, 
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vagy titokban unitárius és magyar nemzetiségű ellenségű volt. Ezért a helyi egyház 
érdekét nem tekintették patronálni valónak, az 1848/49-es szabadságharc 
alkalmával br. Josika volt a parancsnok, aki a falu ellenére is az osztrákokkal 
tartott és az oroszokat ő vezette be a Kárpátokon… Így érthető, hogy a 
templomlátogatás, az egyház érdeke, a magyarság közművelődése „feketelistára” 
került hivatalosan, a vasárnapi munkák, a szolgálat stb. elidegenítette az embereket 
a templomtól, ezért jellemzi Pap Gy. László templomtalan népnek a bágyoniakat… 
de nem istenteleneknek. Az ünnepi alkalmakat szerették és látogatták. A 
templomot, az egyházat a másik összetartó erőnek tekintették.  

Az egyházi épületet a „katonai rámára” húzták. A keblitanács volt a 
kommandó, minden hozzá kellett „befusson”, és tőle ment a jóváhagyás, vagy a 
büntetés. A tekintélyesebb családokban öröklésformán szállt egyikről a másikra az 
egyházfiúság, majd a keblitanácsban, ha üresedés történt automatikusan lépett elő 
az egyházfi keblitanácsosnak, jegyzőnek, vagy pénztárnoknak. Mint a vármegyén, 
úgy eleinte a keblitanácsi gyűlések egyesek házainál tartattak a lelkész kizárásával, 
hosszasan húzódó, meghagyások után lett a keblitanácsi gyűlés helye a lelkészi, 
vagy egyházi hivatalos helyiség. Hasonló a vármegyei helyzettel, hogy minden 
összejövetel végén volt az egymás „megtisztelése”, az áldomás, valamint az egyházi 
tisztségviselők év végi „megjutalmazása”, vagy fizetése. Az egyházi épületek 
fenntartását, ha lehet a közös vagyonból fedezték, a híveknek kevés 
hozzájárulásával. Volt honnan eladni, maradt úgy is elég. Az „újabb időben” a 
kollektív és a város közelség lelkileg és magatartásilag kivetkőztette a bágyoniakat 
a régi katonai-egyházi aranyosszék-közösségi magatartásukból, gondolkodásukból 
és talán ez lett a legsúlyosabb nehezéke annak, hogy Bágyon az egyik 
legnehezebben kezelhető, nagyszámú közösséggé vált. A születések fogytak, a 
temetések szaporodtak, s így a lakosság lassan kicserélődik, s az új nemzedék a 
régi „csökevényét” sem örökölheti. Meg kell állapítani azt, hogy a szomszéd 
unitárius falvak mások, vagy Bágyon másabb tőlük. Előnyét és hátrányát a jövő 
ítéli meg. Tény, hogy a katonai kommandó nem tudta minden erőfeszítése ellenére 
sem kiölni Bágyonból az Aranyosszék székelyeihez való ragaszkodás ősi gyökerét. 
A családkutatás szempontjából is érdemes lenne bővebb „sorral” elő állni.  

1948 őszén a Bágyonból való torockói nagyanyám földjén kellett 2 hónapig 
segítenem Gál Domokos „apómnak”, mikor valamilyen kapcsolatom volt a földdel 
és az emberekkel. Torockón mások voltak az emberek, mint Bágyonban, ez volt a 
végszámadásom Aranyosszékről. Mindezek után kérem a kedves olvasót nyisson 
bele a dokumentumokon épített bágyoni „házba”, s az olvasottak alapján próbáljon 
meg otthonformán érezni magát és Pap Gy. Lászlónak munkájáért hálát adni és 
példáját követni. 

Marosvásárhely, 2006. április.  
 
 
 

Simén Domokos ny. lelkész 
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ADATOK A bágyoni unitárius egyházközség történetéhez 

BEVEZETÉS 
 
Bágyon az Aranyos folyásának jobb felén, Tordától 11 km távolságra 

található, vegyes lakosságú település. A Székelyek kiváltságában Bagun olvasható 
és a falu Dávid Ferenc püspöksége alatt teljesen unitáriussá lett.2 Az 1313. évi 
confirmationalisban Bagium szerepel, viszont az 1291. évi adomány-levélben 
Bagyun3 olvasható.  

A falu román elnevezése Bagiu 
volt, melyet 1935-ben Badeni-re 
változtattak. 

Az egyházközség alapítási évét 
Uzoni Fosztó István(1771.-1778.) 
szerint 1568-ra tehetjük, viszont az 
első unitárius lelkészt 1583-ban 
találjuk hivatalában. 

Az egyházközség magyar 
elnevezésével 1716-ban találkozunk először: Betsületes Unit. Ecclesia, majd 1838. 
június 24.-én Bágyoni Nemes vitézlő Unitárius Szent Ekklésia néven szerepel. 

A következőkben bemutatok ennek az egyházközségnek az életéből korokat 
és embereket. Ami belőle kimaradt nemcsak saját korlátozottságomnak, hanem a 
hiányzó adatoknak, de ugyanakkor az elmaradt megvalósításoknak is köszönhető. 

Az egész munkát arra alapoztam, hogy az egyházközség Levéltárában 
található anyag rendezésével előhívjam a képet, mely csakis a Bágyoni Unitárius 
Egyházközségé. Az elsőrendű cél tehát mindenképpen az volt, hogy az Irattár 
hozzáférhetővé váljon, amiből következett a második, hogy egy helyen 
keresgélhessünk az egyházközség múltjában, harmadsorban pedig egy útkeresésről 
is beszélhetek, melyben megoldások után kutattam a gyülekezet 
templomtalanságára és egyfajta vallásos közönyére. 

Talán, aki nyomomban jön és elolvassa ezt a könyvet, összevetve a 
különböző korok eseményeit és embereit, megtalálja majd a módszert, melyet sem 
az előttem járó lelkészek, sem én nem találtam meg. Én sajnos elveszítettem annak 
reményét, hogy ebből a gyülekezetből egy templomos, imádságos lelkületű 
gyülekezetet nevelhetek. 

A megoldás kulcsa valahol a „több lélekkel” adni mögött rejtőzik! 
Jó barangolást kíván:  
 

Pap Gy. László 
lelkész 

                                                 
2 - Kénosi Tőzsér János - Uzoni Fosztó István történetírása: 2. Kötet. 4. fej. 2. sz. 225. old. 
3 - 21. Iratcsomó. 1983. szeptember. A továbbiakban: Iratcsomó= I. 
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I. RÉSZ  

VALLÁSERKÖLCSI ÉLET 

1. A VALLÁSERKÖLCSI ÉLET A 
ZSINATOK, VIZITÁCIÓK ÉS 
EGYHÁZKÖRI GY ŰLÉSEK TÜKRÉBEN 

1.1 Zsinatok 
A fellelhető bizonyítékok alapján  az egyházközségben 5 zsinatot tartottak:  
 
1677. jun 21-én „Bágyonba volt zsinat, de ennek iratai nincsenek meg. Idős emberek 

beszélik, szüleiktől hallották, hogy nagyon népes volt ez a zsinat: a falu 
jó nagy, mégis egyetlen ház sem volt benne, ahol vendégek ne szorongtak 
volna” 4. 

1697-ben5 Kolozsváron nagy égés pusztított s talán emiatt „a zsinat 
Háromság második vasárnapján Bágyonban gyűlt össze”.6 Ezen a 
zsinaton hitbéli kérdések tárgyalásáról szerezhetünk tudomást. 
A téma a „teremtés és s megtartás” volt. E zsinat fénypontjaként 
azonban „egy bizonyos Nyújtódi Márton nevű atyafi (állt), aki 3 évvel 
ezelőtt átállt a református vallásra /.../ térden állva kért bocsánatot az 
Atyaistentől /.../ és a megbántott unitárius egyháztól” .7 A megbánás 
után a megnevezett ismét vallást tett unitárius hite mellett. 

1723. 
júniusában 

is tartottak zsinatot, melyre nézve nem találtam semmilyen 
közelebbi adatot. 

1752-ben is volt Bágyonban zsinat, de az előbbihez hasonlóan semmi 
közelebbit nem tudok a zsinat lefolyásáról. 

1827-ben tartották az 5. és egyben utolsó zsinatot az egyházközségben. 
Hogy mi volt a zsinat témája, arról semmi közelebbit nem sikerült megtudnom az 
egyházközségi iratokból, s a résztvevők nagyszámú jelenlétére is csak a 
kiadásokból következtetek. Fél tucat pénzügyi kiadás teljes mértékben felszámol 
minden kétséget a zsinat tartása tekintetében. Nagyon sok kiadási tétel van, sőt 

                                                 
4  - Kénosi Tőzsér János - Uzoni Fosztó István Történetírása: 2. K. 4. Fej. 321. old. Amikor jelen 
adatgyűjtés, irattárrendezés megtörtént, akkor nem volt ismerős a Kovács-Molnár, 2005 kötet. Eredeti 
elképzelésem is az volt, hogy csupán az egyházközségben fellelhető bizonyítékokra támaszkodjam. A 
leírtak hiányosságainak pótlása egy következő feladat lehet.  
5 Dr. Rezi Elek megj.: A zsinat 1697. június 16.-án volt, (Vö. Kénosi-Uzoni 458, 496); azt is tudjuk, 
hogy gyűjtöttek a leégett kolozsvári templomra és iskolára. 
6  - I.m.: 2. K. 4. Fej. 340. old. 
7  - I.m.: 2. K. 4. Fej. 340. old. 
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arról is értesülünk, hogy a károkat is ki kellett fizetnie az egyházközségnek. A 
zsinat számára két tételben különítettek el nagyobb összegeket: először 40 RFt-ot, 
majd másodikszor minden aprósággal 73 RFt-ot.  

A zsinatokkal kapcsolatosan jellemző a bágyoni hozzáállásra, hogy 
felszólították az egyházközségi tagokat az adakozásra. Természetesen nemcsak az 
itthoni rendezvények támogatásáról, hanem a más helységekben tartottak 
alkalmával is hasonló volt a gyakorlat. Többek között az 1891-ben Torockón tartott 
zsinat költségeibe az „adakozásra való kéregetésre a megállapított naplóval a presbitérium 
kebeléből bizottságot” 8küldött ki.  

Az egyházközségi tagok öntudatára jellemző, hogy mennyire fontos helyet 
foglaltak el a zsinatok az egyházi események sorában. Nemcsak az adakozások, az 
anyagi támogatás jeleit fedezhetjük fel, hanem pl. 1891-ben az esperesnek még 
zsinati rovatalt is fizettek. A fenti évszám után 77 esztendeig nem szenteltek 
különösebb figyelmet a zsinatoknak, mert a legközelebbi bejegyzést 1968-ban 
találjuk csak, mikor az augusztus 17.-18. napjain, Tordán tartott zsinaton egy 
tíztagú küldöttség vett részt. A megjelentek csak az ünnepi rendezvényen tették 
tiszteletüket. A közebédről hiányoztak. 

1.2 Püspöki vizitációk 9 
1718. február 18.-án érkezett Almási Gergely Mihály püspök 

Magyarszentbenedekről. 
1742. január 10. Meglátogatta az egyházközséget Szentábrahámi 

Lombárd Mihály püspök. Ez az első írásos bizonyíték, 
amit egyházközségi irattárra helyezett, s mint ilyent 
bizonyítékkal alátámaszthatunk. Az 1741. évi ügyeket 
is tárgyalták, de mindenben különösen megkapó, hogy 
túl az anyagi kérdéseken végre találkozunk a rég várt 
első erkölcsi témával is, ami elsősorban a gyűlések 
megszervezésére vonatkozott. 

1758. február 26.-án volt az a püspöki látogatás, melyről csak annak 
köszönhetően szerezhettünk tudomást, hogy 1888. 
május 15.-én Benczédi Gergely „e püspöki vizsgálati 
jegyzőkönyveket innen onnan az akták és lim-lomok közül 
összeszedegetvén e kötetbe” 10 összegyűjtötte, különben ez 
is egy újabb rést jelentene az egyházközség 
történetében. 

1771-ben látogatta meg az egyházközséget Agh István püspök, s 
e vizitációra is csupán a számadási bejegyzésből 

                                                 
8  - 8. KJK – 1891. március 1. 
9 Dr. Rezi Elek: Az említett püspöki vizitációknak más forrásokban is utána lehetne nézni, pl. Lázás 
István püspöknél, 1810. 
10  - Püspöki Vizsgálószéki Jegyzőkönyvek: VI. Kötet - 1746. 
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következtethetünk, miszerint „Á T. Püspök Urunk 
idejövetelére vettünk 10 font húst fontját 4 pénzivel” .11 

1774-ben Agh István püspök másodszorra is felkereste az 
egyházközséget, amikor „Tiszldö püspök Urunk 
visitalvan”12 a gyülekezetet, 17 font húst vettek az 
étkeztetésére. 

1810-ben Lázár István püspök ittjártakor 16 MFt-ot költöttek. Az 
tény, hogy a számadás tekintetében nagyon fontos volt 
ez a kiadás megjegyzése, de e helyett sokkal értékesebb 
lett volna, pl. egy jegyzőkönyv, vagy egy bővebb 
beszámoló. 

1817. december 8-12 napjain Körmőczi János püspök látogatta meg a 
gyülekezetet, aki, mint „superintendens és Előülő” sk. alá is írta a hosszú 
jegyzőkönyvet.13 A vizitáció tagjai a már említett püspökön kívül az Aranyos 
környéki esperes, Fodor László és Ferenczi Mihály köri jegyző voltak. Utóbbi 
egyben a vizsgálószék jegyzője is volt. A vizitáció reggel 10 órakor tartotta az 
istentiszteletet. Csegezi László kántor „elől éneklése által” a 84. zsoltár két első versét 
énekelték. „Ímé, mily jó és gyönyörűséges, mikor együtt lakoznak az atyafiak!” s köv. 
olvasta Barla József lelkész a Zsolt 133,1-3-t, s az egységkötésről mondott 
beszédet. Ez után a püspök beszélt, aki azután megáldotta a gyülekezetet, amit a 
lelkész megköszönt. A vizitációról nagyon részletes jegyzőkönyv készült14, amiből 
sajnos nincsenek adatok az egyházközség levéltárában. Az anyagi vonatkozású 
ügyekre nézve, pl. megtalálható, hogy a „Generális Vizitatiora 1818. költség esett - 199 
Rf”.15 
1834. december 18.-án a „Bágyoni Nemes Vitézlő Szt. Ecclésiában” 16 Körmőczi 

János megejtette a 3. látogatását is. 
1841. február  
27.-én érkezett a vizsgálószék Csegezből. Több szánból álló 

katona-lovagok és a keblitanács több tagja tisztelgő 
kísérete, éljen kiáltások és mosárok durrogása17 mellett 
vonult be Bágyonba a vizitáció. Tagjai: Székely Miklós 
püspök és Koronka Antal18 esperes voltak. Az esperes 
vezette a jegyzőkönyvet. 28.-án délelőtt istentiszteletet 
tartottak, amikor Koronka Antal prédikált. Az ünnepély 
keretében a helybeli és a tordai iskolások énekeltek. A 
püspök a gyülekezethez intézett beszédében Isten és a 

                                                 
11 -  54. I. 1771. 
12  - U.o.. I. 1774. 
13  - Torda-Aranyos Környéki Püspöki Vizsgálószéki Jegyzőkönyvek. Továbbá: TAKPVJK 1817. 
14 Segít Simén Domokos is annak megjegyzésében, hogy a korabeli jegyzőkönyveket bekérte Kolozsvár, ahonnan nem érkeztek vissza igen sok egyházközségbe. 

15  - 54. I 1818. 
16 - 1834-béli Aranyos-Torda Környéki Vizsgáló Szék Jegyző Könyve 
17 Ágyúlövésekről van szó.  
18 Kövendi lelkész.  
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király iránti hűségre buzdította a híveket. A 
vizsgálószék szálláshelye a lelkészi lakás volt, ahol 
bizonyára Ferenczi Máté (1837.-1861.) lelkész 
vendégszeretetének örvendhetett egészen március 5-ig, 
hiszen ekkor zárult a vizsgálószék. 

1882. október 7-8. 
A keblitanács nagyon hamar hozzáfogott a vizsgálószék fogadásának 

előkészületeihez. 1881. május 24.-én már találkozunk azzal a bejelentéssel, hogy a 
püspöki vizitáció nagyon esedékes az egyházközségben, s „a sok zavaros dolgok 
kitisztázása /.../ az Ecclésiának több pénzei és adósságai vannak hátralékba”19, amiket 
sürgősen el kell rendezniük. Ahogy lassan közeledett a vizsgálat időpontja, úgy 
vált érezhetővé a keblitanácsban a feszültség, hiszen elég gyakran hangoztatták, 
hogy az egyházfik legyenek készen a számadással, hogy „abba akkor semmi 
fennakadás az által ne legyen /.../”.20  

A vizitáció fogadását illetően csak a megelőző napokban intézkedtek. 
Kinevezték a fogadó bizottságot, mely kiment a vizsgálószék elé „bandériummal 
legalább a határ széléig és a rendes szállásig /.../” 21 elkísérte addig, valamint ittléte alatt 
gondoskodott minden szükségletéről. Október 7.-én este érkezett meg a 
vizsgálószék Bágyonba. Az Eprés22 tetőn várták, majd diadalív23 alatt, mozsárágyú 
durrogás mellett érkezett a faluba. A falu végén Moldvai János köri jegyző 
mondott beszédet. Kovács Dénes, az egyházközség jótevője biztosította a 
vizsgálószéknek a szállást. A vizsgálatot másnap reggel 8 órakor kezdték. 11 
órakor istentiszteletet tartottak, melyen megjelentek a másfelekezetűek is. Éneklés 
után Csegezi László lelkész mondott buzgó imát, miután karének következett.  

Ezt követően Ferencz József püspök, lelkesítő beszéddel üdvözölte a 
megjelenteket. A püspök a templomban „mondott megáldó beszédével a hallgatókat igen 
érzékenyen meghatotta, úgy annyira, hogy azért jónak látták jövendőbeli bizonyságul írásba 
adni kifejezést”.24 Istentisztelet után a gyülekezet nő tagjai elhagyták a templomot, s 
a gyűlésre csak a férfitagok maradtak vissza. A gyűlés megtartása után a püspök 
„ főpásztori áldásával búcsúját vette a szent ecclésiától, annak ügyeit továbbra is hű és 
lelkiismeretes gondozására és ápolására bízván a hívek egyetemének”.25  

A Vezetőség figyelme arra is kiterjedt, hogy tiszteletdíjat adjanak a 
püspöknek, s megállapodtak, hogy felkínálnak 100 Ft-ot.26 A vizitáció fénypontja 
volt a sok virág, melyeket a leányok sok fáradtsággal kötöttek koszorúba. Október 
igaz, hogy nem a virágok hónapja, de azért még bőven találtak belőlük. A 

                                                 
19 - 7. KJK -1881. május 24. 
20 -U.o -1882. szeptember 10. 
21 - U.o. -1882. október 1. 
22 Bágyon és Alsófelsőszentmihály között található ez a dűlő.  
23 Virágból és üdvözlő szövegből álló, az úttest fölött áthajló díszítés.  
24 - 7. KJK -1882. október 9. 
25 - 1. K Vizsgálószéki Jegyzőkönyv 1852.-189 / 265. old. Ez után lásd: 1. K. 
26 Végül is ez nem egy csekély összeg, mikor a papnénak és a kántornénak 5-5 forintot adtak a 
főzésért, a diadalkapu felirata pedig 40 Krajcárt ért. 
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jegyzőkönyvet Ferencz József püspök, Csegezi Mihály köri felügyelő gondnok, 
Csegezi László lelkész és Létay Domokos köri közügyigazgató láttamozták. 
1923. július 10-11.-én. 

A vizitáció eredetileg július 10-12.-ére volt tervezve, mellyel kapcsolatosan 
a keblitanács megállapította, hogy azt úgy kell fogadni, ahogy megköveteli a 
„ felsőbbség iránti tisztelet s amint megkívánja egyházunk méltósága”.27 A vizsgálószék 
fogadásakor minden keblitanácsos kötelességszerűen meg kellett jelenjen. 
Megelőzően a lelkész összehívta a keblitanácsot (az események előtt legalább 
három nappal), hogy megtárgyalhassák a részletkérdéseket. Komoly gondot 
fordítottak a külső, de a templombelső díszítésére is. A gondnok és egyházfik 
zöldágakat hozattak, s a 6 tagú bizottság virágkoszorút is készíttetett a templomba. 
Természetesen nemcsak a keblitanácsosok kötelessége a templomban és az 
ünnepélyen való részvétel, hanem „mások is minél számosabban jelenjenek meg, különösen 
pedig legyenek leányok”.28  

Július 10.-én megérkezett a vizsgálószék, amelynek Boros György püspök 
helyettes és Nagy Dénes püspöki jegyző voltak a tagjai. A faluvégen Kovács Imre 
lelkész üdvözölte a vizsgálószéket, s válaszában a püspök helyettes annak az 
óhajának adott hangot, hogy „vajha Bágyonból is oly „benső lelki megnyugvással 
távozhatna, mint aminővel Kövendről jött ide”.29  

Július 11.-én, reggel 9 órakor a templomba vonult a Vizsgálószék, ahol 
éneklés után imát mondott Nagy Dénes, püspöki jegyző. Ez után Boros György 
főjegyző mondott beszédet, „melyben igen szép, ékes szavakkal egymás iránti szeretetre, 
áldozatkészségre hívta fel a híveket és kitartó türelemre”.30  Utána a helybeli lelkész 
megköszönte a vizsgálószék fáradozását és megjegyezte, hogy „örömét találná, és 
boldog lenne lelk. afia, ha akadnának megértő, áldozatkész lelkek hívei seregében, mint voltak 
a múltban”.31  

Simon Antal református lelkész is jelen volt az ünnepélyen, aki tisztelgett is 
a vizsgálószék előtt, „igen szépen mutatva reá üdvözletében, hogy az egymás megértésében 
és szeretetében van az erő, a boldogulás lehetősége”.32 A püspök helyettes arra kérte a 
jelenlévőket, hogy a felekezetek ez után is éljenek békességben egymással, hogy 
Isten országa eljöhessen e nemes faluba. Végül a főjegyző megköszönte a 
gyülekezet 5.000 lei adományát és Isten áldását kérte az egyházközségre.  

A püspöki vizsgálat kiadásait figyelve eltérő adatokkal találkozunk. A 
pénztárnaplóban 947 Lei 50 bani, és az 50 lei fuvardíj, azaz 997 Lei 50 bani 
szerepel, míg az 1923. évi Számadásban 1.147 Lei 50 bani. A lényeg végül is nem 
a kétféle kiadás közötti különbségen van, sem azon, hogy minek köszönhetően 

                                                 
27 - 11. KJK -1923. június 17. 
28 - U.o. KJK -1923. június 17. 
29 - 2. Kötet Vizsgálószéki Jegyzőkönyv. Továbbá: 2. K. - 1923. 
30 - U.o. - 1923. 
31 - U.o. - 1923. 
32 - U.o.. - 1923. 
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esett be ez a pontatlanság, hanem azon, hogy ebbe az összegbe belefért-e a 
tisztességes ellátás, vagy nem?! 
1932. május 21. 

Dr. Boros György püspöki minőségében értesítette az egyházközséget, 
hogy május 21.-én Bágyonba fog érkezni. A keblitanács késedelem nélkül megtette 
a kellő lépéseket, s egy 4 tagú bizottságot nevezett ki az ünnepély 
megszervezésére. A határozatban leszegezték, hogy méltóságteljesen fogadják a 
vizsgálószéket, s a látogatás végén közebéddel teszik még emlékezetesebbé az 
ünnepi alkalmat. 20.-án hozzáláttak a díszkapu elkészítéséhez, melynek délután 
négy órára mindenképpen díszelegnie kellett. 

A közebéddel kapcsolatosan kikérték a hozzáértő asszonyok véleményét, 
akik azt tanácsolták, hogy egy ebéd ára 30 Lei legyen. A vizitáció 
megvacsoráztatását és elszállásolását Csongvay Dénes33 tanító vállalta. A 
vizsgálószék tagjai: Dr. Boros György püspök, Lőrinczy Dénes esperes, Árkosi 
Tamás jegyző és Ürmösi József püspöki tikár voltak. Reggel fél 8 órakor érték el 
Bágyon határát, ahol díszkapuval fogadták és ott Bíró István lelkész mondott 
üdvözlőbeszédet.  

Este 9 órai kezdettel vallásos estélyt tartottak a kultúrházban, ahol Árkosi 
Tamás köri jegyző mondott imádságot. Ez után Ürmösi József bibliamagyarázatot 
tartott, miután több ifjú szavalt. A szavalatok elhangzása után a püspök megáldotta 
a jelenlevőket. Másnap reggel 9 órakor  közgyűléssel folytatódott a vizsgálószék 
tevékenysége. Természetesen a közgyűlést a tanácsteremben (kultúrház) tartották, 
majd onnan az istentiszteletre mentek. 1 Péter 1,23-24 alapján a püspök Isten 
örökérvényű beszédéről prédikált. Délután 2 órakor kezdetét vette a közebéd, 
amikor „gazdasági életbe vágó beszédek hangzottak el”.34  

A vizsgálószék kiadásait illetően itt is eltérések mutatkoznak, de 
véleményem szerint az ellátásban itt sem lehetett hiány 1.547 Lei kiadás mellett. A 
vizsgálószék utóhangja volt, hogy Boros György püspök köszönetét nyilvánította 
az egyházközségnek a szívélyes fogadtatásért. Mikor felolvasták a köszönőlevelet 
és a vizsgálatról készült jegyzőkönyvet, a gyülekezet örömmel fogadta, de 
ugyanakkor egyfajta ígéretet is tett arra, hogy mindig felszínem tartja a 
vizsgálószék utasításait, és a „lehetőségek szerint” arra törekszik, hogy azok 
meghagyásai értelmében éljen. 
1935 szeptemberében harmadszorra látogatott Boros György püspök az 

egyházközségbe, de most Dr. Hall Alfréd, a 
Szabadelvű Keresztények Egyesületének elnökével. 
Minden megelőző előkészületet a lehető 
legkörültekintőbben végezett el a keblitanács, hogy 
az mindenben megfeleljen a magas rangú vendégek 
fogadásának. A templomot, tanácstermet 

                                                 
33 - tanító, iskolaigazgató; gondnok két alkalommal: 1. 1919.-1923.; majd 1928.-1934.; pénztárosi 
teendőket végzett 1908.-1917. között 
34 - 42. I. - 1932. május 20-21. 
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kitakarították erre a célra, szokásos módon díszkaput 
készítettek, a bejövetelkor pedig megszólaltatták a 
harangokat. 

1967. július 9.-én 
Hosszas előkészület után érkezett a vizsgálószék. A kezdet-kezdetén arról 

volt szó, hogy június 17-18 napjain érkezik a vizitáció, azért, hogy 17.-én az 
épületek, ügyviteli kérdések tárgyában végezzenek vizsgálatot, 18.-án pedig sor 
kerüljön az istentiszteletre, valamint az azzal kapcsolatos ténykedésekre. Ezt az 
első kiszállási időpontot azonban áthúzta az ortodox metropolita beiktatása, 
amelyen részt kellett vennie Dr. Kiss Elek püspöknek. Emiatt áthelyezték a 
vizsgálatot július 8.-ára és 9.-ére.  

A vizsgálat alkalmával a püspök többek között megemlítette, hogy a 
templom és környéke nagyon szépen néz ki, valamint az áldozathozatal a 
valláserkölcsi életet is kissé felemelte a bágyoni egyházközséget. A közebédre a 
lelkészi telek udvarán került sor. Szegénységi bizonyítványnak számít, hogy ennek 
a vizitációnak sincs meg a jegyzőkönyve. Az esperes 1967. szeptember 27.-én 
keltezett levele végén megjegyezte, hogy a „Püspöki látogatási jegyzőkönyvet még nem 
kaptam meg. Mi az oka?” 35  

Erre a kérdésre majdnem egy hónap múlva találjuk meg a feleletet, amikor 
a lelkész két példányban felterjesztette a vizsgálószéki jegyzőkönyvet. Sajnos, 
hogy számunkra csak részleges a válasz, hiszen nincs a birtokunkban egy harmadik 
példány. A lelkész a fenti vizitációt fontos momentumnak találta, s ennek 
következtében a szokásostól eltérően kissé el is ragadtatta magát fogalmazásában: 
„mit látott a püspök: „Élet a javából”’.36 
1987. április 26.-án 

Meglátogatta az egyházközséget Dr. Kovács Lajos püspök. Erre a 
vizitációra Pap László lelkész öt és fél oldalban vázolta az egyházközség rövid 
történetét, megvalósításait. Ingó- és ingatlan vagyonáról is összeírás történt, s a 
helyszínen mindannyian tapasztalhattuk, hogy a püspöki vizitációk sorában ez is 
egy komoly értéket képvisel. Sajnos - ami már köztudott, hogy ennek a 
vizsgálatnak a jegyzőkönyve sem maradt fenn.  

A vizsgálószéket a lelkész fogadta, majd 11 órától istentiszteletet tartottak, 
melyen a püspök prédikált. Ez után a lelkész templomi beszámolója és a 
köszöntések következtek. A vizitáció szeretetvendégséggel zárult, amelyen 
emelkedett hangulatban egyik keblitanácsos atyánkfia rosszul sütött el egy viccet, 
aminek az a volt lényege, hogy a vizsgálószék hatökör. Magától értetődik, hogy a 
szeretetvendégség pillanatok alatt véget ért. 

 
 
 
 

                                                 
35 -287 – 1967. szeptember 27. Esp Hiv. 
36 -1967. évi Lelkészi Jelentés 
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1.3 Esperesi vizsgálószékek 
1750. Kissolymosi Koncz Boldizsár volt az esperes. 
1794. Ebből az évből származik az első biztos forrásunk, mikor a vizsgálat 

alkalmával „3 és fél veder bor” fogyott el. Bartók János volt az esperes 
1784.-1794. között. 

1798. november 29 Koncz Gergely volt az esperes. 
1812. Barabás Sámuel (1812.-1815.). 
1815. december 3. 
1816. november 29. Esperes Fodor László 1833-ig. 
1817. december 9. 

A püspöki vizitációval egy időben szállott ki, s amikor megkérdezték a 
belső embereket, hogy meg vannak-e elégedve a számukra történt tiszteletadással, 
valamint fizetésükkel, csak a lelkész panaszkodott, és ő is csak azért, mert nem 
kapta meg teljes mértékben azt. A gondnok is panaszkodni kezdett, hogy a lelkész 
nagyon ritkán van jelen a keblitanácsi gyűléseken. A keblitanács fejezet rendjén 
majd találkozunk ennek igazolásával, hiszen elég későre jelenik meg a lelkész 
neve. 
1818. december 15. 
1822. március 22. 
1826. november 29. 
1828. november 16. 
1834. december 19 Esperes Kozma Gergely37 1849-ig . 
1835. december 16. 
1838. január 7-8. 
1849. december 21. 
1852. december 30 Esperes Koronka Antal 1850-ig. Jegyző Bíró András. 
1854. december 28-29. 
1855. december 28-29. 
1857. január 9. 

1879-ig január hónapban volt az esperesi vizsgálat. Ebben az 
esztendőben a vizsgálószék alkalmával 20 veder38 bor fogyott el. Ez 
hiszen soknak látszik, de a szőlő a Faragóféle birtok szőlősében termett, 
és ennek az áldomására minden családból meghívtak egy-egy tagot. 
Igaziból nem is 20, hanem csak 13 vederrel fogyott el, aminek 5-6 Ft 
volt a vedrenkénti értéke, s a vizsgálószék nem találta annyira 
feltűnőnek „hogy érette még nagyobb zavart támasszon - annyival inkább, hogy az összes 
atyafiak jelen lehettek az áldomáson és különös azon tekintetből, hogy az elöljáróság okulva 
azon kiáltó költségen a jelen lévő vizitáció alkalmával a költséget annyira leszállította, hogy a 
bor ára teljesleg kárpótoltatott”.39 
1880. február 18-19. 

                                                 
37 A szabadságharc közvetett áldozata lett, akit kerítésdeszkából készített koporsóban temettek el. 
38 Az erdélyi veder kb. 12 liter. 
39 - 1.  K -239. old. 
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1881. január 19-21. 
1882. január 16-17. Az egyházközség hat személy ellátásáról gondoskodott: 

esperes, köri jegyző, a helybeli lelkész, a gondnok, a kántor és a pénztáros. 
Koronka Antal esperes értesítette az egyházközséget, hogy hamarosan 
parciális (Köri közgyűlés) lesz Bágyonban. Felszólította a Vezetőséget, 
hogy minél hamarább gyűjtsék be a kinnlevő adósságokat. A pénztárost 
utasította a vizsgálószék, hogy semmilyen kiadást ne engedélyezzen, hogy 
a Köri gyűlésre maradjon elegendő pénz. 

1884. január 7-9. 
Az elmúlt évben, körlevélben kérdezte meg az esperes a lelkésztől, hogy 

szükségesnek találja-e a vizsgálatot, amire a lelkész nemleges választ adott. A 
közelgő vizitáció azonban komoly gondot okozott a eblitanácsnak, mert a 
keblitanács, egyházközségi kiadásként elszámolt rendszeres megkínálása megszűnt 
1882-vel, ami kis „hidegséget szült a presbitérium között”.40 A valóságban azonban 
annyira tarthatatlanná vált a helyzet, hogy mindenképpen segíteni kellett rajta. A 
keblitanács megtalálta a megoldást. Ezen túl mindig az egyházközség pénztárából 
10 Ft-ot kiadnak egy „szerényebb vacsora” fedezésére. Ugyanakkor meghatározták, 
hogy ki képviselje a vacsorán az egyházközséget. Úgy döntöttek, hogy a 
vizsgálószék tagjai mellett a kántor és a pénztáros is vegyen részt. A keblitanács 
nagyon méltánytalannak találta, hogy részére semmilyen összeget nem különítettek 
el, aminek következtében véglegesen kiutalhatóvá vált a keblitanács számára is a 
10 Ft vacsorai költség. 
1885. január 26-28 Csegezi László, bágyoni lelkész az esperes. 
1886. február 3-4. A vizitáció tagjait a múlt gyakorlata szerint látták el. Az első 

nap az esperes, a köri jegyző és a kántor részesült élelmiszer ellátásban, 
másnapra pedig a keblitanács is megkapta41 a számára megígért 10 Ft-ot. 

1887. január 17-18. A keblitanács 12 Ft-ot kapott ez alkalommal. 
1888. január 10-12. 
1889. január 14-16. 
1890. január 31- február 1. 
1891. január 19-20. Most a lelkész feleségét kérték arra, hogy készítsen 

ennivalót. Az ebéd elkészítéséért személyenként 1-1 Ft-ot fizettek. Úgy 
tűnik, mintha még mindig nem elég világos, hogy miként fizetik azokat a 
fuvarosokat, akik ide- és elszállítják a Vizsgálószéket. Belátták, Végre jó 
lenne „némi csekély költséget” megszavazniuk erre a célra is. Fuvardíjba 10 
Ft-ot ad a keblitanács, tehát ugyanannyit, mint 5 évvel ezelőtt kapott a 
keblitanács a saját ellátására. 

1892. február 21-22. 
1893. január 30-31. 

                                                 
40 - 7. KJK -1883. december 30. 
41 Érdekesnek számít számomra ez a tény, hiszen igen sok alkalommal komoly vitát kellett folytatnia a 
keblitanács néhány tagjának annak érdekében, hogy ez egyházközség állja a vizsgálószékek alkalmával 
a keblitanács kiadásait is, vagy azoktól a keblitanácsi tagoktól hajtsák be a kiadások összegét, akik 
megjelentek ezeken az alkalmakon. 
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1894. január 31- február 2. A vizsgálószéknek 6 Ft tiszteletdíjat adott az 
egyházközség. Az idén a kántor látta vendégül a szokásos, régebbi fizetés 
mellett. A keblitanács is megkapta továbbra is a maga 10 Ft-ját. 

1895. január 14-15. Első nap 6 személy élelmezéséről gondoskodtak, második 
nap pedig ötről. 

1896. március 3-4. A kántorné főzte meg az ennivalót, de egy „kevés étel készítése 
költségére” 42 a keblitanács is igényt tartott. Természetesen megmaradt a 
régebbi kiadás. 

1897. Május. 
1898. április 21. 
1899. április 19-20. A vizsgálószék alkalmával 7 személy élelmezését 

biztosították, s a keblitanács úgy döntött, hogy amint az régebben is 
szokásban volt, egy arra „alkalmas helyen és időben egy kis vacsora 
készíttessék”43 a számára is. 

1900. március 5-6. A vizsgálószék tiszteletdíja 16 Ft. 
1901. február 23-24. Ebben az évben a keblitanács sokkal merészebben 

költekezett és „10 kiló pecsenye /.../ presbitériumnak” 44 címen 90 koronát 
könyveltek el a pénztárnaplóban. 

1902.  február 26-27. A fogadási készületek még mindig 
nagyon hangsúlyosak, s ennek rendjén  
találkozunk a döntéssel, miszerint „a presbitérium 
részére /.../ 20 korona költségig egy kis vacsorát”45 
készítsenek. Igaz, hogy az elmúlt vizsgálatkor 90 
Koronát költöttek, és az is helyénvaló, hogy az 
eddigi szokásban a 10 Korona kiadása volt, de a 
keblitanács jogában állt - egy régebbi döntésre 
hivatkozva, egy új határozat jogerőre emelése. 

1903. február 26. 
1904. április 12. 
1905. április 10. 
1906. június 8; majd július 24. 
1907. május 6. 
1908. február 17. A keblitanács költségeire 30 Koronát adtak ki. Az esperes 

Lőrinczy Dénes, a köri jegyző Ádámosy Gábor. 
1909. április 16. 
1910. március 11. 
1911. március 27. 
1912. február 26. Úgy tűnik, mintha ismét kellemetlenségek támadtak volna a 

keblitanács vizsgálószéki kiadásaival kapcsolatosan, mert megerősítették a 

                                                 
42 -8. KJK – 1896. március 1. 
43 - 8. KJK. – 1899. február 5. 
44 -1. számú Pénztárnapló - 1901. 
45 -9. KJK – 1902. február 26. 
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régebbi döntést, hogy a „fáradozásuk fejében” ők is egy kis ellátásban 
részesülhessenek. Gyanús a határozat, mintha nem ismerték volna a 
régebbit, hiszen a határozatban 20 Korona kiadást szavaz meg a 
keblitanács azzal, hogy amennyiben a  közgyűlés nem fogadja el, akkor az 
„egyesek” (keblitanácsosok) vissza kell fizessék. 

1913. február 27-28. Nagyon érdekes a keblitanács viszonyulása, hiszen a 
vizsgálószéki kiadások összege akár 75 Kor 20 Fillér is lehetett, de ez nem 
is okozott senkinek fejtörést, ha a vizsgálószék tagjaira költötték. A 
gondok csak akkor jöttek elő, amikor a keblitanács szükségleteire 
költekeztek, s főként, amikor ez ki is derült. Ettől kezdve gáncsoskodó 
vélemények tömegével találjuk szemben magunkat. Vagyis egy olyan 
állapottal, melyben igen sok, nem keblitanácsos kifogásolja a magas 
összegű költekezést. 

1914. március 13. 
1915. február 25-26. 
1916. február 24-25. 
1917. március 15-16. 
1918. február 20-21. 
1920. június 26. 
1921. február 21. A vizsgálószék tiszteletdíja 300 

Korona.  
 
 

1922. március 27. 
1923. március 14. Ettől az évtől kezdődően külön jegyzőkönyvekbe írták a 

vizsgálatok alkalmával tapasztaltakat, eddig viszont az arra a célra 
felállított 2 kötet szolgáltatta a bejegyzési lehetőséget. 

1924. március 2-3. Délután 5 órakor egy ünnepéllyel kezdődött a vizsgálat. 
Másnap reggel fél 10 órakor istentiszteletet tartottak a templomban, majd 
azután közgyűlést. Több mint valószínű, hogy eddig is hasonló volt a 
szokás, hiszen ezt akár a püspöki vizsgálatoknál is tapasztalhattuk, csupán 
nem tartották annyira fontosnak, hogy megörökítsék a jegyzőkönyvekben. 
Mindig egy rövidebb-hosszabb ünnepély tette teljesebbé a 
vizsgálószékeket. 

1925. április 1-2. 
1926. március 12. 
1927. február 28. 
1928. március 5. Lőrinczy Dénes esperes és Árkosi Tamás köri jegyző mellett 

Pataki András46 közügyigazgató nevét is olvashatjuk a hitelesítések 
rendjén. 

                                                 
46 Volt várfalvi lelkész, az azonos nevű magyarszováti unitárius lelkész édesapja, akit a lelkészi lakás 
előtt lőttek agyon az orosz katonák 
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1929. február 24-25. Gál Domokos kifogásolta a vizsgálószék lefolyását. Az 
egész gyülekezettől „/.../ több higgadtságot és a gyűlés méltóságához illő 
mérsékeltebb magatartást kíván a jövőben” 47. A  közgyűléseket azután a 
tanácsteremben tartják. Erre vonatkozóan nincs pontos jegyzőkönyvi 
feljegyzés, de bizonyos, hogy 1923-ban még a templomban gyűléseztek. A 
mostani gyűlésben pedig egy olyan hangvétel uralkodott, ami 
mindenképpen megkövetelte a gyűlések templomon kívüli tartását. 

1930. március 24. 
1931. március 3. 
1932. május 21. 
1933. március 20. 
1934. március 12. A Vizsgálószék fél 9 órakor érkezett meg és fél 11 órakor 

ment be a templomba, ahol az istentisztelet megtartása után a lelkész és 
felesége üdvözlete következett. Ez után Balogh Anna, Dr. Spann Károly: 
A templomban c. versét szavalta. 

1935. április 8. 
1936. március 29. Lőrinczy Dénes meghalt, aki az egyházkörnek 28 évig volt 

esperese. A keblitanács 1 percnyi felállással hódolt a volt esperes 
emlékének. Ugyanakkor az egyházközség hozzájárult a tordai gyülekezet 
által kezdeményezett és létrehozott Lőrinczy Dénes Alapítványhoz, 
koszorúmegváltás címen 200 Leivel. A meghalt esperest Gombásy János 
köri jegyző helyettesítette. 

1937. április 14. Az új esperes Árkosi Tamás, aki sinfalvi lelkész volt, Gombásy 
János jegyzővel látogatták meg gyülekezetünket. 13.-án délután érkeztek 
az egyházközségbe, de csak másnap tartottak istentiszteletet. Istentisztelet 
után Csongvay Ferenc kántor Eta nevű leánya művészi érzékkel szavalta el 
Dobai István: Caesar akartam lenni c. versét. Istentisztelet után a 
tanácsteremben tartották a közgyűlést. 

1938. március 3-4. Délután 5 órakor érkezett meg a vizsgálószék, s azonnal meg 
is állapította, hogy itt „mindenek szép és ékes renddel vezettetnek” 48. A 
vizsgálatról távirati hívás miatt hiányzott az esperes, akinek Kolozsvárra 
kellett utaznia, s a vizsgálatot a jegyző folytatta. Később kiderült, hogy az 
esperesnek éppen akkor kellett letennie az esküt. A jegyző délelőtt 11 
órakor istentiszteletet tartott, a helybeli lelkész mondott imát. Ezek után a 
jegyző üdvözölte a gyülekezetet, amit viszonzásul megköszönt a lelkész. 

1939. március 9. Az esperes és a jegyző mellett Tonka Károly köri felügyelő 
gondnok is láttamozta az iratokat. „A közgyűlés folyamán voltak viharos 
jelenetek is, de a végén a felzaklatott indulatok lecsendesedtek és a legnagyobb 
csendben és rendben ért véget a gyűlés”.49 A vizsgálószék közebéddel zárult, 
ahol békesség, nyugalom és jó hangulat uralkodott. Nem igazán érthető, 

                                                 
47 -12. KJK – 1929. március 14. 
48 -42. I. – 1938. március 4. 
49 - 42. I – 1939. március 9 
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hogy a vallásos ünnepély megtartását miért helyezték 9.-én estére, a 
közebéd utánra. Ezen az ünnepélyen az esperes mondott imát és tartott 
bibliamagyarázatot. Az ifjúsági egylet egy nagyon változatos műsorral 
szórakoztatta a vendégeket, ami a lelkész és az egylet komoly 
tevékenységét dicsérte. 

1940. február 19-20. 
1943. július 11. 
1944. augusztus 10. Egyáltalán nem véletlenszerűek azok a helyzetek, 

amelyekkel szembetaláljuk magunkat most már egyre gyakrabban. Eltérő 
időpontok egyszerűen felborítják előbbi elképzelésünket, hogy eldöntsük, 
végül is mikor tartották igazán a vizsgálószéket!? Éppen ezért inkább egy-
egy anyakönyvi bejegyzést tartok pontosnak, mint pl. egy számadási iratot, 
melyet minden további nélkül postázni lehetett, és az egyházközségtől 
távol is láttamozhatták. 

1946. március 1. A vizsgálószék fogadásával kapcsolatosan érdemes 
megjegyeznem, hogy ez az első alkalom, amikor a lelkész, vagy a kántor 
felesége mellett olvashatjuk más asszonyok nevét is, mint Benke 
Zsigmond egyik leányáét, vagy Csép Lajos feleségét. 

1947. március 18. A lelkész feladatává tette a keblitanács a Vizsgálószék 
fogadását és neki kellett gondoskodnia annak elszállásolásáról is. Végül is 
Benke Zsigmond a köri felügyelő gondnoknak, Kaszás Gyula idős pedig a 
köri jegyzőnek biztosított szállást. 1940 óta rendszeresen egynapos 
vizsgálószékkel találkozunk, de ez is megtévesztő, hiszen a legtöbb 
alkalommal előző nap este már megérkezett a vizsgálószék az 
egyházközségbe. 

1948. március 25. 
A vizsgálószék kiszállását megelőzően megkérdezte az esperes az 
egyházközségtől, hogy a nehéz anyagi helyzetre való tekintettel az egyházközség 
tudja-e vállalni fogadását? Régi, nagy örömmel fogadta a keblitanács a 
vizsgálószéket. A lelkész ebédet, Csongvay Dénes vacsorát, reggelit, szállást, 
Benke Zsigmond pedig a szállítást vállalta. Csongvay Dénes egy eddig szokatlan 
javaslatot tett a közgyűlésnek: A keblitanácsosok családtagjaikkal együtt 
jelenjenek meg az istentiszteleten és a közgyűlésen is. Ma igen elgondolkodunk 
ezen a javaslaton. Magam is így jártam akkor, amikor szembesültem a fenti 
megjegyzéssel. Egyszerű magyarázata van mindennek, hiszen a háború utáni 
évekre, de úgy általában is jellemző volt az alacsony számú részvétel az 
istentiszteleteken. Egyik időszerű lehetőséget láttak a Vizsgálószékben arra, hogy 
népessé váljon végre egy ünnepi alkalom. 
1949. március 21-22. 
1950. február 21. Az esperes Gombásy János, a köri jegyző Kökösi Kálmán, a 

köri felügyelő gondnok Kereki András volt. 
1951. április 30. 
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1952. július 8; július 18. A vizsgálatot Tordán ejtették meg. Lőrinczy Dénes az 
esperes, a köri jegyző Májay Endre50. Az egyházközség részéről Bíró 
István lelkész és Kovács Lőrinc gondnok (1950-1953) jelent meg. Az 
esperes hosszú betegsége miatt képtelen volt a bágyoni kiszállásra, s 
emiatt kellett Tordán végezze a vizsgálatot. Ez az év jelenti a „Köri 
közigazgatási díj” megjelenését, de sajnos ekkor még nem tudunk semmi 
közelebbit a fizetendő összeggel kapcsolatosan. 

1953. április 17. Jellemző a keblitanácsra, hogy milyen „rugalmasan” 
viszonyult a vizsgálószéki kiadások utólagos kifizetéséhez. Egyszerűen 
megállapították, hogy az élelmezésről és elszállásolásról a lelkésznek 
kell gondoskodnia, aki „kötelességeiről számlát nyújt be”, amit neki majd 
visszafizet a keblitanács. 

1954. május 7. Reggel 8 órakor szólaltak meg a harangok. Az istentisztelet 9 
órakor kezdődött: imát Májay Endre, beszédet Lőrinczy Dénes esperes 
mondott. Alapgondolata Róma 13,11-12 versek voltak. 77 felnőtt és 15-
20 kiskorú volt jelen az istentiszteleten. Érdekes, hogy a gyűlés helye 
most már ismét a templom, bár még a tanácsterem51 az egyházközség 
tulajdonában van. 

1955. június 15. 
1956. május 3-4. Májay Endre esperes helyettes és Nagy Béla köri jegyző 

helyettes végezték a vizsgálatot. Este fél 7 órakor tartották az 
istentiszteletet, amikor az esperes helyettes imádkozott, Nagy Béla 
pedig egyházi beszédet mondott a 116. Zsolt 1-2 alapján. A 
vizsgálószék egyik nagyon fontos témája volt, pl. a személyenkénti 1 
Lei befizetése, amivel kapcsolatosan már a kezdet kezdetén 
megjegyezték, hogy ez Bágyonban megvalósíthatatlan, mert nem lehet 
ennek szükségességéről meggyőzni a híveket. 

1957. március 15-16. A vizsgálószék tagjai: Rostás Dénes esperes, Májay 
Endre köri jegyző. Az istentiszteletet 15.-én este fél 8 órakor tartották, s 
kissé különösnek tűnik ez az időpont akkor, mikor 16.-án fél hétkor ért 
véget a vizsgálat. 

1958. február 13. 
1959. február 19. 
1960. március 24. Tagjai: Nagy Béla esperes helyettes és Székely Gergely köri 

jegyző helyettes. Este 6 órakor tartották az istentiszteletet. 
1961. augusztus 20. A vizsgálatot Nagy Béla esperes helyettes kezdte. Délután 

4 órakor istentiszteletet tartott, de utána megszakította a vizitációt, mert 
egyházközségében esketési szertartást végzett. Ezt a jegyzőkönyvet 23.-
án zárta le az esperes helyettes. 

1962.52 március 31- április 1. Az esperes Sebe Ferenc volt, aki mindenek előtt a 
                                                 
50 Torockói, majd későbbi brassói lelkész 
51 1962. lesz a fordulópont, mikor Halmágyi Endre, volt kövendi tanító kiállította az elvételi iratot. 
52 Ettől az évszámtól kezdődően két összevont évről szóló beszámolóval találjuk szembe magunkat, 
úgy, mint pl. 1961 / 1962 –re vonatkozó vizsgálószéki jegyzőkönyv. A valóságban pedig teljesen 
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pontosság betartására intette a lelkészt. Köri jegyző helyettesként Kiss 
Zoltán, kövendi lelkészt találjuk az esperes mellett. A vizsgálatot 
március 31.-én délután 4 órakor kezdték meg és április 1.-én, este 8 
órakor fejezték be. 

1963. június 15-17. 15.-én délben 1 órakor kezdte meg Sebe Ferenc esperes a 
vizsgálatot. 16.-án 11 órai kezdettel istentiszteletet tartottak, melyen az 
esperes mondta az imát és a prédikációt. Délután 4 órára a bogáti 
szórványba mentek motorkerékpárral, ahol az esperes hasonlóképpen a 
bágyonihoz imát és beszédet mondott. Ebből az alkalomból 
feljegyezték, hogy a bogáti hívek közadakozásból egy irodai szekrényt 
akarnak adományozni. Ez a kezdeményezés nem valósult meg. A 
vizsgálatot 17.-én délután 4 órakor fejezték be. A jegyzőkönyvben 
általános adatokkal találkozunk. 

1964. május 23-24. Sebe Ferenc előadó tanácsos lett, s helyét Nagy Béla 
töltötte be. Rövid időre Fazakas Ferenc köri jegyző, tordatúri lelkész 
vette át a hivatal irányítását. Látszólag fél lépésre volt az esperességtől. 
Ebben az évben az egyházközségnek 350 Lei köri díja volt. 

1965. május 23-24. 23.-án délután 2 órakor kezdte meg a vizsgálószék a 
munkáját. Délután 4 órai kezdettel anyák napi istentiszteletet tartottak, 
amikor ünnepi beszédet Fazakas Ferenc köri jegyző mondott. 25 
gyermek szavalt. Maga a tény, hogy egy esperesi vizsgálószék 
alkalmával anyák napját rendezett a lelkész, azt a küzdelmet mutatja, 
amelyet folytatólagosan vívtak a templomtalansággal szemben. 

1966. május 30.-án délután 5 órakor tartották az istentiszteletet, majd utána a  
közgyűlésen a templomjavítási munkálatokat észrevételezték, mely 
szerint az „impozáns régi templom fehérre meszelt falaival hirdeti a bágyoni 
hívek áldozatkészségét”.53 Az esperesi megnyilatkozásban helyet kapott 
Csép János gondnok lelkiismeretes munkája is, valamint felemlegették, 
hogy a nők megfestették a templomi padokat. 

1967. április 9-10. 
1968. május 5-6. Itt csak annyiban kell két napot számolnunk, hogy május 5.-

én délután 3 órakor kezdte meg munkálatait a vizsgálószék és 6.-án 
reggel 7 órakor fejezte be. Nagyon is természetes, hogy éjszaka nem 
folyt a vizsgálat, hanem az ébredés utáni távozást jelenti a második nap 
reggel. 

1968. április 27-28. 
1970. április 19-20. A délután 5 órai kezdettel tartott istentiszteleten 25 

közgyűlési tag jelent meg. 
1971. március 18. 
1972. július 15. Ez a második alkalom, amikor a lelkész valamilyen helyi 

                                                                                                                 
természetes az, hogy a vizsgálószékek mindig a megelőző évet vizsgálták, kivéve azt az időszakot, 
mikor még december hónap folyamán igyekeztek megtartani. 
53 .-42. I. -1966. május 30. 
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ünnepéllyel köti össze a vizsgálószéket. Ekkor a konfirmációval. 
Esperes helyettesként a későbbi püspökünk Szabó Árpád, köri 
jegyzőként pedig Fazakas Ferenc végezte a vizsgálatot. Imát és egyházi 
beszédet az akkori kolozsvári lelkész, Szabó Árpád mondott. Az 
istentiszteleten mintegy 400 lélek volt jelen. Igen! Nem téves a szám! 
Úrvacsorai beszédet Fazakas Ferenc mondott. 

1973. március 27-28. A vizsgálatot Bálint Ferenc esperes helyettes és Szabó 
Árpád köri jegyző helyettes végezték. Az istentiszteletet este 6 órakor 
tartották. 

1974. február 17-18. Ebben az esztendőben a vizsgálószéknek az 
egyházközség volt az első állomása. Sajnálattal vette tudomásul a 
keblitanács, hogy nagyon kevesen jelentek meg a közgyűlésen. 17.-én 
este 6 órakor tartották az istentiszteletet, melyen imát Fazakas Ferenc, 
beszédet pedig az esperes helyettes mondott. 

1975. február 24-25. A vizsgálószéket megelőzően a lelkész szinte sóhajtozta, 
hogy milyen szép is lenne, ha a „régi, rossz szokástól eltérően” minél 
többen lennének a vizsgálószéki istentiszteleten. Az istentisztelet előtt a 
vizsgálószék megbeszélést folytatott a megjelent keblitanácsi tagokkal. 
Az istentiszteletet este 7 órakor tartották. 

1976. március 1. Az új esperes Benedek Sándor, köri jegyző Sándor Bálint 
volt. Az istentiszteletet délután 5 órától tartották. 

1977. március 27. Benedek Ágoston köri jegyző végezte a vizsgálatot. Az 
istentiszteleten 30 egyházközségi tag vett részt. 

1978. március 13-14. 
1979. április 1. A lelkész nagyon komolyan küzdött, hogy rábírja arra az 
egyházközségi tagokat valamiképpen, hogy minél nagyobb számban jelenjenek 
meg az egyházközségi közgyűlésen, amit március 25.-én tartottak. Jelezte is a 
lelkész, hogy 8 meghívót54 hordoznak ki a faluban annak érdekében, hogy minél 
többen szerezzenek tudomást a vizsgálószék érkezéséről. 
1980. június 1-2. Benedek Ágoston köri jegyző és Fazakas Ferenc köri jegyző 
helyettes végezték a vizsgálatot. 6 órakor tartották a vizsgálószéki közgyűlést, 
amelyen 72 tag volt jelen. Az egyházközség tagjai és a volt lelkész, Benedek 
Sándor között súrlódások alakultak, aminek köszönhetően távol maradt a 
vizsgálószék alkalmával. 
1981. március 23-24. Balla József köri felügyelő nevével találkozhatunk. 
1982. március 22-23. Este 6 órakor tartották az istentiszteletet, amikor Benedek 
Sándor esperes jókívánságai között hangsúlyozta, hogy szeretne még hasonló 
hangulatban találkozni a gyülekezettel, amikor együtt örvendezhetnek az elért 
eredmények fölött. Nem szükséges a sorok között - mögött olvasnunk ahhoz, hogy 
ne észleljük a régi feszültség feloldódását a volt lelkész és a gyülekezet között. 
1983. április 18-19. Ferencz Gábor köri jegyző és Pál András köri felügyelő 
                                                 
54 Olyan ívekről volt szó, melyekre körzetekként (utcákként) vezették fel az egyházközségi tagok 
neveit, s rendre házhoz hordozták azokat, hogy így szerezzenek tudomást az elkövetkezendő gyűlés 
tartásának idejéről. 
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gondnok neve jelent meg. 
1984. március 26-27. 
1985. március 29-30. 
1986. április 14-15. 
1988. május 23. 82 közgyűlési tag jelent meg. 
1989. március 12-13. Székely Miklós köri jegyző és Németh Ferenc köri 

felügyelő gondnok neve jelent meg a Benedek Sándor esperesé mellett. 
1990. április 3-4. 
1992. március 7-8. 
1993. június 20. 11 órai kezdettel tartották az istentiszteletet, amelyen 73 

egyházközségi tag volt jelen. 

1.4 Egyházköri közgy űlések 
Az egyházközség ilyen vonatkozású fogadási képességeit figyelve akár még azt is 
elmondhatom, hogy számbelileg több Köri közgyűlést is tarthattak, mint 
amennyiről bizonyítékom van. Az azonban igaz, hogy egyetlen pénztárnaplói-
számadási bejegyzéssel sem tudom igazolni ezen utóbbi állításomat. 
1707. Uzoni Fosztó István szerint volt parciális Bágyonban, mikor Csép Bálint 

lelkészt asszeszornak választották. 
1733. Szentpáli Mihály prédikált a parciálison.55 
1778. „Az itten celebrált Parciálisra költöttünk /.../” 56 a közebédre többek között 50 

font tehénhúst, 3 ökörnyelvet, öt tyúkot, egy récét, fűszereket: borsot, 
szerecsendiót, sáfrányt, gyömbért, citromlevet vásároltak. 

1837. „Parciális Sinodus terminusa közelgetvén” előkészületeket tapasztalunk. 
1882. július 20.-án. 
1906. júliusában. 
1929. július 30.-án. 
1948. augusztus 25.-én a vendégeket még tízóraival is megkínálták, aminek 

értékét természetesen beleszámították a közebéd árába. Szeszes italt nem 
számoltak az ebéd kiadási összegébe, de arról gondoskodtak, hogy a 
szövetkezetesnél kapjon italt magának az, aki „inni akar”. 

1986. augusztus 16-17. 
1996. augusztus 25.-én. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
55 - Keresztény Magvető 30 évf. 1895/109 old. Ez után lásd: KerMagv 
56 - 54. I. – 1779. január 6. 
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2 ISTENTISZTELETI ÉLET ÉS SZERTARTÁSOK 

2.1 Istentisztelet 
Az istentiszteleti rendtartásra vonatkozóan egyetlen olyan forrást sem 

találtam, melyben összeállíthattam volna az időszakoknak megfelelő, szokásos 
istentiszteleti rend teljes képét. Talán nem is fontos ez, amennyiben arra 
gondolunk, hogy az csak természetes lehetett, amennyiben az egyházközségben is 
egyházi, azaz egyetemes szinten elfogadott és gyakorolt istentiszteleti rend volt 
érvényben. Igen ám, de én végig kíváncsian figyeltem ennek bágyoni jeleit, s 
bármennyire is alapos voltam megfigyelésemben, nem sikerült igazolnom egy 
szokásban levő szertartási rend57 jelenlétét. 

Egyértelműnek látszik, hogy az istentiszteletek középpontjában mindig a 
prédikáció állt, de az esperesi vizsgálatok alkalmával gyakran találkoztunk már a 
bibliamagyarázattal is. Az orgona beszerelése előtt, de azután is egy fontos helyet 
foglalt el az ének. Igaz, hogy az orgona (1817. vagy 1822.) megjelenése előtt adott 
esetekben „előéneklésről” 58 beszéltek az íratok, ami természetesen azt jelentette, - 
ami még ma is helyenként szokásban van, - hogy a kántor énekelt elől, a 
gyülekezet pedig ismételte az éneklést.  

1923. május 19-ig a gyülekezet ünnepi istentiszteletek alkalmával szíve 
nyugalmára énekelhette a magyar himnuszt, de ettől kezdve szigorú tiltás 
akadályozta ezt. Szigorúan kellett engedelmeskednie a gyülekezetnek. Nem kell 
magyarázat ehhez a tiltáshoz, sem ahhoz, hogy ameddig a másnemzetiségű 
lakosságot nem bántotta a magyarok nemzeti dala, addig annál jobban 
megbántódtak azok az emberek, akiknek megtiltották az éneklését. Ma hála 
Istennek ismét visszakerült az énekeskönyvünkbe, de a gyülekezet nem tart 
igényt59 annak éneklésére.  

Az istentiszteletekkel kapcsolatos tárgyalások tulajdonképpen nem is a 
szertartási rendre adnak betekintést, hanem, hogy mikor legyenek, avagy ne 
legyenek istentiszteletek, és, hogy zavarmentesek maradjanak az istentiszteletek. 

                                                 
57 A szertartási rendet különben a CANON írta elő mindenkinek. Az ettől eltérőket a Vizsgálószék 
rögzítette (pl. újhold vasárnapi istentisztelet, vagy ifjak vasárnapi tanítása istentisztelet után, 
konfirmálás előkészítése stb.).  
58 Az előéneklés tényével még magam is találkoztam a temetések alkalmával, ugyanis gyakorlatban 
maradt mindazideig, hogy a temetési énekek szövegét előre mondta az énekvezéri teendőket végző, 
vagy éppen a lelkész, majd egyszerre énekelték vele a „segítők”.  
A templomban viszont a lelkész megérkezéséig énektanulás történt a kántor vezetésével. Ezt a 
tevékenységet elég gyakran számon kérték, s elmarasztalásokkal találkozunk mellőzése esetén.  
59 A változások szele – úgy gondoltam – megérintette a bágyoni gyülekezetet is, s éppen ezért, teljes 
nyugalommal sokszorosítottam írógépemen a Magyar Himnuszt. Szétraktam ezeket a példányokat az 
Énekeskönyv mellé, azzal az elgondolással, hogy a záróének helyett, majd kéznél lesz az ismert, vagy 
ismeretlen szöveg. Magyar ember, a magyar hadsereg egykori katonája, keblitanácsos, a templomból 
történt kijövetel után megfigyelmeztetett, hogy nem tartja helyesnek, hogy Magyar Himnuszt 
énekeljünk templomunkban. Én engedtem megjegyzésének, s egyszer, s mindenkorra tanácsként 
alkalmaztam a későbbiek során. 
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Az ünnepi istentiszteletekkel kapcsolatosan 1914-ig nem tevődött fel 
kérdés, hogy legyen harmadnapi istentisztelet, vagy ne. Úgy tűnik, mintha ezt 
maga az Esperesi Hivatal szorgalmazná, hiszen a gyülekezetnek állást kellett 
foglalnia a tartás, vagy nem tartás mellett. Érdekes, hogy ugyanezt a kérdést 1930-
ban is újratárgyalták, s mindkét esetben az volt a közvélemény, hogy igenis, kell 
tartani az ünnep harmadik napját. Ezután joggal felmerülhet a kérdés: Na, és 
tartották? Nem kellett sokat keresgélnem a helyes válasz után: „Hellyel-közzel”. 
Ennek pedig időszakokon át az érdektelenség volt az elsődleges magyarázata.  

Eljátszadoztam azzal a gondolattal, s természetesen utána is néztem, hogy 
mi történt, amikor harmadnapra ütemeztek egy közgyűlést. Teljes sikertelenség 
övezte a kezdeményezést, hiszen igencsak volt arra is példa, hogy egy választói 
közgyűlésen a gyülekezet 10%-a sem jelent meg. Így, hát tudjuk, hogy ez és a 
hasonló eredménytelenség egy következő gyűlés összehívását vonta maga után, de 
azzal a hozzátett igazsággal, hogy ez még kevésbé volt eredményes, mint a 
megelőző.  

A hiterősítő istentiszteletek fogalmával először 1926-ban találkozunk. A 
hét 6 napjára maga az esperes osztotta be a prédikáló lelkészeket. A sorrendet is ő 
állította fel. 1950-ig azonban e tekintetben nem találunk semmilyen feljegyzést. 
Ekkor a délutáni istentiszteletek idejét 6 órára tették, s a gondnok jelentette be, 
hogy igehirdetéssel egybekötött istentiszteletek lesznek, amire fokozottan felhívták 
a hívek figyelmét.  

1973-ban már szinte könyörgött a lelkész, hogy „Bágyon nevéért” jöjjenek a 
templomba. Az átlagos templomlátogatási szám ebben az időben 100 volt, ami a 
gyülekezet 1/8-át jelentette. Hogy minek köszönhetően szűntek meg a hiterősítő 
hetek, azt ma képtelen vagyok meghatározni. Gondolom, hogy egy magas fokú 
érdektelenség övezte ezt a tevékenységet is, mint általában minden istentiszteletet. 
Ez azonban az én véleményem, s ugyanakkor saját magyarázkodásom. Tény, hogy 
1975-ben már nem tartottak hiterősítő istentiszteleteket. Rezi Elek lelkész 1982-
ben írta, hogy a hiterősítő hét, a nagyhéti áhítatok „nem tudtak gyökeret ereszteni”, 
meghonosodni a gyülekezet életében, s ezt a jelenlét is igazolta, ami 1-3 lélek volt.  

1985-ben ismét friss erővel, új tűzzel láttak a szószékcserés istentiszteletek 
visszaállításához, melyeket most már este 7 órai kezdettel tartottak, s érződik 
egyfajta reménykedés, melyet a magasabb látogatottsági számhoz fűztek. 
Rendszerességgel, de nem nagy sikerrel folytatták az istentiszteletek tartását, de 
1988-ban elkezdődött egy panaszkodó hangnem, majd ki is mondták a végső 
döntést: az áhítatokat 1984-től, a hiterősítő istentiszteleteket pedig 1988-tól a hívek 
nem igénylik. Nem fogadtam szót, s kevés létszámmal, de 1999-ig éltettem a régi 
hagyományt.  

Sokkal bővebb a bizonyítékok sora, ami a hétköznapi istentiszteletek 
tárgykörébe tartozik. A „hívek viszonyaik és körülményeik szerint buzgóságot kívánnak 
tanúsítani, amennyiben pedig a hétköznapi istentiszteletek tartásában már régebbi idő óta 
szabálytalanságok mutatkoznak /.../” 60, s emiatt az egyházközség a hétköznapi 

                                                 
60 - 1.  K - 166. old. 
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istentiszteletek maradéktalan megtartására kapott határozott utasítást. A régebbi 
szokástól eltérően - amivel kapcsolatosan semmi közelebbit nem tudunk - 
megállapítást nyert, hogy „az újabb időben este 6 órakor is tartattak isteni tiszteletek, 
amelyeken a hívek nagy számmal és buzgósággal /.../” 61  vettek részt. Három évvel 
később azonban ezek az istentiszteletek annyiban mutatnak eltérést a megelőző 
évekhez viszonyítva, „hogy néha megtörténik egyik, vagy másik belső ember elmaradása”.62  

A hétköznapi istentiszteletek látogatottságát a leghívebben az 1928. október 
12.-én keltezett levél tükrözi, mely a torockószentgyörgyi lelkész kérdésére 
válaszol, aki arról érdeklődött, hogy az október vége fele tartandó lelkészköri 
gyűlés alkalmával lesznek-e a bágyoni templomban. Tekintettel a sok esőzésre - 
írta a bágyoni lelkész- „híveink az őszi munkájukkal erősen el vannak maradva s így igen 
valószínű, hogy a templomba nem fognak jönni.” 63 Ez szerintem finom megfogalmazása 
annak, hogy a gyülekezet - főleg hétköznapokon - nem templomjáró.  

1934-ben a gyülekezet ismét döntés előtt állott, amikor el kellett határoznia 
magát arra, hogy akar-e mindennap istentiszteletet, vagy megmarad a régi (heti 3) 
gyakorlat mellett?! Végül is megmaradtak az eddig is gyakorolt szokás mellett, 
nem másért, hanem a falu szétszórtsága miatt, mert „a hétköznapi istentiszteleteket a 
hívek úgy sem látogatják”,64 viszont a mindennapi harangozás az egyházközségnek 
csak újabb kiadást jelentene. Végül püspöki jóváhagyás mellett hetente háromszor: 
hétfőn, szerdán reggel, és szombaton délután tartották a hétköznapi 
istentiszteleteket.  

A bibliamagyarázatokról már a kezdetben esett szó, viszont a bibliaóra 
fogalmával először csak 1985-ben találkozunk. Székely Miklós rövid lelkészi 
szolgálata idején fiatalos erővel lendült bele a kántori lakáson berendezett 
tanácsteremben ebbe az áldásos tevékenységbe. A múltban is voltak ilyen irányú 
próbálkozások, amikor az ifjúsági nevelésben bibliai részeket olvastak, és azokat 
magyarázták a lelkészek. Ezek azonban jellegüknél fogva különböztek a 
bibliaóráktól. 1987-től kezdve rendszerességgel beszélhetünk a bibliaórák 
tartásáról. Általában a téli hónapok foglalkozása volt a böjt beálltáig. Sajnos, hogy 
ez a tevékenység sem hozta meg a hozzáfűzött reményeket, s mára már csak egy 
fél lépésre áll a megszűnéstől65. 

A rendbontásokkal is elég korán és nagy gyakorisággal találkozhatunk. 
Időrendben a sort a kántor kezdte el, de nem maradt le messze tőle a lelkész sem. 
Hivataluknál fogva azonban mégis nézzünk bele röviden azokba az alkalmakba, 
amikor éppen a belső emberek voltak az istentiszteleti rend megbontói.  

Már említettem, hogy a megbotránkoztatásokat a kántor kezdte - legalábbis 
az íratok szerint - 1850-ben, amikor az orgonánál, a szokottnál sokkal nagyobb 
zajongás volt. Ekkor határozatba foglalták, hogy a gyermekeknek többé nincs 

                                                 
61 - 2.  K - 1914.  
62 - U.o. 
63 - 1928. október 12. 
64 - 12. KJK – 1934. február 22. 
65 Talán már nem hiányzik ez a fél lépés sem! A szerző megjegyzése. 
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semmi keresnivalójuk abban a karzatban, sőt, ajtót is készítettek oda, hogy 
megakadályozzák a feljárást. Néhány hónap múlva „Nagypénteken a régi szokás 
ellenére a /.../ Passiót nem a kántor énekelte el, hanem szokatlan gyenge Tordai deák által /.../ 
s minthogy rendkívül gyengén esett az éneklése, nem felelvén meg a nép várakozásának zajgás 
és botránkozás jött az Eccla  tagjai között”.66  

Az elégedetlenkedés miatt tették a kántor kötelességévé, hogy 
valamiképpen helyrehozhassa a már elkövetett hibát, s a jövendőre nézve mindig 
saját maga énekelje a Passiót, sőt „mái délután maga pótolja ki a mulasztást annak 
második része eléneklésével, kivévén, hogyha betegség gátolná.” 67  

Az első kifogást Ferenczi Máté lelkész személyével kapcsolatosan akkor 
találjuk, amikor egy kántortanítványt kért fel a teendők végzésére, s nemcsak, hogy 
a kántor nagyon gyengének bizonyult az orgonajáték tekintetében, hanem a lelkész 
is hivatalához méltatlanul cselekedett. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy az elkövetett 
tett nem új, s az indító ok így tehát nagyon régi. „Már több éve tapasztalható, hogy sok 
verset a tiszteletes úr a részegítő ital miatt ellágyulva, hivatala ellenére lépett fel a nép 
botránkoztatására”.68  

Nemcsak az akkori keblitanács, hanem számos béradó is már régóta 
panaszkodott az előbbi ok miatt. Főként azért támasztottak kifogást a lelkész ellen, 
mert „a templombéli rendes tanítása elegyítve gusallyos mesékkel /.../ ami éppen a nép lelki 
épülete gátlására szolgál”.69  Megjegyezték, hogy a lelkész annyira a „szesz” hatása 
alá került, hogy sem énekelni, sem pedig prédikálni nem tudott a nép teljes 
megbotránkozására. Az események után a lelkész fogadalmat tett, hogy az italról 
teljesen lemond, s arra kérte a gyülekezetet, hogy ezt az előbbi ügyet ne tárja a 
Főhatóság elé. „Az Eccla tagjai föllépésekről nem kezeskedik”,70mert sohasem lehet 
tudni, hogy az egyházközség tagjai közül nem jelenti-e valaki fel a lelkészt. Ha 
pedig ígéretét megszegné, akkor számíthat arra, hogy maga a keblitanács 
kíméletlen feljelentést terjeszt a Főhatósághoz.  

Végül pedig hadd említsem meg azt a két eseményt, melyek az 
istentiszteletek meggátolására irányultak. Az első alkalom 1979-ben, a második 
pedig 1991-ben volt, amikor a hívek teljes felháborodására bezárták a templomot, s 
nem engedték prédikálni a beszolgáló lelkészt. Hogy ki volt egyik, avagy a másik 
eset értelmi szerzője, azt ma már nem érdemes kutatni, de sajnálatos mindkét 
esemény. Az első a miatt történt, hogy az egyházközség autonómiájába ne szóljon 
bele senki, még a Főhatóság se, a második eset pedig azért fordult elő állítólag, 
mert ha szabadságon van a lelkészük, akkor nekik nem kell a beszolgáló, hiszen 
meglesznek istentisztelet nélkül is abban a rövid időszakban.  

                                                 
66 -3. KJK -1851. április 28. 
67 - U.o. 
68 -4. KJK -1853. augusztus 12. 
69 - U.o. 
70 - U.o. 
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2.2 A templomlátogatás 
Az életben mindig voltak és lesznek véleménykülönbségek, s így az 

egyházközségen belül is előálltak akkor, amikor meg kell állapítanunk, hogy 
milyen fokú volt egy gyülekezet valláserkölcsi élete. A meghatározásokhoz 
szavak, számok, százalékok szükségesek. Az utóbbi kettő esetében kötelező módon 
a templomlátogatást tettem a valláserkölcsi élet mértékadójává. Nem egyfajta 
vélemény, hanem a valós helyzet következik. 423 év után úgy találom, hogy az 
egyházközségben szabadságukkal már többen visszaéltek, mert inkább hódoltak 
munkás elődeiktől kapott hagyományaiknak, - a munkának- mintsem lelkükre 
fordítottak volna több gondot. A kor „szegénységi bizonyítéka ez”,71amikor negatívan 
kell beállítanom egy gyülekezet valláserkölcsi életét. „Nem az igavonó állatot, nem a 
robotgépet, de az Isten képére teremtett embert féltem. Ez áll közel a szívemhez, ezért érzem 
magamat felelősnek, az istenarcú ember az én gondom, azért hivattam el, valláserkölcsi 
életének ápolása az én feladatom. De feltörheti-e az eke a sziklát, vagy húzhatnak-e barázdát 
a tengeren? Föld kell, termőföld, mely méhét kitárja a megtermékenyítő emberkéz előtt és kéjjel 
terem 30, 60, vagy 100 annyit, az ember magvetése, keze nyomán”.72   

A templomtól való távolmaradásnak első - nem panaszos- jeleit már 1829-
ben felfedezhetjük, amikor többen a vasárnapokat is arra használták, hogy előbbre 
vigyék megszokott hétköznapi munkájukat. A lelkészektől halljuk a panaszt, akik 
hol burkoltan, hol nyíltan szálltak síkra a rossz templomlátogatás ellen. 1923-ban is 
a vizsgálószék előtt hangosan nyilatkozott a lelkész, hogy a hívek számához 
viszonyítva a templomlátogatással nincs megelégedve.  

Később egy újszerű próbálkozás látszott a templomlátogatás javítása 
érdekében. A keblitanácsot felszólította a vizsgálószék a buzgóbb 
templomlátogatásra. A vasárnapok istentiszteleteinek látogatásával még szinte 
megelégedett hangon is szóltak, de a hétköznapiak tekintetében egyszerűen 
megállapították, hogy azokat nem látogatják a hívek. A régi hang 1935-ben is 
tovább folytatódott, amikor azt írta a lelkész, hogy a „hívek templomlátogatásáról 
megelégedve semmiképpen nem lehetünk, bár hívek körülbelül olyan számban, mint a vidéken 
bárhol - a templomba eljárnak.  

A hétköznapi istentiszteleteket hívek egyáltalán nem látogatják”.73 Teljesen 
érthetetlen a vizsgálószéknek erre az esztendőre vonatkozó megállapítása, 
miszerint Gombásy János esperes helyettes először „egyetértő egyházi munkára 
buzdította” a híveket, majd megállapította, hogy az egyházközségi tagok kellő 
buzgalommal látogatták az „istenházát”. A valóságtól eltérő vizsgálószéki 
megállapítás megcáfolására siet az 1937. évi megjegyzés, miszerint a jegyzőkönyv 
azon kérdésére, hogy folytatnak-e munkát az istentisztelet ideje alatt? - az volt a 
felelet, hogy: „gyakran megtörténik, hogy a templomozás alatt is folyik a munka”.74  

                                                 
71 - 41. I. – 1995. január 12. 
72 - 41. I. – 1972. március. 
73 - 54. I. 1935. február 4. 
74 - 41. I. 1937. április 14. 
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Amennyiben az adott időszakban, és helyzetben kell magyaráznom a belső, 
vagy külső okát a templomtalanságnak, akkor az a válaszom, hogy ez az adott kor 
szellemétől függött. Végül is, hajlandó vagyok igazat adni annak a régi, bágyoni 
megállapításnak - a vizsgálószéki jegyzőkönyvek egyes pozitív megállapításaival 
szemben -, hogy a templomlátogatás mindig kívánnivalót hagyott maga után. A 
pozitív bejegyzéseknek, egy-egy lelkésznek, pl. Bíró István befolyása lehet egyféle 
magyarázata, vagy éppen egy alkalomszerű magasabb jelenlét követelhette a 
hasonló megnyilatkozásokat. Itt nem a helyzet eldramatizálására törekszem, hanem 
a valós helyzetkép megrajzolására. A valóságot teljesen fedezi az 1939. évről 
felvett vizsgálószéki jegyzőkönyv azon rövid megjegyzése, miszerint a templomot 
„ látogathatnák buzgóbban is”.  

1952. július 18-ig kell ugornunk az időben, amikor ismét megállapítást 
nyert, hogy az istentiszteletek látogatása kívánnivalót hagy maga után, de azért azt 
nem mondhatom, hogy a hívek érdektelenséggel viseltetnének, vagy 
vallástalanokká váltak volna. Sok érv van felsorakoztatva annak érdekében, hogy 
valamiképpen megnyugtassa a türelmetlen kíváncsiskodót: azonnal elvégzendő 
munkák, anyagi nehézségek, kedvezőtlen körülmények miatt hanyagolják el a 
hívek a templomlátogatást.  

Második alkalommal 1959-ben ismét felvonult a keblitanács, és igyekezett 
„mindent megtenni” a templomjárás fokozása érdekében. Lassan a lelkészválasztás75 
után járunk, amikor az elégedetlenség hangneme lett uralkodóvá.  

Ma már „sehogy sem beszélhetünk jó, vagy erős egyházközségről ott, ahol a 
templomlátogatás viszonyítva gyenge. Nekünk pedig valahogy így van. /.../ Munka máshol is 
van - az istentiszteletek mégis eléggé látogatottak”.76 Most újabban az lett a kifogás, 
hogy nagy távolságok vannak a templomig, vagy sár, hideg, hó, ami van máshol is, 
vagy éppen a légáramlat változása, „aminek következtében nem hallatszik mindenhol a 
harangszó” 77 - mindez azonban kevés vigasz. Miért nem emlegethetjük, pl. azt az 
okot, hogy „sok esetben /.../ a fásultság, a közömbösség” mindennek a magyarázata. 
Mennyivel szebben hangzana a tiszta belátás, hogy nem tettünk meg mindent, amit 
megtehettünk volna.  

1960-1967 közötti időszakban sokkal fokozottabban jön elő a hiányos 
templomlátogatásra vonatkozó számonkérés. „Régi dicsőségünk, hol késel az égi 
homályban? E népes, hajdan erős egyházközség különösképpen a templomlátogatás 
szempontjából kisebb egyházközségek mögé került. Az áldozatkészség (tisztelet a kivételnek) 
sem az, amit a mai idők megkövetelnek a ma keresztény emberétől”.78 Nem értette a lelkész, 
hogy miért mentegetik a hívek magukat a távolmaradás miatt, amikor imádkozni 
nem szégyen! „Ne bántson téged, ha azért maradinak neveznek” 79 , mert imádkozol.  

                                                 
75 Benedek Sándor 
76 - 41. I. - 1959. 
77 - U.o. 
78 - 41. I. - 1960. 
79 - U.o. 
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A lelkész a keblitanácsot is teljesen más hangnemben igyekezett 
kimozdítani a holtpontról, amikor feléjük mutatott, és megjegyezte, hogy vannak 
olyan keblitanácsosok, akik 1962-ben nem voltak a templomban, s az már több 
mint egy egész évet jelent. A felháborodott hangnem csak fokozódik, amikor 
megszületett a legfrissebb megfogalmazás, hogy „önmagunknak sokkal vagyunk 
adósak”.  

Alig választ el néhány lépcső a lelkész teljes elkeseredésétől, amikor az 
egész gyülekezet előtt és számára kimondta, hogy „nem bizonyultunk hű sáfároknak”. 
„Arról akarok szólni - írja Benedek Sándor lelkész-, ami 1964. év hétköznapjain sok gondot, 
vasárnapjain sok keserűséget okozott nekem - a templomlátogatásról!” 80  

Merészen megkérdezte továbbá, hogy a gyülekezetnek van-e tudomása 
arról, hogy a nyár folyamán szinte üres templomnak tartották az istentiszteleteket?! 
Végül a legfelső lépcsőfokról elkiáltotta magát a lelkész 1967-ben, hogy rekord 
esztendő volt az idén, amikor az üres templompadok, mint egy-egy felkiáltójel 
figyeltek rá. Itt már nem lehet védbeszédet mondani, mert a harangszó egyszerűen 
nem ért el a fülekig. 1968 egyfajta válaszvonalat húzott meg ugyan, de erről a 
Lelkészek fejezetben szólok majd.  

1969-1980-ig egy-egy rövid időszak kivételével a helyzet változatlan 
maradt. 1968-ban megállapította az esperesi vizsgálószék, hogy az egyházközség 
áldozatkészsége megfelelő, de a templomlátogatás nem. Felhívta a Vezetőség 
figyelmét, hogy legalább a vizsgálószéki istentiszteletek, közgyűlések alkalmával 
igyekezzenek nagyobb számban megjelenni a templomban. Egyszerűen „fájó” a 
lelkésznek egyedül lenni a templomban, s bizonyára nem tudják a hívek, hogy ez 
milyen nehéz számára. Szeretné a lelkész, ha valaki megértetné végre vele ezt a 
közönyt, mert „a templomlátogatás a lehető kiábrándítóbb”.81  

Olyanok is vannak, akik a lelkésznek itt eltöltött 13 éve alatt egyszer sem 
voltak a templomban, s nagyon merészen az Unitárius Közlöny 1923. decemberi 
számára utal, mely értelmében, 14 pontban fogalmazta meg az akkori lelkész, hogy 
miként lehet „tönkre tenni” egy egyházközséget. Végkövetkeztetésként levonta ezek 
után, miután felsorolta mind a 14 pontot, hogy a hatodik nem érvényes a bágyoni 
egyházközségi tagokra, a többi viszont igen. Eszerint: „Látogass el más templomokba 
legalább annyiszor, mint a tiedbe, nehogy papod azt higgye, hogy hozza vagy kötve. Nincs 
szebb dolog a függetlenségnél”.82   

1972 decemberében a keblitanács nagy ébredése következett, amikor 
észrevette, hogy tennie kell valamit a templomlátogatás érdekében. Ki is mondta, 
csak éppen azt nem fogalmazta meg, hogy semmi mást nem kell tennie, csak hogy 
elmenjen a templomba. A lelkészt nem vigasztalta, hogy a templomtalanság így 
volt a múltban is, s a bajok okát kutatva magát tette felelőssé az egészért. Ezzel az 
érzéssel, tudattal távozott az egyházközség éléről Benedek Sándor lelkész.  

                                                 
80 - 41. I. 1965 január 1. 
81 - 41. I. 1969. 
82 - 41. I. 1971. 
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Az istentiszteletek alkalmával általában azokkal a személyekkel 
találkozhattak a templomban, akik viszonylag messziről jöttek el. Pl., a falu felső 
feléből. Így tehát felborult az a mentegetőzés, hogy a távolság miatt nem látogatják 
a hívek a templomot. Nagy Endre lelkész idejében mintha érezhető lenne egy jó 
irányú változás, de az csak szalmaláng volt, mert folytatódott a régi megállapítások 
sora, hogy az egyházközségi „élet nem mondható virágzónak”. Felvetődött egy olyan 
kérdés is, hogy szót fogadhat-e a lelkész akkor, amikor azt tanácsolják neki, hogy a 
„ szegényes templomlátogatást ne vegye szívére?”; „ lényeges fellendülés egyházközségünkben 
nem tapasztalható” stb. 

1979 márciusában a keblitanács ismét a „sarkára állott”. Csép József 
megdöbbenéssel vette észre, hogy a templomlátogatás nagymértékben csökkent. A 
lelkész javaslatára vállalta a keblitanács, hogy körzetek83 szerint intézkedik annak 
érdekében, hogy valamiképpen fokozzák a templomlátogatást. Sajnos, nem járt 
eredménnyel ez a kezdeményezés sem, mert a vasárnapok átlaga 17 lélek maradt. 
Ilyen eredmények mellett nem szabad kíváncsiaknak lennünk a jövendőnkre - 
mondta a lelkész. Nagy Endre is képtelen volt megérteni, hogy „mindig több az 
eredménytelenség, mint az eredmény, mindig több az útszélre és a tövisek közé hullott mag, 
mint amennyi a lélek termő talajába esik”.84  

1980-ban Rezi Elek (1980-1984 először; 1985-1986 másodszor; Jelenleg 
(2008.) egyházi főjegyző) lelkész meghozta a szemléletváltást, ami a lelkész 
ügyhöz való hozzáállását illeti, de nem sikerült elérnie ugyanezt a hívek 
hozzáállásában is. Az bizonyos, hogy az egyházközség valláserkölcsi élete 
kívánnivalót hagyott maga után az elmúlt időszakban, de az csak a „sajnálatos 
események” 85 miatt történt meg. A sikertelenségek ellenére nincs ok az 
elkeseredésre. „Hadd tegyük szebbé és áldottabbá az elkövetkezendő évet, hadd legyen ebben 
az egyházközségben több az öröm, mint a bánat, több a békesség, mint a békétlenség, több az 
együvé tartozás, mint a széthúzás”.86 Akár a templomlátogatást, akár az Aranykönyvi 
bejegyzéseket figyeljük, egyértelműen megállapítható, hogy fejlődés állott be az 
egyházközség életébe ebben az időszakban.  

A szemléletváltásnak azonban folytatódnia kellett volna, mert 1986 után 
kezdett lassan visszarendeződni minden a Rezi Elek lelkész előtti időnek 
megfelelően. Magam is engedtem a negatív értékelésnek, s nemcsak a 
távolmaradókat marasztaltam el, hanem azokat is, akik „ önkényesen bezárták a 
templomot a helybeli öregasszonyok és /.../ a kövendi lelkész előtt.” 87  Sokat reméltünk a 
rendszerváltástól valláserkölcsi téren is. 1992-ben a vizsgálószék érzékelte is ezt, 
amikor megállapította, hogy bármennyire is szeretnénk az eddigiektől eltérően 
értékelni az egyházközség valláserkölcsi életét, csak azt mondhatjuk, hogy a 

                                                 
83 Ugyanarról van szó, mint, amikor utcák szerinti beosztás alapján hívogatták templomba, vagy 
gyűlésekbe a híveket. 
84 - 41. I. 1978. 
85 Utalás Nagy Endre lelkészre 
86 - 41. I. 1980. 
87 - 41. I. 1990. 
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megszokott. De nem rosszabb, s ez fontos, mert a következő évben már 
kiegyensúlyozottnak látszik. A templomlátogatásokkal kapcsolatos 
következtetések levonása előtt még egyszer pillantsunk vissza a valláserkölcsi 
életre. Egyik oldalra vetítsük fel az adott évek pozitív megállapításait, a másik 
oldalra pedig helyezzük el a templomlátogatási számadatokat! 

Végül is mindenkinek meg lehet a maga véleménye, hogy hol, kiben 
keresendő a hiba, az elásott templomosság?! Sokat magyaráztam magamnak én is, 
hogy „Bágyont így kell elfogadjuk, hiszen a templomba járók kevés száma nem azt mutatja, 
hogy a hívek nem szeretik egyházukat”.88 „Rendkívül érdekes, hogy az egyházközség 
valláserkölcsi életét nem ítélhetjük meg a kimutatások alapján, ugyanis ez annál sokkal jobb. A 
valóságos helyzetet nem tükrözi sem a templomlátogatás, sem az úrvacsorával élők száma. 
Lehet, hogy ez speciálisan bágyoni eset, és mi ezért vagyunk ezzel megelégedve”.89 „Lehet az, 
hogy ideig-óráig úgy tűnt, hogy már belefáradtam a panaszkodásba - ami a templomlátogatást 
illeti. Nem fáradtam el, csak észrevettem, hogy nincs értelme és nincs is kinek”,90 mert sok 
évtizedes beidegződés kúszó indája ez a magatartás. 

Év Értékelés Jelenlét 
1901 „A hívek a templomot szépen gyakorolják” - 
1929 - 50-100 
1939 - 50-150 
1948 - 10-100 
1955 - 50-60 
1956 „Az utóbbi időben határozott fejlődés mutatkozik” 50-100 
1958 - 75 = 9,4 % 
1961 Visszaesés nem tapasztalható 25-70 
1963 Nem tapasztalható visszaesés, de „fejlődés sem észlelhető”  
1964 Fejlődés mutatkozik - 
1965 Fejlődés van, amit a templom-torony magjavításával 

magyaráznak 
elkeserítő 

1967 Nagyon boldogító és szép minden: a templom és környéke, de 
„kong az ürességtől ez a rend”. 

91 

1969 - 18 
1973 - 55 
1975 - 54 
1976 - 67 
1978 - 32 
1979 - 14 
1980 Fejlődés tapasztalható 25 
1984 „igen szép, eredményes és gazdag volt” 27 
1988 - 46 
1990 - 39 
1995 - 37 

                                                 
88 - 42. I. 1994 május 29. 
89 - 42. I. 1986 április 14. 
90 - 41. I. 1993 január 1. 
91 Ha a templomosságot az áldozatkészséggel lehetne lemérni, akkor nem is lenne semmi baj. 



 
38 

 

Pontos kimutatást csak a fenti táblázatban jelzett időponttól sikerült 
összeállítanom. Az egyházközségi választói közgyűlés jegyzőkönyvei betekintést 
nyújtanak azonban arra is, hogy űnnep harmadik napján történtek, s általában 10 
%-os részvétel mellett döntöttek az egyházközség közgyűlésre tartozó ügyeiről. Ez 
a szám is a 100 körül forog. Amennyiben pozitívan közelítünk ahhoz a kérdéshez, 
hogy hányan lehettek ünnep első második napján, akkor egy magasabb számra 
következtethetünk. Mivel azonban nincs ezzel kapcsolatosan egyetlen megnyugtató 
adat sem a birtokomban, én mértéktartó maradok. Továbbra is fenntartom a 
lelkészek panaszos hangját a templomlátogatás miatt, de ugyanakkor szóra 
érdemeseknek találom azokat a próbálkozásokat, melyek éppen azért láttak 
napvilágot (pl. Benedek Sándor lelkész idejében), hogy nemcsak ünnepélyesebbé, 
hanem látogatottabbá is tegyék az istentiszteleti alkalmat.  
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2.3 A templomi ülésrend 
Viszonylag magas skálán mozog ez a kérdés, s érződik a feljegyzések 

hangulatán, hogy körültekintéssel kezelték az eseményeket. Ezek nélkül nem 
lehetne elképzelésünk sem arról, hogy milyen 
volt az eredeti, majd a későbbi templomi 
ülésrend. A célom más, mint emlékeztetni a 
mai családokat elődeik padjaira, s ez által egy 
újabb felosztást végezzek, vagy felrázzak 
álmából egy rég alvó ügyet. A rend, a 
törvényesség és az erkölcsi szabályok érvényre 
juttatása volt kezdettől fogva a szándék és az 
most is.  

Kizárólagosan csak a mai templomra vonatkozóan vannak adataink. A 
mostani templom bútorzatának elkészülésével (1810.) megtörtént az első 
padrendezés. Nem csak az értendő ezalatt, hogy családonként felosztották a 
templombeli padokat, hanem a kor szellemének megfelelően a család származása, 
vagyoni állása, betöltött hivatala volt az elsőrendű követelmény. Az 1812. évi 
padrendezéskor egészen más szabályok uralkodtak, mint a későbbiek (1881) során, 
hiszen az elsőbbséget éppen az elfoglalt hivatal jelentette. Tagadhatatlan azonban, 
hogy a családoknak is meghatározott padja volt, de sajnos ez az akkori kimutatás 
nem maradt fenn.  

Alig 7 évvel a felállított ülésrendet követően, a vizsgálószéknek intézkednie 
kellett, hiszen viszály támadt Csép Zsigmond és a „Székely Nemes Szabadsággal” bíró 
Tsép családból származó atyafiak között. A kellemetlenség abból származott, hogy 
egyiknek több elsőbbsége volt az ülésrendben, mint a másiknak, jól lehet mind a 
ketten „Csépek” voltak.  

A vizsgálószék tárgyilagos kijelentésén érződik egy más szemlélet, amit 
Bágyonban mai napig nem lehetett kiszorítani abból a felfogásból, ami a templomi 
ülésrendre vonatkozott: „A templomban senkinek tulajdon széke, vagy ülőhelye nem lehet, 
hanem ki-ki, üljön oda, az hol üres helyet talál s ott is nem a szék végére, hanem beljebb, hogy 
botránkoztató tolongások ne származzanak, s ha mi rendet ebben tartani kívánnak, az nem a 
famíliákra, hanem az üdőkor és a személyes érdemre való tekintettel légyen”.92  

Ez pusztába kiáltott szó maradt, mert a templomüléssel kapcsolatosan, a 
későbbiek során is állandó viták alakultak. 1837-ben több személlyel szemben 
éppen emiatt indítottak eljárást. 1869.-től szabályozták, hogy, amikor férjhez ment 
egy leány, akkor a férje családjának a padjába kellett ülnie, ha pedig a férj 
származott ide más vidékről, akkor a férfi a feleség családi padját örökölte. Ettől a 
rendtől többé nincs eltérés az egyházközség életében, és akár a mai nap is ugyanez 
tapasztalható, csak annyi különbséggel, hogy nincsenek olyan hangos 
összeütközések. Arra viszont volt példa, hogy egyik nő kiutasította a másikat. És 
mindez történt a 20. század vége fele.  

                                                 
92 - TAKPVJK - 1817. 
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A legények és a leányok is csak szabály szerint foglalhattak helyet a 
templomban. Büntetés volt kiszabva annak, aki áthágta ezt a szabályt. A legények 
1876-tól kezdve a hátsó karzatban (a nők felőli részen) kellett üljenek, a leányok 
pedig a templom Dél-keleti részén a 6., 7. és 8. sorban. Ez az ülésrend még az 
1950.-es évekig tapasztalható, de a jelzett évtől kezdve lassan fel-felborult a régi 
szabály. Elmaradt a büntetés is, mert megállapítást nyert, hogy a templomhajó 
befogadja már a hallgatóságot.  

1996-tól teljesen megváltozott a fiúk esetében ez a szokás, mert a nagy 
karzatot nem állítottuk vissza a régi rendeltetésének. A leányok azonban ma is 
híven ragaszkodnak padjukhoz. Talán e ragaszkodás is tükrözi, hogy mindig a 
gyengébb nem volt az, aki kellemetlenségeket okozott a templomi ülésrenddel 
kapcsolatban.  

Az utolsó, nagyobb méretű padrendezés 1881-ben volt, amikor figyelembe 
vették a betöltött hivatalt, származást is. Eszerint osztották ki a padokat a templom 
piacától jobbra és balra, elölről hátra fele. Ha valaki időközönként betért az 
unitárius vallásra, vagy éppen más faluból költözött ide, akkor a keblitanács jelölte 
ki számára a családi padot. 

2.4 Templomülési viszályok 
Ezek a kellemetlenségek 1837-1882 közé szorulnak. Természetesen azelőtt 

és azután is találunk alkalomszerű kirobbanásokat, de a második évszámtól kezdve 
többé nem jelentkezik a jegyzőkönyvekben ez a téma.  

Özvegy Balog Mártonné panaszolta, hogy „T. pap (Barabás Mózes) 
béköszöntése alkalmával Balog Sándor ülőszékéből kiráncigálta s emiatt templomot kerülni 
kénytelen”.93  

Alig telt el két év, s a keblitanács szükségét látta, hogy egy félreérthetetlen 
határozattal véget vessen a templompadok kapcsán kialakult viszályoknak. 
„Senkinek a templomba örökösítésénél fogva széke nem lévén /.../ hanem mind a két felet arra 
utasítja, hogy ennek utána egy székhez is örökösödési jusst nem követelve, ahol üres széket 
találnak, oda üljenek - ha a követelt szék bételnék, ajáltatik mind addig a hátra való menetel, 
míg üres széket találandnak. /.../ Egyszersmind legkeményebb büntetés alatt a szék vége 
megülése vagy akármiféle botránkoztató tett elkövetése.” 94   

Már napvilágot látott a fenti határozat, s ennek ellenére Csép István egy 
rendkívüli kívánsággal hozakodott elő, hogy a keblitanács engedélyezze számára 
egy családi pad elkészítését. Ma nem megállapítható, hogy hová is akarta volna 
elhelyezni ezt a padot, de természetesen bele is ütközött a keblitanács akaratába, 
hiszen nyíltan kijelentették, hogy erre még nem volt példa, s egyben „utasítja 
kérelmezőt, használják azt a széket, amelyet eddig is használtak, s ha ünnepen találandja 

                                                 
93 - 2. KJK – 1837. május 30. 
94 - U.o. – 1839. február 18. A szék végének megülése azt jelentette, hogy az előbb érkező a pad külső 
felén foglalt helyet s az által nem tudtak beülni azok, akik későbbre érkeztek a templomba.  
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ottan foglaljon helyet; ha pedig már templomba bémenetelkor mások által béületett, mindaddig 
hátra menjen, míg üres helyet talál”.95  

A feszültségek sora folytatódott, mert az 1841-ben tartott Püspöki vizitáció 
megjegyezte, hogy különösen az asszonyok feledkeznek meg a templomi 
„ illendőségekről”, s gyakran okoznak botránkozást. A keblitanács kötelességévé 
tették, hogy derítse ki az adott rendellenességek elkövetőit, és fenyítse is meg őket.  

Alig ment el a vizsgálószék, máris előállt a következő eset, amikor 
„bizonyos személyek” erőszakot alkalmazva foglaltak el egy padot. Az ügy 
komolyságára vall, hogy egy 5 tagú bizottság végezte a kivizsgálást.  

„Nemes Vitézlő Nagy Márton” panaszt tett a keblitanácsnak, mert feleségét 
Szép Mihályné nem engedte beülni a padba. Simonfi Zsuzsanna azzal mentette 
magát, „hogy ő nem vette észre, mikor Székely Katalin asszony béjött a templomba, miután 
az utána való székbe Székely Katalin asszony beült, akkor beljebb ment, de már késő volt”.96  
A keblitanács nem fogadta el a mentegetőzést, s kiszabta az 1 MFt büntetést.  

Ebben az évben panaszkodott Pálfi Mózes is, akinek feleségét az ősei által 
is használt padból „kitúrták”. A keblitanács finoman érzékeltette, hogy 
mindenkinek meg van a maga széke, és ahhoz tartsa magát.  

Mezei Anikó is vétett a rend ellen, s Baranyai György padjában foglalt 
helyet. Jelezte a keblitanács, hogy nevezett nőnek valóban nincs padja, de van az 
édesanyjának, és oda kell ülnie. Ugyanebben a hónapban azonban kijelöltek 
számára is egy padot. 1857. december 20.-án Józan István feleségét szorították ki a 
4. padból. A keblitanács azzal vigasztalta a panaszlót, hogy ez után a 10. pad lesz a 
felesége helye.  

Felszegi Balog Mózes Jenei Mózesnét vádolta, aki leányát azzal utasította 
ki a „székből”, hogy menjen az apjáéba. A kivizsgálás során valóban 
bebizonyosodott, hogy Jenei Mózesné „Balogh Mózes felszeginek leányát csakugyan 
ujjasánál fogva megfogván - ezen szókkal utasította ki a székből: csak menj ki fiam és keress a 
saját apád székibe helyet magadnak”.97  Nemcsak a keblitanács, hanem az egész 
gyülekezet megbotránkozott a fenti esemény miatt. A büntetés 3 MFt, azaz „1 Ft 40 
osztrák pénzbeli költségek” megfizetése volt.  

Ez után két évig tartó ügy következett, mely 1879 márciusában kezdődött 
azzal, hogy Szép Mózes, Pálfi Mózesnét vádolta, mert gyermekét nem engedte 
beülni a padba, pedig ott bőven volt hely. A keblitanács az 1817. évi püspöki 
vizitáció meghagyásaira hivatkozott mindenek előtt, mely szerint „az elsőbb helyek 
azon egyéneket illeti, akik legkorosabbak, akik érdem teljesek, ezeken kívül a székek első helyen 
szabadoknak nyilváníttatik”.98  

Hogy történetesen Szép Mózes és leányai ülhetnek-e abba a padba, azt csak 
az esperes tudná megmondani. Ezt megelőzően azonban lássuk csak tisztán, hogy 
mi is történt a kezdet-kezdetén. Pálfi Mózesné nem tagadta, hogy megszólította 

                                                 
95 - U.o. - február 19. 
96 - 3. KJK – 1848. február 2. 
97 - 5. KJK – 1869. április 18. 
98 - 6. KJK – 1879. márc. 16. 
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Szép Mózes leányait, hogy üljenek az anyjuk székébe, akik közül az egyik azt 
mondta, hogy még az „Istennek sem”, amire megfogta, és hajánál fogva vezette ki. 
Ennek rendjén került át az ügy az esperes hatáskörébe. 1880. június 16.-án az 
esperes elnökölt azon a gyűlésen, amelyen valamiképpen véget kellett volna vetni 
az előbbi, vagy éppen folyó viszálynak. Koronka Antal esperes csillapítgatta a 
háborgó kedélyeket, és egyben megoldást keresett a nehéz feladatra, hogy 
amennyiben az őseinktől ránk maradt padban nincs több üres hely, akkor mindenki 
üljön oda, ahol még van. Ha régebbről használt padjaikat az idevalósiak, vagy a 10 
évnél régebben letelepedettek egy előkelőbb hellyel akarnák kicserélni, akkor azt 
csak a keblitanács tudtával tehetik. Természetesen ennek feltétele, hogy teljes 
kepét99 fizessenek és „az Ekklésia közmunkájában a tehetősebb első osztállyal egyformán 
vegyenek részt”.100 Sem a férfiaknak, sem a nőknek nem szabad a pad külső felét 
elfoglalniuk, hanem mindig a belső felére kell ülniük. Ellenkező esetben 12 Ft lesz 
a büntetés. Sajnos itt nem született semmiféle más döntés, s így csak az maradt, 
hogy felsorolták a régebbi határozatokat.  

Október 1.-én azonban újra Bágyonban járt az esperes, s folytatódott az 
előbbi történet. Nem volt elég Pálfi Mózesnének, hogy nem engedte be a padba 
Szép Mózes leányait, hanem Nagy Ágnest is kiutasította. Igen ám, de ellenállás 
következett a kiutasított részéről annyira, hogy a népes gyülekezet kellett 
szétválassza a két verekedő nőt. Mindkettőt 6-6 Ft-ra büntették, s bár előzően 
megállapodás történt a felek között, Pálfi Mózesné mégis a külső 
törvényszékhez101 fordult.  

A júniusi ügyet már a püspökhöz is felterjesztették. Az 1880. évi esperesi 
vizsgálószék a következőképpen összegezte a fenti történetet: „A közelebbi években a 
templomi egyik első pad felett két nő által perlekedés és még gyülekezetet megbotránkoztató 
huzalkodás is történt, úgy annyira, hogy ez ügyben több hivatalos eljárás is tartott a 
perlekedők által, de mindeddig a dolog, az ügy kiegyenlítve nem lehetett, most azonban 
előkerült egy 1810.k évben a padok építésekor kelt padrendező írás, melynek utasítása szerént 
van is jelenleg és a padok használata a famíliák által gyakorlata, melyből kitűnik, hogy a 
perlekedő nők közül, egyik sem járt, vagy ült jogosan azon padba, a vizitáció mindkét fél előtt 
a pad régi rendezést megmagyarázta s utasította, hogy ahhoz tartsák magokat s egyszersmind 
meghatározta, hogy a régi okirat tartalmát hirdessék ki és vegye a presbitérium utasításul az ily 
ügyekben”.102  

Végül megjegyzi a jegyzőkönyv, hogy érvényben maradtak a régi 
büntetések. 1881-ben Pálfi Mózesné most már Szép Mózesnét gátolta abban, hogy 
beülhessen a padba. A legújabb viszálynak az lett az eredménye, hogy miután Pálfi 
Mózesné hivatkozott a Csegezi Mihály gondnok idejében (1810) kelt padrendezési 
iratra, a keblitanács 12 Ft büntetést szabott ki, mert a pad külső részét foglalta el, 

                                                 
99 Pap, kántor és harangozói bér fizetésére köteles felnőtt személy. 
100 - 6. KJK 1880. június 16. 
101 Polgári törvényszék. A huszárszázad bágyoni tartózkodása idején a hadnagy látta el a 
„rendőrségre” tartozó feladatokat. Amennyiben nem sikerült megfelelően aljárnia egy adott, vitás 
ügyben, akkor továbbította a felsőbbség felé.  
102 - 1. K. 253. old. 
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valamint a nők részén, a déli oldalon a második padot jelölték ki számára. Szép 
Mózesnének pedig az északi oldalon az 5. padot. A fenti ügyeket végül is 
valamiképpen le kellett zárniuk, s a keblitanács kimondta, hogy nem akar 
változtatni a régi renden. Ekkor Pálfi Mózes „illetlen szavakkal istenkáromlást” szólt, 
és a fogantatási helyet emlegette. Előzően 1 Ft büntetést szabtak ki, de Simonfi 
Ferenc jegyző javaslatára 12 Ft-ra emelték. Majd 24 Ft-ra változtatták ahhoz, hogy 
ismét 12-re ejtsék vissza. Ezzel a történettel tulajdonképpen véget is értek a 
templompadok körüli viták. A templomüléssel még egyszer 1964-ben találkozunk, 
amikor a Máthé család részére kijelölték a Pálfiak padját. Az 1810. évből, de a 
későbbi évekből származó templomüléssel kapcsolatos íratok nincsenek meg az 
egyházközség levéltárában. Lehet, hogy az egyházközség történetében a fentiek 
egy láncszemet képviselnek, de félő, hogy amennyiben még él a padokhoz való 
ragaszkodás az atyafiakban, fellángolhat utólagosan is ez a fölösleges tűz. A fent 
elmondottak alátámasztására, összegezésére álljon itt a bizonyíték, hogy az 1882. 
évi Püspöki Vizitáció tudomást szerzett a múltbeli viszályokról a templomülés 
miatt. Hangsúlyozta, hogy Isten előtt amúgy sincs személyválogatás, de ha az 
egyházközségnek van ilyen vonatkozású döntése, akkor azt mindenki tartsa 
tiszteletben. Hitte a vizsgálószék, hogy a jövőben többé nem lesz hasonló eset, és 
megegyeztek, hogy különben is a templom elég nagy és tágas, csak azt töltsék meg 
a hívek (1882)103. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
103 Dr. Rezi Elek megj.: Érdekes, hogy amíg a templomlátogatás „kívánnivalókat hagy maga után”, 
addig „harcolnak” a padokért. Ez egyfajta ragaszkodást jelent a templomhoz, a rang fitogtatása ellenére. 
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2.5 Az úrvacsora  
Az úrvacsorára vonatokozó első írásos adatunk 1831-ből származik. 

Töredelmesen be kell vallanom, hogy ez az utalás is teljes mértékben kiadás-
jellegű, ugyanis csak az úrvacsorai bor megvásárlási árát jegyezték be a 
számadásba. Az idők folyamán azonban teljes mértékben kitárulkozik előttünk a 
kép, melyben felkínálja magát az úrvacsora osztási rend, és az ahhoz csatlakozó 
helyi szokás. Nem szabad eltitkolnunk, hogy a lelkész úrvacsora-osztási 
szolgálataival kapcsolatosan elég szegényes a történeti értékű ismeretünk.  

Bágyonban is bevett szokás volt, hogy az arra felkészültek öt csoportban 
részesültek úrvacsorában. A szolgálatvégzők: lelkész, kántor és a harangozó, majd: 
a férfiak, legények, asszonyok, és végül a leányok. Megjegyzendő, hogy ünnep 
első napján aránylag mindig kevesebben voltak a templomban, mint pl. 
másodnapján. Ennek az volt a magyarázata, hogy felkészületlenül nem állhattak 
úrvacsoravételre. Ennek következtében tehát egyszerűen első nap meg sem jelentek 
a templomban. A hívek saját magukat tiltották el az úrvacsoravételtől, s nagyon 
rendkívüli esetben fordult elő, hogy eklézsiakövetés104 folytán szenvedett valaki 
ilyen büntetést, melynek következtében eltiltották az ünnepi istentisztelettől.  

Ősi szokás megőrzött eleme volt a gyakorlat, melyet ma is egyaránt 
végeznek nők és férfiak, hogy úrvacsoravétel után szertartásosan megkerülik az 
úrasztalát. Nem találtam rá bizonyítékot, és nem tudják a hívek sem, hogy miért 
teszik ezt, de megkérdezésükkor előszeretettel hivatkoznak az ősi hagyományra, 
melynek nyoma se található, hogy mikor indult útjára ez a szokás, vagy valaha, 
valaki akadályt gördített volna e gyakorlat elé. 

1858-ban okozott gondot első esetben az úrvacsorai jegyek hiánya. Több 
mint valószínű, hogy már megelőzően is előfordulhatott hasonló eset, amikor 
vezetőségi szinten gondoskodni kellett úrvacsorai jegyekről, de most „a szükséges 
kenyér és bor megszerzését” 105az egyházfik kötelességévé tették.  

Adakozások is történtek, mert 1883-ban szóvá tette a gondnok, hogy nem 
lenne-e kedve valakinek a keblitanács tagjai közül úrvacsorát adományozni. 
Nemigen jelentkeztek, majd a hallgatást Kovács Dénes, későbbi jótevő, és 
gondnok törte meg, aki „bizonytalan időkig, vagy, amíg kedve tartja” 106 adni fogja az 
úrvacsorai jegyeket. Megjegyezte, hogy amennyiben időközben valaki más is akar 
adományozni, akkor annak elsőbbséget biztosít.  

1895-ben Pálfi Máté és Csongvay Ferenc neveit is ott találjuk az adakozók 
sorában. Szinte fellelkesültek a „jókedvű adakozók”, amikor a gondnok annak a 
kívánságának adott hangot, hogy milyen jó lenne, ha az úrvacsorai jegyeket az 
egyházközség tagjai adományoznák, és nem kellene mindig a kocsmából vásárolni 
a bort. Úgy találta, „hogy volna hajlandóság az atyafiakban ezen segíteni”.107 Ekkor 
három ünnepre került felajánló. Ebben az esztendőben vált nyilvánvalóvá, hogy az 

                                                 
104 Az egyházközségi szabályrendeletek elleni vétők valamilyen fajta megbüntetése. 
105 -4. KJK – 1858. december 19. 
106 -7. KJK -1883. március 20. 
107 -8. KJK – 1896. május 17. 



 
45 

 

őszi hálaadás ünnepére „régebbi időtől kezdve, úri vacsorai bort és kenyeret” 108 T. 
Csongvay Ferenc adott, és fog adni. Ezen túl tehát, ha valakinek kedve van az 
adakozásra, akkor a lelkésznél kell bejelentenie szándékát.  

Az adakozások rendjébe hamarosan törés állott be, mert 1911-ig az 
egyházközség pénztárából vásárolták az úrvacsorai jegyeket. Kivételt a 
konfirmációi, és a betegeknek felszolgált jegyek képeztek, amit mindig a lelkész 
adományozott. A fenti évtől kezdve Dobieczky Sándorné, Csegezy Ida 
adományozta az úrvacsorát őszi hálaadási ünnepre, és ő is hasonlóképpen , 
beláthatatlan ideig vállalta az adományozást.  

1926-ban ismét tárgyalásra tűzték az adományozás ügyét, hiszen a lelkész 
javaslatot tett a keblitanácsnak, hogy önkéntes megajánlások útján kellene 
biztosítani a jövendőben az úrvacsorai jegyeket. Véleménye szerint minden 
egyházközségi tag adhatna kenyeret, legalábbis az, akinek búzája terem. Az 
adakozási sorrendet a keblitanács állapíthatná meg. Kérte a lelkész, hogy addig is, 
amíg erről a közgyűlés határozatot hoz, a keblitanács magára nézve fogadja el 
kötelezőnek. A bort a keblitanácsosok adnák akkor, amikor az egyházközségi 
tagok közül nincs önkéntes megajánló, mert senkitől nem szabad elzárni az 
önkéntes adakozás útját. A keblitanács magára nézve elfogadta a lelkész javaslatát, 
a végső döntést a közgyűlésre bízta, de sajnos, hogy a fenti javaslat csak a 
keblitanácsi határozat szintjén maradt, és nem nyert sem ekkor, sem később 
gyakorlati megvalósítást. Természetesen nem maradt más hátra, - amikor nem volt 
megajánlás-, minthogy az egyházközség pénztárából vásárolták a szükséges 
úrvacsorai jegyeket. Ilyen esetekkel később is találkozunk: 1953-ban, és akár 1991-
ben is.  

Az úrvacsora osztási szertartással kapcsolatosan megállapíthatjuk, hogy az 
„Úri Szt. asztali készítések fogyatkozás nélkül találtatának”.109 „Első napján csak az jön 
templomba, aki úrvacsorát is vesz. A többi ünnepnapon, különösen pedig másodnapján az 
egész templomot betöltő népes gyülekezet szokott jelen lenni”.110  

1852-ben arra kötelezték az ifjúságot, hogy csak megkonfirmálás után 
részesülhet úrvacsorában. Szükséges tehát, hogy „az ifjak legalább Confirmatiora 
Innepek előtt jelenjenek meg egy és úri vacsora vételre addig ne bocsáttassék, míg bé nem 
tanulja, hogy az mire való”.111 A lelkész már régebbi idő óta adományozta a 
konfirmációra az úrvacsorai jegyeket, és még 1907-ben is élt ez a gyakorlat. Jó 
lenne tudnunk, hogy melyik esztendőben állt be a fordulat, s melyik évtől kezdve 
adományozták a konfirmáló növendékek a konfirmációi úrvacsorát?! Ma az van 
szokásban, hogy az imát mondó leány a kenyeret, s az imát mondó fiú a bort 
adományozza.  

A betegek úrvacsorájával kapcsolatosan arról értesülünk 1848-ban, hogy 
Bottyán Mihályné kéri, hogy nevét írják fel a „listára”, és a lelkész adjon neki 

                                                 
108 - U.o. – 1896. május 17. 
109 - ATPVJK - 1834. 
110 -53. I. – 1935. február 4. 
111 -1. K. - 1. old. 
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úrvacsorát. Ebből arra következtetek, hogy a betegeket minden alkalommal egy 
bizonyos névsor alapján kereste meg a lelkész. Kérdés lehet az is, hogy csupán 
ünnepnap, vagy más alkalommal is szolgált fel a lelkész betegeknek úrvacsorát?! 
Egyértelmű választ adhatunk, mert van bizonyítékunk, hogy a lelkész a 
konfirmálók, és a betegek részére gondoskodott úrvacsoráról112.  

Időnként újításokat is hoztak az úrvacsoraosztásban. A lelkész különös 
gonddal visszatakarta, két csoport közti alkalommal az úrasztalán található 
jegyeket. Ezt az igényt a mai gyülekezet is fenntartja. A lelkész kizárólagos joga 
volt, hogy maga ossza a kenyeret és a bort. A kehely újratöltésekor mindig vissza 
kellett mennie az úrasztalához, mert csak ott volt engedélyezett az újratöltés. 1892-
ben, ebben a tekintetben fordulópont következett, ugyanis tekintettel voltak a 
lelkész előrehaladott korára, s megengedték az egyházfinak, hogy a lelkész után 
járjon a kancsóval, s ez által megkíméljék a lelkészt a fölösleges fáradozástól. Ettől 
a pillanattól kezdve határozatba is lépett a javaslat, mert a következő pünkösdi 
ünnepen már az új rend értelmében jártak el az egyházfik. Ez a szokás ma is 
érvényben van, s az utántöltögető egyházfi kötelessége végeztével a férfiak jobb 
felőli oldalán, utolsónak áll be a sorba a bor elfogadása érdekében.  

Amennyiben nem ritkák az istentiszteleti rendbontások, még több 
alkalommal találkozunk, olyan egyházközségi tagokkal, akik az úrvacsoravétel 
megzavarását idézték elő. „A botránkoztató, erkölcstelen, fatty személyek aránt tett 
kérdésre /.../” 113 azt kapta a vizsgálószék feleletként, hogy az ilyen személyeket 
nyomatékosan felszólították az úrvacsoravételre.  

1844. húsvét első napján történt, amihez foghatót csak a templomi padok 
ülésrendjével kapcsolatos történetek között olvashatunk. Jenei Mózes panaszolta, 
hogy jelenlegi feleségét, Csép Katát, a volt felesége „Baranyai Sára megtámadta, 
földre tiporta és fején lévő keszkenőjét letépvén hajadonfőn hagyta s ezen erőszakos tettével 
nemcsak felesége lelkében a szégyen és gyalázat mellett tett kárt, hanem az egész Ecclésiába 
botránkozást okozott meg egy leánykát is levervén a földre kéri kára, szégyene és költsége 
megtéríttetését”.114  

Az egyházközségi törvények értelmében, 
mivel a botrány az istentisztelet után a templomban 
történt, ugyanazon a helyen köteles visszaadni a 
fejkendőt, valamint kifizetni a 12 ezüst MFt 
(magyar Forint) büntetést. A panaszló férj 
elégedett a döntéssel, azonban a tettet elkövető 
asszony hozzátette a határozathoz, hogy a 
fejkendőt soha vissza nem adja. Másodikszor is 
felszólították az asszonyt, de Baranyai Sára akkor 
is kijelentette, „hogy a Mel. Kapitány, ha 

                                                 
112 Ezt illetően közelebbit az 1907. évi esperesi vizsgálószéki jegyzőkönyvben olvashatunk. 
113 - 1. K. - 1. old. 
114 -3. KJK – 1844. április 8. 

Év Lélekszám 
1922. 180-220 lélek 
1948. 140-160 
1955. 117 
1960. 180-300 
1965. 118 
1976. 191 
1980. 92 
1989. 117 
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megkorbácsoltat is, mégis a keszkenőt soha vissza nem adom, az Ecclesia tagjait pedig 
megkövetem”.115 Az egyházközség tagjaitól tehát végül is bocsánatot kért, de a 
fejkendő visszaadásának megtagadásában szavának állt, mert a keblitanács átadta 
az ügyet a „Század Kormánynak”, mely „kenyér és víz melletti Correctiones Házi 
Árestommal” 116büntette azzal, hogyha megismétlődne a cselekedet, akkor 
keményebb megrovásban részesül.  

Az úrvacsorával élők számával kapcsolatosan csak a 20. századból vannak 
adataink, így tehát ezekre támaszkodhattam. 

Az úrvacsorai jegyek értékének megállapításakor mindig a bor ára volt a 
mértékadó. A miért kérdésre egyszerű felelet, hiszen a kiadásokban legtöbbször 
csak az úrvacsorai bor ára szerepel. 

Év Úrvacsorai jegyek Pénzérték 
1831. 4 kupa bor117 2 RFt 
1901. 1 ünnepre szükséges kenyér és bor 10 Ft 
1909. 1 ünnepre szükséges kenyér és bor 8 Korona 
1919. 1 ünnepi bor 320 Korona 
1921. 6 liter bor ára 1 ünnepre 90 Lei 
1923. 1 ünnepre való bor 115 Lei 
1944. úrvacsorai jegyek 6.000 Lei 
1945. úrvacsorai jegyek 69.000 Lei 
1946. úrvacsorai jegyek 400.000 Lei 
1950. úrvacsorai jegyek 6.760 Lei 
1952.-1956. között úrvacsorai jegyek 658-680 Lei 
1959.-1979. között úrvacsorai jegyek 800-850 Lei 
1980-tól úrvacsorai jegyek 1.500 Lei 
1996-tól úrvacsorai jegyek 35.000 Lei 

A két világháború között, de főképpen a 2. világháború után beindult a 
rendszeres úrvacsorai adakozás, ami teljes mértékben rendkívülivé változtatta az 
úrvacsorai jegyek szükségszerű vásárlását. Éppen ezért úgy kell tekintenünk a fenti 
időszakok összegeit, mint amelyek tükrözik az aranykönyvi bejegyzéseket. Annyi 
bizonyos e tekintetben, hogy minden idők pénznemének megfelelően a keblitanács 
a maga valóságában értékelte az úrvacsorai adományt. Sajnálattal kell 
megállapítanunk, hogy eltűnt az egyházközség első Aranykönyve, aminek adatai 
ebben a vonatkozásban is segítettek volna, hogy tisztábban lássuk a régi helyzetet.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
115 - U.o. - szeptember 21. 
116 - U.o. - szeptember 21. 
117 Régi űrmérték. Egy pint = két icce. Egy magyar pint kb. 1,7 liter, egy bécsi pint ( kupa ) 1415 
liter. egy pozsonyi pint 1,67 liter. 1 kupa 1,5 liter. 
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2.6 A keresztelés 
1828-ból származik az első, keresztelési szertartásra vonatkozó írásos 

bizonyíték. Ennek értelmében a kereszteléskor a lelkész ne csak a gyermek, hanem 
a „szülő anya mellett forgolódott Bábának” 118 is meg kell említse a nevét.  

1833-ban Körmőczi János püspök utasítására nemcsak a 
megkeresztelteknek a pontos nevét írták be az anyakönyvekbe, hanem a születés, 
és megkeresztelés pontos idejét is. Emellett azonban beírták a keresztszülők nevét, 
és azoknak a szülőknek a nevét is, akik törvényesen házasságot kötöttek, „valamint 
azoknak sorsok s állapotjok, eredetek helye, lakássai” 119, sőt eleget tettek a fentieknek a 
törvénytelen házasságokból származó keresztelések alkalmával is. A rendelet azt is 
megjegyezte, hogy azok a lelkészek, akik hamis bizonyítványokat próbálnak 
kiadni, a törvény szigorával kell majd számoljanak. A Keresztelési Anyakönyvvel 
kapcsolatosan a levéltárról szóló fejezetben még teszek néhány említést.  

Elég gyakorinak mondható a törvénytelen házasságokból származó 
gyermekek megkeresztelése. Ilyenkor két tényező játszott szerepet: az első 
természetesen, amikor a szülők törvényesen nem voltak összeházasodva, a 
második pedig, mikor a hajadon teherbe esett, megszülte gyermekét, s vagy nem 
került meg az édesapa, vagy nem fogadta el a gyermeket. Van példa arra is, - 
függetlenül attól, hogy az apa megtagadta magzatát -, hogy a megjegyzési rovatba 
úgy is beírták a nevét.  

Az egyházközségi tagok gyakorlata volt, hogy nem vettek részt saját 
gyermekük keresztelésén. Ez a felismerés azonban 1973-ig váratott magára, mikor 
Benedek Sándor lelkész arra kérte a szülőket, hogy jelenjenek meg a templomban 
gyermekük keresztelésekor, hiszen az nemcsak a keresztszülők ünnepe. A 
buzdításnak volt foganatja, mert lassan a szülők is megjelentek a szertartásokon. 
Ma már természetes, hogy a szülők jelen vannak a keresztelés alkalmával, de 
sajnos, hogy egyre ritkábbak ezek.  

Két rendkívüli esemény ragadta meg a figyelmemet a keresztelésekkel 
kapcsolatosan. Az első, amikor 1932-ben a püspöki vizitáció alkalmával Boros 
György püspök két gyermeket keresztelt, a második pedig 1947-ben történt, 
amikor Dr. Groza Péter volt a Kovács-ikerpár keresztszülője. Ez utóbbi, nem volt 
jelen a szertartáson, és nem is képviseltette magát.  

A régebbi időben nyilvánosan, később pedig egyre burkoltabban, ma 
borítékba zárva a keresztelési szertartás elvégzéséért stóla illette meg a lelkészt. 
1889-ben, pl. 20 Ft volt ez az összeg.  

A megkereszteltek adatait figyelve csak 1912-től alkothatunk pontos képet. 
Mint a népesedési kimutatások fontos részét, úgy csatolom e fejezethez a 
keresztelések számát, a megfelelő évek szerint, és emelkedő sorrendben mutatom 
be azokat. 

 
 

                                                 
118 - 20. Kötet. Rendeletek -l828. Ez után: 20. K. 
119 - 20. K. 
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Ker.sz. Év 
0 1993-ban fordult elő először ez egyházközség történetében, hogy 

nem volt keresztelési szertartás 
1 1981., 1986. 
2 1965., 1994., 1996. 
3 1988., 1997. 
4 1944., 1945., 1973., 1976., 1991., 1995. 
5 1946., 1974., 1984., 1985., 1992. 
6 1943., 1971., 1987. 
7 1970., 1978., 1983., 1990. 
8 1918., 1966., 1968., 1979., 1982. 
9 1939., 1941., 1961., 1989. 
10 1916., 1942., 1962., 1963., 1967., 1977., 1980. 
11 1917., 1918., 1938., 1964., 1969. 
12 1919., 1949., 1951., 1952., 1956., 1975. 
13 1912., 1916., 1940., 1954. 
14 1915., 1972. 
15 1936., 1950., 1959. 
16 1955., 1957. 
17 1922., 1927., 1928., 1948., 1953. 
18 1920., 1924., 1926., 1929., 1933., 1935., 1960. 
19 1934., 1958. 
20 1913., 1914., 1925. 
21 1912. 
23 1931. 
24 1932. 
25 1937. 
26 1921. 
27 1914., 1923., 1930. 
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2.7 A konfirmáció 
Körmőczi János püspök (1812-1836) szorgalmazta és tette kötelezővé a 

konfirmációt. Nincs semmi okunk arra, hogy kételkedjünk e rendelet 
egyházközségi végrehajtását illetően, de mégis 30 esztendőnek kellett eltelnie 
ahhoz, hogy találkozhassunk az első konfirmációra vonatkozó bejegyzéssel.  

A szertartás menetével kapcsolatosan pontos adatokat csak 1950 után 
találunk, de az azt megelőzőek is híven tükrözik, hogy a gyülekezet számára 
ünnepélyt jelentett a szóban levő alkalom.  

A bágyoni esetben nem meghatározható az év, melytől kezdve az esemény 
beékelte magát a sátoros ünnepek közé. Meglátásom, hogy éppen azért akart 
egyenrangúvá válni, mert örökérvényűen megtartotta kezdeti tartalmát, az alapvető 
célt, ami nem volt más, mint hogy felkészítse az ifjakat az úrvacsoravételre. Ez a 
tevékenység időszakonként, illetve a lelkészek hozzáállásától függően változott 
ugyan, de nem veszített el semmit eredeti értékéből, sőt mondani lehet, hogy új 
tartalmakkal gazdagodott. A „Confirmatio teljes ünnepéllyel az hívek gyülekezetében a 
templomban megtartott több szám fi és leányok mutatva bé vallásbéli esmereteket”.120  

Egyre fokozottabban érzik, hogy milyen nagy fontosságot tulajdonítottak e 
szertartásnak, mert megtartották templomi ünnepélyességét, de ugyanakkor 
odafigyeltek az előkészületekre is. Észrevették, hogy nem minden növendék él a 
konfirmáció lehetőségével, s határozottan utasították az egyházfikat, hogy miután a 
lelkész elkészítette a pontos nyilvántartást, keressenek meg minden konfirmálandó 
növendéket, és szólítsák fel őket az óralátogatásra.  

Egy istentisztelet előzte meg a konfirmációi szertartást, miután az ismeretek 
számonkérése következett. A fogadalomtételkor: Hiszem-vallom - ének, majd 
Hiszitek-e, hogy unitárius vallásunk megismerteti elveit és igazságait? Ígéritek-e és 
fogadjátok-e, hogy azok szerint fogtok élni és cselekedni? Ígéritek-e és fogadjátok-
e, hogy Unitárius Egyházatoknak hűséges tagjai lesztek? Ezt követte az Unitárius 
vallásomhoz halálomig hű maradok kezdetű fogadalom.  

1929-től rendszeresen találkozunk emléklapok, emlékkönyvek 
ajándékozásával. Természetesen vannak évek, melyekben éppen az anyagi 
nehézségek nem engedték meg az ajándékozásokat, hiszen gyakran „fújtak a nehéz 
idők szelei”.  

Volt, de 
nincs adat 

Nincs 
bejegyzés 

Nem volt 
konfirmáció 

Ismeretlen 
időszak 

1854. 1903.-1909-ig 1858.121 1922.-1958-ig 
1855. 1916. 1866.122  
1856.  1868123  
1857.  1875.124  

                                                 
120 -1. K. - 15. old. 
121  - nem volt a „pap testi betegsége” miatt, de az előkészületeket megtartották 
122  - nem volt, „nem lévén több arra képes ifjak”; 
123  - a gyermekek „csekély” száma miatt nem tartottak konfirmációt; 
124 - a miatt nem volt, mert nem jelentkeztek; 
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1859.  1879.  
1860.  1890.  
1864.  1896.  
1881.  1910. 1913. 1915.  
1891.  1917. 1921.  

  1984. 1986. 1996.  
Majdnem mindenik konfirmációi nemzedék megörökítette a maga módján, 

emlékezetessé tette ünnepélyüket az által is, hogy valamilyen ajándékot vásárolt az 
egyházközség részére. Éppen az 1. Kötet Aranykönyv eltűnése tesz bizonytalanná, 
hogy mikor szűnt meg az egyházközség ajándékozásának egyoldalúsága, de tény, 
hogy a szertartás egyházközségben történt megjelenése óta, a konfirmálók is 
ajándékot adtak az egyházközségnek. 

Szám Év 
1 1979 
3 1978 
4 1987 
5 1929 
6 1886, 1958, 1959, 1961, 1965, 1975, 1981, 1995 
7 1976, 1997 
8 1874, 1982, 1990 
9 1889, 1991, 1993 
10 1882, 1883, 1884, 1888, 1912, 1988, 1989 
11 1962, 1983 
12 1968, 1974, 1985, 1992 
13 1894, 1902, 1972, 1973, 1980 
14 1873, 1885, 1898, 1966, 1970 
15 1877, 1887, 1967 
16 1971 
17 1863, 1865, 1964, 1969, 1977 
18 1878, 1914 
19 1899 
20 1893, 1895, 1919 
21 1861 
22 1870, 1872, 1876 
24 1871, 1911 
27 1901 
29 1900 
30 1892 
34 1880 
35 1918 
36 1862 
39 1867 
41 1897 

1868-tól szerették volna gyakorlatba léptetni a kétévenkénti konfirmálást, 
de amennyiben az évszámokra figyelünk, nem sikerült betartaniuk ezt a 
határozatot. Az 1900-as évek elején megismételték ennek a határozatnak a 
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megerősítését, de 10 év után - ismeretlen okok miatt - kénytelenek voltak ismét 
mellőzni. Hogy miért kezdeményezték az évek összevonását, annak csak az lehet 
egyedüli magyarázata, hogy a növendékek számához igazították az ünnep 
fokmérőjét. Ez akkor válik még valószínűbbé, amikor a születések csökkenő 
aránya, valamint a városra költözés is kezdte rányomni bélyegét a falu képére. A 
konfirmációi szertartások kimaradásának sajnos még egyre gyakrabban leszünk 
átélői. 
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2.8 A házasság 
A házasság, illetve a családi élettel kapcsolatos események a 19. század 

végéig nagyon fontos helyet foglaltak el az egyházközség eseményeiben. 
Mindaddig, míg az egyház, illetve az egyházközség hatáskörébe tartozott a családi 
viszályok rendezése (1895), tapasztaljuk, hogy mekkora odafigyeléssel intézték a 
kérdéses ügyeket. Ma azonban már tudjuk, hogy fennmaradásunk szempontjából 
milyen óriási jelentőséggel bírt, hogy egységben maradjanak a családok, s 
biztosítva legyen a megfelelő számú utód.  

Fontosnak tartom, hogy a házasság intézményével kapcsolatos, sokrétű 
intézkedések felelevenítése előtt ábrázoljam azt a rendszert, amelyet pontosan 
követtek az események.  

Mint történni szokott – a legjobb családban is – mondjuk, addig volt késő, 
míg nézeteltérés ki nem alakult a házastársak között. Ennek okaira kitérek a 
későbbiek során, de itt nem is ezt tartom fontosnak, hanem a történések sorrendjét. 
Amennyiben megfigyeljük az eseményeket, talán a férfiak részére billen a mérleg 
mutatója, ha azt vizsgáljuk, hogy ki volt a „bűnös”, vagyis ki volt az a családon 
belül, aki miatt elkezdődtek a kellemetlenségek.  

Nem találkoztam olyan esettel, ahol önkényesen beleavatkozott volna a 
keblitanács valamelyik család életébe. Ez pedig azt jelenti, hogy mindenkor volt 
egy fél, aki feljelentette társát a később megismerhető okok valamelyike miatt. Ezt 
a feljelentést mindenképpen az egyházközség Vezetőségénél tették, s 
valószínűsíthető, hogy elegendő volt ehhez a szóbeli panasz is, hiszen egyetlen 
írott formával sem találkoztam.  

A feljelentést követően napirendre tűzték az ügyet, de ugyanakkor 
megjelölték pontosan a tárgyalás időpontját is. Erről mindkét felet értesítették. 
Gondosan két-két személyt kijelöltek a panaszos és bepanaszolt értesítése 
érdekében. A kijelölt alkalomra büntetés terhe alatt meg kellett jelenniük a 
feleknek, ahol ismét elhangzott a panasz, illetve lehetőséget kapott a bepanaszolt is 
a védekezésre.  

A keblitanács, a kihallgatást követően ítéletet hozott, ami az esetek 
túlnyomó részében arra figyelt, hogy együtt maradjanak a házastársak. Nem 
olvastam egyetlen olyan történetet sem, amelyben kihangsúlyozást kaptak volna a 
gyermekek, vagyis, hogy az ők érdekét védve hozott hasonló döntést a keblitanács.  

Sajnálom, de nem fordítottam túl nagy gondot arra, hogy feljegyezzem az 
éveknek megfelelő tárgyalási díjat, de az sem kötötte le figyelmemet akkor, hogy 
esetleg volt-e szabály arra, hogy a „vesztesnek” kell fizetnie. Olyan esetről 
olvashatunk a későbbiek során, hogy a békéltetésre beidézett férj magára vállalta a 
díj kifizetését.  

Amennyiben sikerült eljárnia a keblitanácsnak a házastársak kibékítését 
illetően, akkor a szükséges pénzösszeg befizetését követően elhagyták a gyűlést, s 
a legtöbb esetben folytatták életüket. Ha nem sikerült a próbálkozás, akkor vagy a 
helyi huszárszázad hadnagyához, vagy éppen az espereshez továbbították az ügyet. 
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Sajnálatos módon egyik eljárás végével kapcsolatosan sincs semmilyen bejegyzés 
az egyházközség levéltárában.  

A jegyzőkönyvek tartalmát figyelve rájövünk, hogy a „felsőbb” hatóság, 
akár a „kapitány”, akár az esperes meghozta döntését, vagy esetenként a „bűnösnek” 
talált fél elszenvedte a büntetést. Ez utóbbival kapcsolatosan is olvasható egy 
történet. Amennyiben nem használt semmi, akkor – és ez volt az utolsó lehetőség – 
elrendelték a válást. A házasság felbontásának lehetőségei sokkal szigorúbbak 
voltak, mint az elképzelhető a mostani, eléggé fellazult családi „formákat” figyelve.  

Végül pedig meg kell jegyeznem, hogy a békítési tárgyalásokat mindig az 
egyházközség megválasztott keblitanácsa előtt tartották, melynek meg volt az 
elnöke, jegyzője, pénztárosa, illetve kivételes esetekben azok a kijelölt személyek, 
akik valamelyik fél távolmaradása esetén hivatalosan is átadták a végzést.  

Nem elhanyagolható azon része sem ennek a fejezetnek, ami éppen a 
nemzeti öntudatra épült esetleg elfogadta a másfelekezetűt, és nem a más 
nemzetiségűt. Tapasztalhatóvá válik, hogy az adott korok szemléletváltásával már 
ennek a kérdésnek a tisztántartása sem fontos, de erről majd később.  

Nagyon korán szabályos keretet biztosítottak az egyházközség életében a 
házastársi kapcsolatoknak az egyházi, de a világi törvények által is. A szabályszerű 
házasságkötésnek meg voltak a feltételei, de a lehetőségei is, mégis időközönként 
előkerültek bizonyos akadályok, mint pl., a korai gyermekáldás, vagy éppen a 
paráznaság nyomán született házasság.  

Egy külön alfejezetet követel a vadházasság kérdése, mellyel szemben 
nagyon kemény küzdelem folyt nemcsak az egyházközség keblitanácsa, hanem a 
Főhatóság részéről is. Az esetek többségében a házasélet felbontásának a 
lehetőségeit tárgyalták a rendeletek, s ezek segítségével igyekezett a keblitanács 
betölteni feladatát.  

A II. József által kiadott Türelmi Rendelet életbe lépése után találkozunk a 
szabályozó rendelettel, mely szerint a házasság csak abban az esetben bontható fel, 
amennyiben mind a két fél, a férj és feleség is akarja. Vannak olyan rendkívüli 
esetek, melyek szerint „paráznaság tekintetéből parázna vétkes /.../ egyének se Ecclesia 
követések által, se taxafizetések mellett a törvényesen hozatott ítéletek ellenére fel ne 
oldoztassanak”.125  

Akármilyen nehezen, de miután 
meghallgatták a feleket dönteniük kellett a 
felmerült ügyekben. Nemcsak a felek igaza 
mellett kellett állást foglalniuk, hanem 
eldöntötték, hogy ki a vétkes. Éppen ezért a 
kihallgatás minden esetben a „Vallató Bírák”, 
és a hadi elöljáróság előtt történt. Persze ez 
alól bőven volt kivétel, főleg a kezdeti 
időszakban, amikor csak a keblitanácsból kinevezett bírák előtt tették a 
tanúvallomásokat, és sikeresnek bizonyult a keblitanácsban történt eljárás. 

                                                 
125 - 20. K . - 1830. 
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Ellenkező esetben esperesi úton a Hadi elöljáróság körébe utalták a kérdést. 
Bágyoni vonatkozásban ez nem is okozott gondot, hiszen itt székelt a 2. 
Huszárszázad126, ami sokkal gyorsabbá tette a tárgyalások lebonyolítását.  

A magzatvédelemnek szép megnyilvánulása volt az a rendelet, mely 
kimondta, hogy „ha a válóperes ügyek folyamattyában az asszony tulajdon méhe 
gyümölcsének elvesztése gyanúja alá jövend /.../ ha ilyetén jelek mutatkoznak, nem várván a 
válóperes ügynek a bevégződését további vizsgálat végett a külső törvényhatósághoz által 
írattassanak”.127  

2.9 Házastársi viszályok 
Az elválási okok változatosságával találkozunk, s legalább tíz csoportban 

tárgyalhatjuk azokat. Természetesen sokféleképpen felállíthattam volna a 
sorrendet, de az volt egyéni meglátásom, hogy egyszerre érzékeltessem azok 
előfordulási arányait, ugyanakkor, hogy milyen helyet foglaltak el a 
jegyzőkönyvekben. Kijelentem, hogy terjedelemre nézve, igen hosszúra nyúlna a 
történetek sokaságának felsorolása. Mindenképpen az erőszakos cselekedetek miatt 
kirobbant viszályok elősorolásával kezdem, majd az elhidegülésről, vagy 
egyszerűen a kölcsönös unalomról beszélek, melyet követ a paráznaságból 
származó hűtlenség és a többi. Vegyük azonban sorban az említetteket. 

2.9.1 Erőszakból származó viszályok  
Kaján Sámuelné azzal vádolta férjét, hogy az „kegyetlenül kínozva rongálja” 

128,s ezért kéri az elválási ajánlást. Miután mind a két felet meghallgatták „s 
elválásra méltót nem találtak, hanem az együtt való csendes páros életre utasíttattak”.129  

Újlaki Károlyné mesélte, hogy férje olyan „kegyetlen, hogy nem, mint férfi 
szokta feleségét nyakon csapással, vagy egyéb becsületesebb verekedő eszközzel verni s haragját 
kiönteni, hanem fejszével kergette s fojtogatta”.130 Mikor megkérdezték a férjet, ő sem 
tagadta, „hogy fejszét nem fogott a feleségére, de hogy megvágta volna, nemcsak maga 
tagadja, sőt az asszony is azt állítja, mert mikor vágni akarta volna kiragadván kezéből a 
fejszét azonnal elillantott”.131  

Áts György panaszkodott a feleségére, Szilágyi Juditra, kiről határozottan 
állította, hogy „mind őtet, mind pediglen magát törvénytelenül elveszteni, elpusztítani 
alattomosan célba vette”.132 A feleség azt hangoztatta, hogy „férjétől üldöztetik, veretik, 
kínoztatását ki nem állhatja”. 133  

                                                 
126 Nem titkolhatjuk el - ha már a huszárszázadról esett szó, hogy a Főhatóságnak is tudomása volt, 
hogy a huszárkatonaság néhány tagja erkölcstelen életet folytatott az egyházközségben. 
127 - 20. K . - 1838. 
128 - 2. KJK – 1837. június 8. 
129 - U.o. – 1837. június 8. 
130 - 3. KJK – 1841. március 9. 
131 - U.o. – 1841. március 9. 
132 - U.o. – 1842. február 23. 
133 - U.o. 
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„Bodoczi Jánosné Kis Judith azt adja fel, hogy nevezett férje vesztegető, kicsapongó, 
korhel, őtet rongáló, verő /.../, akivel élni nem lehet /.../ kéri az elválásra szabadságot adni”.134 
A férj megkérdezésekor bevallotta, hogy a szerencsétlenség megtörtént ugyan, de ő 
a feleségét „szereti és visszakívánja”. 

Simonfi Mihályné, Szép Anna panaszkodott, hogy férje nagyon sokszor 
bántalmazta, s emiatt többé nincs szándékában társas életet élni. A férj pedig csak 
abban az esetben fogadja vissza feleségét, ha az minden parancsát teljesíti. Így 
pedig, ebben az esetben a nő nem megy vissza a férjéhez, mert amúgy is „alábbvaló 
volt egy szolgálónál”. 

Nagy Mártonné férjét panaszolta be a keblitanácsnak, mert azt 
többszörösen tolvajságban találták, és őt pedig nagyon sokat veri, és gyakran 
részegeskedik. 

Horváth Miklós leánya, Kata, férjétől Simonfi Gergelytől „ átaljában” el akar 
válni, mert férjét durvasága miatt meggyűlölte. A férj azzal mentette a helyzetet, 
hogy mikor ő a munkából hazamegy, akkor a felesége soha sincs otthon, hanem az 
édesanyjánál s emiatt érez magában unalmat és gyűlölséget. 

Csép Ferencné, Balogh Zsuzsanna a miatt panaszkodott, mert férje verte, 
rongálta. Azon verés is csak abból következett, hogy egy éjszakán „nem kívánt férje 
felé fordulni”. 

Áts Györgyné, Kőműves Judit azért panaszkodott férjére, mert „már a sok 
verés miatt egészen száradott”.135 A férj nem tagadta, hogy meg nem nyakászta volna 
a feleségét, de csak azért, mert, mikor ő beteg volt, akkor nem viselt a felesége 
lelkiismeretesen gondot rá: enni-inni nem adott, a táncmulatságba azonban elment. 
„Ezekért s több effélékért megérdemelte a fenyítéket”. 136 A férj visszafogadta volna 
feleségét, de a nő hajthatatlan maradt. 

Ifj. Székely Jánosné, Simonfi Katalin is a miatt panaszkodott, hogy férje 
gorombán bánt vele. A férfi viszont a feleség minden vádját tagadta, majd 
megjegyezte, hogy ő szívesen visszafogadná, csak éppen a felesége ne járna olyan 
sokat az anyjához. (1863).  

Csegezi Mihályné, „Pisti Rósa” azért vádolta a férjét, mert, mikor beteg volt 
megszidta és „rongálni kívánta”. 

Balogh Györgyné pedig azt jelentette, hogy férjétől azért akar elválni, mert 
a férje gorombán bánt vele, de az élelmet is elzárta előle s emiatt „kénytelen önmagát 
felakasztani, és a háztól elbúcsúzni, mivel vele nem élhet”.137  

Baranyai Györgyné, Farkas Julianna már egyszer 1863. szeptember 13.-án 
bevádolta férjét a miatt, hogy a férfi sokszor erőszakoskodott vele. Megjelentek az 
idézés után a keblitanács előtt, s mikor Baranyai Györgyné a szokásos asztalpénzt 
kiakarta fizetni, férje nekiugrott s „úgy megrúgta, hogy ez által több presbiter 
eltántorodott s az asztallal taszítván nőjét az azon lévő ablakot úgy törte ki, hogy az által 

                                                 
134 - U.o. – 1843. március 28. 
135 - 4. KJK – 1859. július 10. 
136 - U.o. – 1859. július 10. 
137 - 5. KJK -1867. február 3. 
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nejének karján és kezén is sérülést okozott” 138,s e cselekedetével annyira 
megbotránkoztatta a keblitanácsot, hogy a legsúlyosabb büntetés reményében 
jelentették tovább az ügyet.  

Végül is figyelembe vették, hogy a férfi csak feleségét akarta bántalmazni, 
s nem volt szándékos a Keblitanáccsal szemben elkövetett cselekedete. Ennek 
ellenére azonban vétett a keblitanács tekintélye ellen és 1 MFt-ra megbüntették, 
valamint köteles volt helyreállítani az okozott kárt. 

1870 márciusában azért panaszkodott Tarján Jánosné, Simonfi „Susánna” a 
férjére, mert több alkalommal bántalmazta, többek között azt is elkövette vele, 
hogy egy pálinkás üveget betett a melléhez és ott törte össze. Sebei még a 
panaszláskor is látszottak. Mikor a férjet megkérdezték, csak annyit jelentett ki, 
hogy neki nincsen szándékában válni. 

Kovács Mózesné, Veress Anna attól tartott, hogy mikor a férje őt és 
gyermekeit megveri, könnyen előfordulhat, hogy valamelyikük nyomorékká válik. 
Azzal védekezett a férj, tettét azzal támasztotta alá, hogy felesége csak saját 
gyermekének adott enni, s ezen kívül a kukorica kasból eladta a gabonát. Ő 
természetesen nem akar elválni. 

Bottyán Jánosné, Lengyel Klára két alkalommal is panaszolt már férje 
ellen. Először 1875-ben, majd 1881-ben is meghallgatták. Először az volt a 
sérelme, hogy „férje illetlen szavakkal illeti, gúnyaneműit anyjával együtt kihányták, 
gyermeke, édesatyja és anyja örökösen szidalmazzák és üldözik” 139,s emiatt kénytelen válni, 
mert ott többé nincsen nyugalma. Második alkalommal is hasonló a panasz, de a 
meg nem becsülés mellé még hozzáadódott, hogy időközben a férje elkergette 
otthonról. 

Kis Jánosné, Simonfi Róza ismételten panaszkodott, hogy férje „tüzes fával, 
késsel üti”, s férjének haragja elől még a híd alá is be kellett meneküljön. A férj arra 
kérte feleségét, hogy menjen haza, de a feleség megtagadta. 

Tarján Jánosné, Simonfi Zsuzsanna is panaszkodott megint, hiszen a férje 
már többszörösen megverte, a háztól elkergette, s azt is megígérte, hogy fejszével 
fogja összevágni. Miután meghallgatták a férjet is, - aki különben nem jelent meg 
ezen a tárgyaláson - megígérte, hogy feleségének minden javait kiadja, de neki az 
asszony többé feleségnek nem kell. (1880). 

Szép Mártonné, Benke Zsuzsanna azt állította, hogy férje „igen gyakran 
részegeskedik és őtet minden igaz ok nélkül megverte”.140 A férj elkövetett tettét azzal 
igyekezett igazolni, hogy feleségének megelőzően 5 Ft-ot adott, amit adóba kellett 
volna befizetnie, s ő pedig másra költötte el. Megbocsátotta asszonya tettét, de 
most az menjen haza vele. A feleség válni akart. 

Csép Mihályné, Simonfi Róza állította a keblitanácsnak, hogy férje annyira 
megverte, hogy megvakult. A férj azonban tagadta, hogy „általa vakult volna meg”. 

                                                 
138 - U.o. -1867. június 16. 
139 - 6. KJK – 1875. augusztus 8. 
140 - 7.  K – 1881. augusztus 28. 



 
58 

 

2.9.2 Elhidegülésb ől származó viszályok 
Balogh Lőrinc panaszolta a keblitanácsnak, hogy felesége „Nagy Anna 

őkegyelmét elhadva, de nem is kívánja vissza, mert nem /.../ asszonynak való, részeges, házat 
kerülő, dologtalan, nemcsak, hanem fenyegetődző; ki elvesztésére /.../ híre, neve megölésére 
törekedett és törekszik”141 s ezért arra kérte a keblitanácsot, hogy engedélyezze az 
elválását. Mivel a feleség nem jelent meg a tárgyaláson, az ügyet az espereshez 
továbbították. 

1840. január 1.-én Józan Istvánné panaszolta be férjét, aki meghallgatta a 
vádakat, majd röviden így válaszolt: „Én /.../ Juliannát sohasem szerettem, most sem 
szeretem”.142   

Bágyoni Nagy Borbála férjére, Gál Ferencre panaszkodott, kivel 22 évet élt 
együtt, de most már képtelen folytatni a házaséletet. Ez a második alkalom ugyan, 
mikor a kibékítést igyekezett véghez vinni a keblitanács, de nem sikerült, s ennek 
következtében megadta a válási engedélyt. 

„Bábutzi Ilonka” halálosan meggyűlölte férjét, Csíki Mártont. 
Jenei István és felesége Mihályfalvi Horváth Zsuzsanna esetében a feleség 

visszamenne a férjéhez, de a férfi a régebbi elhatározása mellett kitartott, és nem 
fogadta vissza feleségét. 

1851-ben Simonfi Gergely panaszolta be feleségét, Horváth Katát, mert 
„nem neki való, gyenge, sérvéses, házassági életet folytatni nem képes”.143 Természetesen 
megkérdezték a feleséget is, aki férje állítását igazolta. A keblitanács nem talált 
nyomós okot az elválásra s ezért „egymáshoz visszautasíttatnak”. 

Simonfi Antal leányával jelent meg panaszt tenni a keblitanács előtt, s a 
férjet, Nagy Györgyöt azért marasztalták el, mert a feleségét már egy hete elűzte 
otthonról. A férj elkövetett tettét azzal magyarázta, hogy nem főzött, nem sütött a 
felesége. Végül is a békéltetés rendjén a feleség visszamenne a férjhez, de a férfi 
kitart régebbi álláspontja mellett, és nem fogadta vissza feleségét. 

1868. január 9.-én Balogh Ferenc ifj. azt panaszolta a keblitanácsnak, hogy 
feleségét, Jenei Annát nagyon megunta, s vele többet nem tud élni. 

Horváth Kata és Simonfi Gergely ügye ismét terítékre került, de most már 
enyhébb formában, hiszen a feleség csak a miatt panaszolt, hogy a férje gyakran 
szidja, mert az édesanyjához jár. Ha pedig neki valakiről le kell mondania, akkor 
az a férje lesz. 1851 óta ez a harmadik alkalom, mikor az elválásukat 
szorgalmazták a keblitanácsnál. 

Szilágyi Mihályné, Bányai Julianna azért nincsen megelégedve a férjével, 
mert az „igen gyakran szidja és piszkolja úgyannyira, hogy nem képes vele tovább élni és 
különösen vagyonából ki akarja forgatni”.144 

                                                 
141 - 2. KJK – 1839. május 14. 
142 - U.o. – 1840. január 1. 
143 - 3. KJK – 1851. október 5. 
144 - 7.  K – 1881. november 20. 
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2.9.3 Házastársi elégedetlenkedések 
Szöllősi Ferenc azért vádolta feleségét, Rab Katát, mert szerinte nem 

gazdasszonynak való, bár jó ideje laknak együtt. Azt is kijelentette, hogy a válással 
járó költségeket ő akarja egyedül fizetni. 

Szép Mózes ifj. azért panaszolta be feleségét Csegezi Annát, mert az „nem 
való asszonynak”, mert rá nem fordít semmi gondot. Nem végzi feleségi 
kötelességeit, nem főz, nem varr, sőt egy alkalommal azt is mondta a 
szőlőpásztoroknak, hogy ne engedjék be őt a szőlőbe, mert lopni megy oda. A 
panaszoló férj nyilatkozata nagyobb elhatározási szándékot mutatott az elválásra, 
minthogy sikert lehetett volna remélni a békítéstől. (1869). 

Józan Györgyné, Körösi Klára azért akart elválni, mert a férje házánál 
„ folyamatosan szidják és szólják, minden hibát kapnak”.145 

2.9.4 Kényszerházasságból származó viszályok 
Egy elég sok feszültséggel teli történet fűződik Csegezi Tamáshoz és 

feleségéhez Báló Klárához. Az események akkor kezdődtek, amikor már nem éltek 
„egy födél alatt”, vagyis egy házban, s a nőt egy templomozás alkalmával 
kiutasították a férje padjából. (Ennek következményeit a maga helyén tárgyaltam a 
Templomi ülésrendnél.). A keblitanács képtelen volt kibékíteni a házastársakat, bár 
Balogh Gábor és Baranyai Zsigmond is eljártak már ebben az ügyben. A feleség 
semmiképpen nem akart békülni, sőt „úgy nyilatkozott, hogy soha nem fog megbékélni, és 
ha el nem választják, kész a (férje) fejét nagyra verni”.146  Miután meghallgatták a férjet 
is, „Nemes Csegezi Tamás azt adgya fel, hogy feleségét ifjabb Bálo Klára asszonyt kévánnya 
az apja házába vinni” 147, azonban az asszony ellenkezve állította, hogy soha nem 
szerette a férjét és nem is szereti. Édesanyja erőltette arra, hogy hozzá menjen 
feleségül s így „a nem szeretett ez idő alatt, nemhogy szeretetté vált volna, hanem 
gyűlöletessé, mivel ki nem állhatván szidalmazásait, rettent káromlásait, fenyegetődzéseit, 
rongáltatását s hígeszűségből többszöri elszaladását /.../ a házi cselédeket verni szokta, s a 
háziakat, kik őtet megbecsülték, nem becsüli”.148 Csegezi Tamás felesége panaszai közül 
néhányat elismert, másokat viszont tagadott, de attól eltekintve továbbra is kitartott 
álláspontja mellett, hogy feleségét visszafogadja, amennyiben az is akarja. A 
feleség nem akarta! 

Jenei Mózes és felesége, Baranyai Sára is hasonlóképpen mások akaratából 
házasodott össze. Mindenképpen el akartak válni. Nemcsak az a nyomós ok 
játszott itt is szerepet, amit már az erőszakoskodásoknál is láthattunk, hanem a férj 
nem tett eleget férfi kötelességének. A keblitanács több alkalommal is próbálkozott 
a kibékítéssel, de mint az esetek többségében, itt is eredménytelen maradt. 
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Az erőltetett házasságból származó viszályok rendjén a harmadik esettel 
1852-ben találkozunk, amikor Balogh Katalin a miatt panaszkodott a 
keblitanácsnak, hogy férjét, Horváth Zsigmondot nem szerette, s csupán a szülei, 
erőltették erre a házasságra. A férj pedig azt mondta, hogy ő is csak azért 
házasodott meg, hogy legyen felesége. A keblitanács úgy döntött, hogy a 
feleségnek kötelessége visszamenni a férjéhez, mert még nagyon fiatalok, és van 
idő arra, hogy megérjenek a házaséletre. 

Hűtlenség miatt is nagyon sok alkalommal feszültségek támadtak a 
házastársak között. 1871-ben Bottyán Mihályné, Körösi Katalin azzal vádolta 
férjét, hogy minden ok nélkül elhagyta. Azóta már több alkalommal is hívta haza a 
férjét, de az nem hallgat a hívó szóra, pedig „hányódik imitt, amott”. Amennyiben 
szándékában van elhagyni, akkor váljon el, és hagyja ott, ha pedig nem akar 
elválni, akkor menjen vissza. A keblitanács egyelőre nyitva hagyta a kérdést, de 
közben megkérték a férjet, hogy menjen vissza feleségéhez. 

Székely Sámuel is jelentette a keblitanácsnak, hogy felesége elhagyta, s 
emiatt gazdasága kárt vallott. Meghallgatták a feleséget is, aki hajlandó volt 
visszamenni a férjéhez, amennyiben a férje „írást ad arról, hogy többé azon ember nem 
lesz, aki eddig”.149 A férj határozottan kijelentette, hogy neki úgy, mint feleség, nem 
kell többé ez az asszony. 

Egy eléggé furcsa hűtlenségi esetnek számít 1848-ból az aranyosrákosi 
Fodor Tamás és felesége Nagy Anna válási ügye, ugyanis a feleség már régóta nem 
tartózkodott a férje mellett. A férj határozottan kijelentette, hogy amennyiben azt 
akarja a felesége is, akkor ő hajlandó visszafogadni. A feleség azt az egyedüli okot 
tárta elő, hogy „nem férfi mellé való” s mert ennél több hozzáfűzés nincs, és csak a 
keblitanács válási ajánlata található a jegyzőkönyvben, mindenki a fantáziája 
szerint képzelheti el, hogy mi lehetett a feleség kijelentése mögött?! 

Csép Mihály is a miatt panaszkodott a keblitanácsnak, hogy felesége, 
Simonfi Róza egy éjszaka kifosztotta, és mindenével hazaköltözött. 

Az após és anyós miatti kellemetlenségek száma eléggé korlátozott. Bár 
burkoltan az eddigiek során is találkoztunk olyan esetekkel, ahol az após, vagy az 
anyós elég komoly szerepet játszott a házasok életében, de sem azoknak, sem a 
többinek nincs meg az éle, amit ebben az esetben elvárnánk. Csép Tamásné, Szép 
Eszter azért panaszkodott a keblitanácsnak, mert apósa és anyósa miatt képtelen 
férjével maradni. Amennyiben a férje beleegyezik, hogy külön költözzenek, akkor 
vállalja továbbra is a házastársi életet, ellenkező esetben el fog válni. (1874). 

2.9.5 Paráznaságból származó viszályok 
A családi kellemetlenségek sorában kevés alkalommal találkozunk ilyen 

esetekkel, de ahhoz mégis elegendők, hogy megrajzolódjon számunkra egy valós 
kép, melyet ma nem kell elhallgatnunk a miatt, mert esetleg nem illik beszélni róla, 
vagy nem tartozik a nagy nyilvánosságra. Amennyiben a korabeli elődök 
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foglalkoztak a kérdéssel - bármennyire is eltérő volt a megszokottól -, akkor 
nekünk is szembe kell néznünk vele.  

Nagyon fontos helyet foglalt el a fenti kérdés a tárgyalások sorában, hiszen 
mi sem bizonyítja jobban ezt, mint az 1812-ben keltezett jegyzőkönyv, amelyik 
kivételesen csak azzal foglalkozik, hogy egy atyafit paráznaságon értek egy 
özveggyel. Ennek az lett a következménye, hogy kitiltották a templomból. Jó lenne 
azt is tudnunk, hogy mennyi időre történt ez a kitiltás, és vonatkozott-e az 
úrvacsorától való eltiltásra is? 

Az 1817. évi püspöki vizitációi jegyzőkönyv arról tudósít, hogy több olyan 
személy is van Bágyonban, akik „gyanús életet élnek”. Ilyen Pl., Kis Gergely, aki 
többszöri egyházközségi fenyítés után is gyanúsan az ángyával (a bátyja 
feleségével) lakott együtt.  

Balogh Menyhért és Fejér Jánosné a következő személyek, akiket vizsgálat 
elé hívattak, s felszólították életvitelük megváltoztatására, mert máskülönben 
katonai eljárást indítanak ellenük. Felkérték a lelkészt és a keblitanácsot is, hogy 
ezek a „lelki nyavalyásságok” ellen határozottan küzdjenek, s ha nem sikerül 
meggyőzniük, akkor akár kényszerítsék is őket a helyes életre. 

Bágyoni Balogh Mózes és felesége kerültek vád alá a miatt, hogy a feleség, 
Nagy Zsuzsanna azzal gyanúsította meg a férjét, hogy van még egy felesége, s 
ezért hozzá vissza „nem menyen, mert nem akar bolondja lenni férjének, elég egy férjnek egy 
feleség”.150  

Székely Istvánné, Szabó Judit azért panaszolta be férjét, mert őt elkergette a 
háztól, s emiatt annyira meggyűlölte, hogy többé soha nem kell neki. A férj nem 
jelent meg a tárgyaláson, de a nála járt keblitanácsosoktól azt üzente, hogy soha 
többé nem veszi vissza a feleségét, mert magaviseletéért, és kicsapongásáért 
gyűlölte meg. (1853) 

Balogh Mózes és Kis Borbála hasonló panasszal állt a keblitanács elé, 
hiszen a férj paráznaságon találta a feleségét. A feleség azt hangsúlyozta, hogy a 
„ férje kurválkodni járván haza mégyen részegen és őtet veri, rongálja, mely okért, annyira 
gyűlölte, hogy nem kíván többé nőül férje mellé visszamenni”.151  

Kis Csép Jánosné, Török Zsuzsanna azt panaszolta, hogy a „férje kikapó, 
lator és részeges”. 

Csíki Márton azért panaszolta be feleségét, Szilágyi Ágnest, mert az 
„kikapó, erkölcstelen és néki nem kell sem testinek, sem lelkinek”.152  

Barra Józsefné, Balogh Rozália férjére panaszkodva megjegyezte, hogy az 
kocsmákba és asszonyokhoz jár. Még az asszonyok neveit is felsorolta. Arról is 
beszámolt, hogy a Boncza Béni feleségénél is megfogta, vagyis tetten érte. (1859). 

Gondolom, hogy nincs értelme folytatnom a sort. Nem érzem magam 
feljogosultnak arra, hogy levonjak végső következtetéseket, de egy szerény 
megjegyzés erejéig mégis bátran kijelentem, hogy az idősebb nemzedék mindig 

                                                 
150 - U.o. 
151 - U.o. – 1854. január 16. 
152 - 4.  K – 1859. szeptember 4. 



 
62 

 

arra hivatkozott, hogy a mi időnkben ilyen nem volt. Nem volt, de csak a miatt, 
mert nem tudtunk, vagy nem is akartunk tudni róla! 

A válási előtárgyalások meghatározott keretek között történtek alapfokon, a 
keblitanács előtt is. Már találkozhattunk, pl. olyan megjegyzéssel, hogy a válási 
költséget maga a férj akarta kifizetni. Ez elsősorban ún. költségből, és 
asztalpénzből állt, aminek kifizetésére mindig a vesztest kötelezték.  
A sógorházasság kérdésével, egyetlen alkalommal találkoztam 1787-ben, 
amikor Molnár Rebeka Kálmány Andrással akart sógorházasságra lépni, de Gróf 
Bánfi György kormányzó megakadályozta ezt a házasságot. 

A fenti történeteket válogattam, de nagy részük még mindig ott maradt a 
jegyzőkönyvek lapjain. Láthattuk, hogy a legtöbb viszály a házastársak 
verekedéseiből származott. Ami pedig a felsorolásból kimaradt, az is mind hasonló 
természetű. 

Én nem a megtörtént cselekedetek rendjén vonom le a következtetéseket, 
hanem a békéltetésekre vonatkozóan. Tény, hogy a keblitanács sorozatosan, 
többször is próbálkozott kibékíteni a házastársakat. A legtöbb esetben valamelyik 
fél hajthatatlansága miatt az espereshez utalták az ügyet. Néhányszor találkoztunk 
másodszor, esetenként harmadszor is a válás szándékával. A történetek 
többségükben egyedi esetek. Sajnos, hogy a legtöbb alkalommal nem tudhattuk 
meg, hogy mi volt az esperes döntése, és nem tudtuk meg azt sem, hogy milyen 
lehetett az arány, melyben a felek kibékültek, vagy egyszerűen szétesett a család?! 

2.9.6 Törvénytelen házasságok 
Az Egyháznak, de közelebbről a keblitanácsnak is az volt a célja, hogy a 

házasság intézménye törvényes keretek között működjön, s a felek, a férj és a 
feleség „csendes páros életet” éljen. Ennek természetesen előzményei voltak, 
melyekre jobban odafigyeltek, mint amilyen fontosságot tulajdonítanak az írott 
bizonyítékok. 

A törvényes házaséletet mintegy megerősítette, - adott esetekben - 
feltételezte a nemi tisztaságot. Mint már megszokottá vált a gyengébb nemmel 
szembeni viszonyulás, itt is csak a lányra vonatkozó tisztasági feltétel érezhető. Ez 
is csak akkor pattant ki, amikor - valamilyen okból kifolyólag- nem jött létre egy 
előre eltervezett házasság. Ábrahám István leánya, Anna panaszolta, hogy Szabó 
Miklós mással akar házasságot kötni, s emiatt „kéri a megszeplősítése díján 
megfizettetni” 153, vagyis megbüntetni a volt udvarlót. 

Mindazok az esetek, melyek kívül estek a törvényes házasság keretén - és 
bőven voltak ilyenek -, mindaddig, míg az egyházközség feladatkörébe tartozott a 
házasságokkal kapcsolatos feszültségek megoldása, addig a közvélemény is a 
többség akarata szerint, elmarasztalóan viszonyult. A 19. század fordulója után 
azonban ez a kérdés teljesen kiesett az egyházközség tevékenységéből, s ennek 
következtében nem is hallunk ilyen, vagy a fentiekhez hasonló eseményekről. 
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„A botránkoztató életűekre nézve Esperest úrnak az jön tudomására, hogy ezen 
Ekklésiában igen sokan úgy nevezett vadházasságban élnek /.../ Vizsgálószék komolyan 
hagyja meg a Presbitériumnak erkölcsi súlyával oda hasson miszerint ezen botrányosság 
megszüntettessék, ellenkező esetben Esperest úr kinyilatkoztattya, hogy a külső hatósághoz 
feljelenti”.154  

Az 1882. évi Püspöki Vizitáció egy egészen más megközelítésből szemlélte 
a törvénytelen házasságot, és annak tapasztalható következményeit. Határozottan 
utasítást adott, hogy „az utódokra származható kellemetlenségekre és következhető 
veszedelmekre” 155 való tekintettel „egyszersmind ajánlja, hogy erkölcsös, közvetlen kifejtése 
által igyekezzenek e baj terjedését lehetőleg gátolni” 156, s valamiképpen adják jelét annak, 
hogy igyekeznek megakadályozni a családi életnek e szomorú betegségét.  

1884-ben azt a sajnálatos 
megállapítást tette a vizsgálószék, hogy a 
törvénytelen házasságok száma csak egyre 
szaporodik, s még a jobb módú szülők sem 
riadnak vissza attól, hogy gyermekeik ilyen 
módon házasodjanak össze.  

Ekkor 38 vadházasságot tartottak 
nyilván. Szinte korbetegségnek 
nevezhetnénk ezt az állapotot, mert nemcsak 
ezzel kellett szembenézzen az egyházközség és a Főhatóság, hanem még azzal is, 
hogy a keblitanács soraiban is volt rá példa, (pl. Kis János id.), aki vadházasságban 
élt a feleségével. Komolyabb lépéseket tettek ez irányban, mikor a keblitanács 
kötelességévé tették, hogy a jövendőben a keblitanácsosok kiválasztása alkalmával 
erre is sokkal komolyabban figyeljenek.  

1889-ben a vizsgálószék ismét a hívek, s „nevezetesen a presbitérium erkölcsi 
érzékére hivatkozott. Tegyenek meg mindent, hogy ha e bajt kiirtani nem is, legalább korlátozni 
és apasztani lehessen”.157  

Vegyes házasság kötések 
Szám Év 

1 1916, 1936, 1971 
2 1935, 1940, 1942, 1952, 1965, 1985, 1987, 1991, 1997 
3 1961, 1969, 1986, 1988, 1995 
4 1915, 1917, 1926, 1960, 1962, 1970, 1990, 1994. 
5 1913, 1927, 1928, 1959, 1963, 1966, 1968, 1980, 1983, 1984, 1996 
6 1914, 1924, 1957, 1976 
7 1918, 1925, 1930, 1941, 1979 
8 1923, 1933, 1937, 1938, 1953, 1958, 1967, 1974, 1978 
9 1920, 1934, 1939, 1946, 1954 
10 1912, 1948, 1950, 1951 
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Unitárius házasságkötések 
Szám Év 

1 1989 
2 1964, 1982, 1992, 1993 
4 1973 
5 1972 
7 1931, 1977 
9 1929 
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11 1921, 1932, 1947, 1949, 1955, 1956 
14 1919, 1975 
15 1922 

A fenti kimutatás jobb oldali részében benne vannak a tiszta esketések 
számadatai is, hiszen az elvégzett esketési szertartások összesítéséért, és nem a 
vegyes házasságok bemutatásáért készítettem a táblázatot. A vegyes házasságokkal 
kapcsolatosan azonban el kell mondanom, hogy az arányszám mindig az 
unitáriusok javára billent, de a másfelekezetek esetében a reformátusok, a 
katolikusok, 13 esetben ortodox, 8 alkalommal görög keleti, (egy férfi) evangélikus 
és (hasonlóan egy férfi) vallástalan házasságban oszlott fel. Az első görög 
katolikussal 1921-ben találkozunk (Munkácsi Tivadar), az utolsó pedig egy nő 
1963-ban. 1962-ben kötötték legelőször azt a házasságot, mikor a másik fél 
ortodox. 1943.-1945. között nem végeztek esketési szertartást a háború miatt, 
1981-ben pedig nem igényelte senki.  

Az új házasok nyilvántartása mindig egy fontos szempont volt az 
egyházközség életében, s ennek bizonysága, hogy a fiatal pár nem örvendett 
kiváltságoknak, hanem inkább kötelességei voltak már a kezdet kezdetén az 
egyházközségükkel szemben. Erről majd a kepe fejezetben lesz bővebben szó. A 
szertartás elvégzéséért stóla járt, s ez a díjlevél megszűnéséig annak egyik tétele 
volt. Lassan azonban ezt is az egyének belátására bízták. 1889-ben 1,50 Ft, 1997-
ben 20000 Lei volt a stóla összege. 
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2.10 A temetés 
Az egyházközségben tartott temetést is olyan vizsgálatnak vetem alá, mint 

a többi szertartást. Itt is egy folyamattal állunk szemben, amikor a temetés tényét 
vesszük alapul, de találunk egészen rendkívüli eseményeket is. Ebben a fejezetben 
egy képet láthatunk mindarról, ami a szertartással kapcsolatos, a temetésekre 
vonatkozó adatokban viszont felfedezhetünk néhány érdekességet, ami a halál 
okára, számára hívja fel a figyelmünket. Betekintést itt is csak 1912-től kapunk az 
elhalálozási anyakönyvbe. A szokásokat, vagy magát a temetési gyakorlatot 
illetően gazdag adattárral rendelkezünk. 

A szertartással kapcsolatos tudnivalók 

2.10.1 A kiharangozás 
A temetési szertartás, tulajdonképpen a kiharangozással vette kezdetét. A 

kiharangozást Bágyonban is szaggatásnak nevezik, ami a többszöri, egymás után 
történő harangozást fedi. Magától értetődő, hogy a kiharangozást megelőzően be 
kellett jelenteni a haláletetet, s azáltal mintegy engedélyt kértek a kiharangozáshoz. 
Fordultak elő olyan esetek is, amikor a Vezetőség beleegyezése nélkül 
megszólaltak a harangok. Ekkor mindig felelősségre vonták a harangozót, a 
gondnokot, vagy éppen a lelkészt. Ilyen akkor fordulhatott elő, amikor az elhunyt 
valamilyen fizetési hátralékban állt az egyházközséggel szemben. 

A kiharangozási engedély megszerzése után megszólalhattak a harangok: 
„ha valaki bérfizető, akkor háromszori harang vonattassék meg”.158 Amennyiben az illető 
elhunyt nem volt bérfizető, „azaz nőtlen, gyermek, annak meghalása idein /.../ egyszer 
szaggattassék ki”.159 A keblitanács utóbbi döntésével bizonyára a hívek nem voltak 
megelégedve, mert egy utólagos bejegyzésben azt találjuk, hogy „ez a pont 
elhagyatott”. Akkor, amikor az egyházközség tulajdonában egyszerre három harang 
működött, és mind a hármat használták is160csak annyit tudunk, hogy háromszor 
húzták meg. A két haranggal való kiharangozás esetében viszont a férfi 
elhalálozásakor hármat harangoztak a nagy haranggal, a negyedik harangozás 
pedig a kicsivel egyszerre történt, és történik ma is. Nő esetében kétszer 
harangoztak a nagy haranggal, és a harmadik harangszó közös volt a kicsivel. 

Az unitárius halottak kiharangozása ingyen történt, de voltak kivételek is, 
amikor az illető halott hátralékban állt az egyházközséggel szemben. Több 
alkalommal is kimondta a keblitanács, hogy csak azután lehet harangozni a 
hátralékos személynek, miután eleget tettek a hozzátartozók fizetési 
kötelességüknek. Az unitárius vallású, de időközben más vidékre elköltözött és ott 
elhunyt, volt egyházközségi tagok kiharangozását mindig bizonyos díj ellenében 
végezték.  
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1921-től azonban a keblitanács megváltoztatta régi álláspontját, s az 
elköltözöttek és azok, akik az egyházközség terheit nem hordozták „elhalálozásuk 
esetén annyit tartoznak fizetni, mint a másfelekezetűek, vagyis 20 koronát”.161 Az 
elköltözött unitáriusok kiharangozási díja 1966-tól ismét fordulatot vett. A díj 35 
Lei volt, amiből 10 Lei az egyházközséget, 25 pedig a harangozót illette. Minden 
további nélkül megérdemelte a harangozó a fáradtságáért neki járó pénzt, de a baj 
ott volt, hogy legtöbb esetben az a 10 Lei sem került arra a helyre, ahová eredetileg 
kellett volna, s így csak sorozatos bosszúságnak lett a forrása mindaddig, míg 
sikerült egy újabbal helyettesíteni ezt a gyakorlatot. Vagyis, hogy az eltávozott 
unitárius is ugyanannyit fizessen, mint egy helybéli másfelekezetű. Ezt a 
határozatot azonban még egy átmeneti döntés előzte meg, miszerint 1990-ben 300 
Lei volt a kiharangozási díj, amiből 200 Lei a harangozóé, 100 pedig az 
egyházközségé volt. 

A másfelekezetűek kiharangozása már egy sokkal bonyolultabb kérdés. 
Szempontok érvényre juttatásán csatározott szinte minden időszakban a 
keblitanács. Érvek és ellenérvek sorakoztak fel azt illetően, hogy mi lenne a 
helyesebb döntés a díj megszabásában. Többnyire az volt a vélemény, hogy 
nekünk három, illetve két harangunk szól, míg másoknak (pl., a reformátusoknak) 
csak egy. Az ellenérv: nekünk több a halottunk. Ez az ellenérv azért volt fontos, 
mert az egyházközségek legtöbbször 
megegyezés alapján állapították meg a 
kiharangozási díjat. Érdekes, hogy 
erről a témáról 1995-ben is szinte úgy 
tárgyalt a keblitanács, mint 100 évvel 
azelőtt. 1924-ben a keblitanács 
meghatározta, hogy amennyiben a 
másfelekezetűek két haranggal 
kívánják kiharangoztatni halottaikat, 
akkor 80 Leit kötelesek fizetni, ha 
pedig eggyel, akkor a felét, „minthogy ezt nekünk is ennyiért teszik meg”.162  

A Táblázatban szereplő kimutatás a nem unitáriusok esetében volt 
gyakorlatban. Ritkán ugyan, de találkozunk olyan eseményekkel, amikor 
idegeneket, vagy éppen másfelekezetűeket, kevesebb alkalommal pedig, ingyen 
kiharangozták a hősi halált szenvedett atyafiakat. Az 1848-as események kapcsán 
már említettem, hogy két felvinci menekültet „kegyesség érzésénél fogva” ingyen 
kiharangozták. Más esetben pedig 1915-ben a „harctéren elesett vitézeknek”, 
felekezeti hovatartozás nélkül díjmentesen harangoztak. 

                                                 
161 - 10. KJK – 1921. február 4. 
162 - .11. KJK – 1924. október 12. 

Kiharangozási díjak 
Év Összeg  Év Összeg 

1878. 2 Ft    
1901. 2 Korona  1945. 1.000 Lei 
1910. 4 Korona  1947. 10.000 Lei 
1921. 20 Korona  1948. 100 Lei 
1923. 25 Lei  1952. 10 Lei 
1924. 300 Lei  1997. 30.000 Lei 
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2.10.2 A virrasztás 163 
Lassan közeleg a temetés napja, de azt még megelőzte az ún. virrasztás, 

ami emberemlékezet óta szokásban volt az egyházközségben. Két síkon érdemes 
figyelnünk a virrasztást, illetve az azzal kapcsolatos szokásokat. Az egyik a lelki 
terület, melyet illendőnek tartom, hogy először pozitívan közelítsük meg. Ez azt 
jelenti, hogy minden okunk meg van arra, hogy feltételezzük, sőt meg legyünk 
győződve a halott iránt érzett fájdalomról. Szóra érdemes azonban a másik 
vonatkozás is, amikor nem úgy jelenik meg a meghalt a család életében, mint 
„ tetszhalott”, vagyis mint akiknek tetszett az esemény. Miért kell beszélnem erről? 
Azért, mert sok esetben nem a család „hangos fájdalma” (jajveszékelése) a fokmérője 
a hátramaradottak fájdalmának, hanem a szomszédok, falus társak merész, 
hátmögötti megjegyzése. Ez pedig legtöbbször nem kíméli sem a halottat, sem a 
hozzátartozókat. Ilyeneket hallottam ugyanis, hogy „Jól járt”, vagy „legalább nem 
szenved tovább”, vagy „nyugodjék a föld körülötte”, „ harminc évvel korábban kellett volna 
idehoznunk”, „ addig kellett volna sírniuk, míg élt” stb.  

Talán éppen ezeknek a „keresztény” és „pogány” jelei tűnnek fel itt-ott abban 
a szokás - sorozatban, mely hozzákapcsolódik a temetéshez, de főként a 
virrasztáshoz. Az élettelen testet „szép” ruhába öltöztetik a családhoz közelálló 
ismerősök, időnként ezzel a tevékenységgel foglalkozó személyek, majd elhelyezik 
a koporsóban, melyet az egyházközség ravatalára (két pad) helyeznek. A 
családtagok körül ülik halottjukat, s így fogadják az este beálltával a nekik 
részvétet nyilvánítókat.  

A család társadalmi helyzetétől függően mutatkoznak eltérések, de 
lényegében azonos marad akkor is a régebbről átvett, hagyományként őrzött 
szokás. A nők általában egy benti helyiségben maradtak, sírva, vagy 
zsebkendőjükkel szemüket törülve, közben halkan cseverészve jelezték, hogy ott 
vannak, együtt éreznek a gyászolókkal. A férfiak, főként évszaktól függően egy 
másik helyiségben tartózkodtak, vagy az udvaron. Ha adva volt hozzá a feltétel, 
akkor kártya is került elő, ha pedig olyan háznál voltak, ahol bővebben volt ital, 
akkor kisebb időközönként járt fel a kancsó. Tény, hogy egyetlen virrasztás 
alkalmával sem maradhatott el a frissen sült kalács, kenyér, a pálinka, bor, vagy 
éppen egyszerre mindenik.  

Bármilyen nagy is lehetett a család bánata, a fenti szokástól nem akart 
eltérni. Egyszerűen félelemből, hogy ne vegye szájára a falu. S ha már eleget tett a 
régi hagyomány követelményeinek, akkor nem volt soha garancia arra, hogy teljes 
legyen az együttérzés, s ne zavarja meg valamilyen hangoskodó esemény a 
kegyelet szorosan értelmezett napjait, a virrasztást, mely megszokott esetben két 
estére terjedt. Feltevődik a kérdés, hogy mikor szakadt vége a virrasztásnak. Erre 
megfogalmaztak mindig egy igen helyénvaló követelményt, mely a jóérzésre 
hivatkozott. Ez 1-2 órát helyezett kilátásba, de a történetek, melyek keringenek ma 

                                                 
163 Simén Domokos: „A virrasztás ősi, népi szokás a kereszténységgel „nyakon öntve”, de maradhat 
benne halvány „pogányság”.” 
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is az emberek között, ritkán tartják tiszteletben. „A halott megérdemli a végtisztességet” 
alapon igen gyakran előfordult a visszaélés valamilyen formája.  

1928-ban találjuk az első próbálkozást, amikor a keblitanács jóváhagyta a 
virrasztás megszüntetését, de a közgyűlésen elakadt a kivitelezés. Ennek 
bizonyítéka, hogy az 1931-ben tartott esperesi vizsgálószék feljegyezte, hogy a 
virrasztás még szokásban van Bágyonban. Sőt az 1937. évi jegyzőkönyv még azt is 
hozzáteszi, hogy a „virrasztások alkalmával elég zajosan” 164viselkedtek az atyafiak. A 
zajos viselkedés pedig félreérthetetlenül a bőséges italfogyasztás tényével 
magyarázható.  

A szigorú rendeletek különböző formáival találkozhatunk a virrasztásra 
vonatkozóan, de sajnos semmi jel nem mutatott arra, hogy megszűntessék. Még 
mindig túl erős a közvélemény, hogy minden családnak kötelessége a kegyelettétel, 
s emiatt senki nem vállalja elhanyagolását. A legszegényebb család is arra 
törekszik, hogy ebből a szempontból semmivel se maradjon le falutársaiktól. 

Nincs tudomásom arról, hogy voltak-e időszakok, amikor a lelkészek is 
részt vettek a virrasztásokon.  

2.10.3 A temetés 
1789-ig a temetéseket nyitott koporsó mellett végezték. Ettől kezdve 

történtek próbálkozások a régi szokás megszüntetésére, de biztos határnak nem 
nevezhetek meg egy esztendőt sem.  

1858-ban utalást találunk arra nézve, hogy a halottakat a templomban 
ravatalozták fel, vagy legalábbis onnan történt a temetés. Ezt az állítást erősíti 
1965-ben Benedek Sándor lelkész, amikor az alsófelsőszentmihályi lelkész 
kérésére a temetési szokásokkal kapcsolatosan többek között erről is ír: „A temetési 
szertartást rendes körülmények között a templomban végezzük, rendkívüli esetekben pedig a 
háznál”.165  

1829 októberében Körmőczi János püspök utasította az egyházközséget, 
hogy a templomba többé ne ravatalozzanak halottat. 12 pálcaütés járt annak, aki 
megszegte ezt a rendeletet. A felszólításnak bizonyára volt hatása, mert csak a 
szertartásokat végezték a templomból. Pontosan azonban nem tudjuk, hogy mikor 
született meg a kikerülő megoldás, miszerint a halottakat nem a templomba, hanem 
a cinterembe ravatalozták.  

Szokásban volt az is, hogy koszorúkat készítettek, s azokat felvitték a 
templomba is. Több alkalommal előfordult, hogy visszatartottak a koszorúk közül 
néhányat. Ez nemcsak, hogy törvényellenes volt, hanem nem is vállalta érte a 
felelősséget a keblitanács. Kimondták, hogy tisztelettel készek adózni a meghaltak 

                                                 
164 - Espresi Vizsgálószéki Jegyzőkönyv – 1937. április 14. 
165 - 64/ 1965. november 3 LH. Rendkívüli esetnek számított, pl. az öngyilkosság, de amennyiben a 
fenti rendeletre, az abban foglaltak egyházközségre kötelező rendelkezéseire figyelünk, akkor más 
irányba kell figyelnünk. A 19. század elejéről származik egy császári rendelet, mely a lelkész 
kötelességévé tette, hogy megállapítsa, hogy „szagos-e a halott, vagy nem”. Amennyiben ez utóbbi 
megvalósult, akkor felravatalozásra kerülhetett a halott a templomban, ellenkező esetben pedig nem.  
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emlékének, de „meghajolva egyházi törvényeink előtt” is, azt minden tekintetben a 
keblitanács igyekszik tiszteletben tartani. Megkérték a családtagokat, hogy a 
megőrzésre szánt koszorúkat családi környezetükben helyezzék el. Egyszersmind a 
keblitanács a gondnok kötelességévé is tette, hogy felvigyázzon erre a rendre. 

Az 1834. évi Püspöki Vizitáció alkalmával megtudjuk, hogy azokat a 
személyeket, akik nem éltek rendszeresen úrvacsorával, a „szokott halotti tisztesség 
nélkül” temessék el. Ez a tiltás érvényét veszítette az eklézsia-követés 
megszűntével, de felfedezhetjük régi nyomát, amikor öngyilkost, vagy 
templomtalan egyházközségi tagot temetnek,s ekkor szóba se jöhetett, hogy 
felravatalozzák a cinterembe. 

1840-től kezdve halotti bizonyítványt állítottak ki a lelkészek, melyen 
kötelező módon a halott személyi adatai, az elhalálozás, és a temetés napja 
szerepelt. Erről még az Anyakönyvek rendjén írni fogok. 

Nem tudok arról, hogy valaha sirató asszonyok enyhítették volna a 
gyászolók bánatát, arról viszont van tudomásom, hogy a kántorok kötelessége volt 
a halott búcsúztatása. A róluk szóló fejezetben közlök is ilyen „munkákat”, de azzal 
a sajnálatos megjegyzéssel, hogy nem maradt ránk a búcsúztatók kottája. Ma már 
nem élő emberek elbeszélése szerint nemcsak gyönyörűek voltak ezek az énekelt 
búcsúztatók, hanem keservesen szívhez is szóltak, aminek rendjén elkeseredésre 
indították, meghatották a legkeményebb szívet is. Tény, hogy az utolsó, hivatalos 
kántor szolgálatának (Ferenczi Ferenc) megszűntével, elmaradtak ezek a 
búcsúztatók is. Helyébe a lelkészek prózai jellegű szövegei kerültek, melyek igen 
csak alkalmasaknak bizonyultak, az amúgy is bánatos népség megríkatására.  

E kötelesség alól nem jelent kivételt jelen sorok írója sem. Amit 
megvalósítottam e téren csupán annyi, hogy a hátramaradottakat búcsúztattam a 
halottól és nem fordítva, a halott nevében. Mindig arra törekedtem a 168 szertartás 
alatt, hogy vigasztaljam az egybegyűlteket. Ha pedig időnként könny fakadt a 
szemekben, akkor nem szavaim miatt történt, hanem azért, mert szerették 
hozzátartozójukat, s ha mégis, akkor velük együtt sírtam. Ha nem is a gyászolók 
szeme láttára.  

2.10.4 A temetkezési hely 
A temetkezési szokásokról már esett említés, most már lássunk tisztábban a 

temetővel kapcsolatosan is. 
Nincs pontos adatom arra nézve, hogy a régi temetőknek lett volna 

felekezeti jellege, de minden okunk meg lehet arra, hogy ilyen feltételezéseket 
tegyünk. Megállapításomat igazolja a főszolgabíró figyelmeztetése, aki 1897-ben 
arra utasította az egyházközséget, hogy két héten belül gondoskodjon 
temetőhelyről. A keblitanács megfogalmazta válaszában, hogy az 
egyházközségnek van temetőhelye, s egyáltalán nem találja szükségesnek egy 
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másik megnyitását, mert „különben is /.../ már csak napok kérdése, egy új hely van 
fenntartva közös községi temetőnek”.166  

A régi, de a mai templom cintermét is - legalábbis néhány lelkész esetében 
temetkezésre is használták. A cinterembe való temetkezés, - amint említettem - 
megszűnt, de ezzel kapcsolatosan szomorúan kell megállapítanom, hogy 
eltüntették az elődök a régi temetkezések nyomait is. Szóbeli megjegyzések során 
többször is hallottunk arról, hogy Egyházi Képviselő Tanácsi határozatnak 
köszönhetően szűntették meg a temetkezési szokást, mellyel kapcsolatosan a 890 / 
1938. EKT sz. leirat is bizonyítékként szolgál. Ez azonban nem a temetkezést tiltja, 
hanem azt szabályozza, hogy a templomtól legalább 5 méter távolságra történjen a 
temetkezés. A mi esetünkben ezt megelőzően szigorú döntések születtek a 
lelkészek temetésével kapcsolatosan, bár elég ritka volt az ilyen eset. A 
szájhagyomány azt is közli, hogy a cinteremben eltemetett lelkészek sírkövei közül 
még a 20. a században is lehetett találni némelyik ház kapuja előtt. Ünnepnapon 
kiültek rá167.  

Harmadsorban létezett egy ún. Községi temető
168, melybe felekezeti 

hovatartozás nélkül temetkeztek. A községi temető ténye nyilvánvaló még a mai 
nap is, hiszen a múlt század végéig temetkeztek abba a temetőbe. Éppen 1897 
hozta el a fordulatot, ami azután hosszú időn át (40 év) rányomta bélyegét az 
egyházközség temetkezési szokására. A századfordulótól kezdve, útjára indult a 
gyakorlat, miszerint ki-ki saját szőlősébe, vagy földje végébe temetkezett, mely 
szokást csak a felekezeti temető létesítése (1937) szűntetett meg. 

A községi temető mellett létezett egy másik is, melyről, pl. az 1972. évi 
Lelkészi Jelentés beszél. Ez azonban nem volt egy általánosan közkedvelt hely, 
mára pedig teljes mértékben új, megalázó jelentést hordoz magában. Itt arról 
beszélnek, hogy azok az emberek, akik ide temetkeztek, a nagyon szegény 
(nincstelen) réteget képviselték. Ebben talán van is némi valóság, de az a töltet, 
melyet alkalmaztak az egyes, oda temetett halottra, nem állja meg minden 
vonatkozásban a helyét, mert abban a temetőben nemcsak szegény emberek 
vannak eltemetve!  

Hadd szóljak arról a temetőrészről is, mely a régi köztemető fölött 
helyezkedik el, és ahová megkülönböztetve temettük azokat, akik az egykori 
Néptanács hatáskörébe tartoztak. Ezek az igazi nincstelenek, mint, pl. a sintér. 

                                                 
166 - 8. KJK – 1897. szeptember 5. 
167 Ilyen volt többek között az a sírkő, melyet az én szolgálati időmben még Baranyai Ferenc kapuja 
előtt láthattunk. 
168 Előfordulhat, hogy a megfelelő sorok közt a helye jelen megjegyzésnek és nem a lap alján. Történt 
ugyanis 1997 őszén, hogy feleségemmel kerestük a temető külső felében, eltemetett lelkész síremlékét. 
A komolynak számító elgondolás vezetett, hogy közeledve a millenniumi esztendőhöz, hozzuk be 
sírkövét a cinterembe, állítsuk fel megfelelő, virágos környezetben, hiszen ő a negyedik lelkész, aki 
bágyoni földben pihen, s így hát megérdemel egy előkelőbb helyet, mint az a ciheres - bokros. Akkor 
tapasztaltuk, hogy nemcsak e lelkész 1864-ben állított sírköve nem található, hanem alig van egy-két 
csonk az egész temetőben, mely jelzi, hogy valaha halott feje fölött hirdették, hogy ki pihen alattuk. Ezt 
követően tudtuk meg, hogy a köveket némelyek saját házuk alapjába vitték, oda betonozták, hogy erős 
alapokra épüljön a házuk.  
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Nagyon elterjedt, és közkedvelt gyakorlatnak bizonyult, miszerint mindenki 
a saját tulajdonában levő területére temette halottait. Ez természetesen nem azt 
jelentette, hogy ebben az időben nem volt köztemető, hiszen a közös temetkezési 
hely is létezett, de az új szokás sokkal kecsegtetőbb volt, és nem ritkán 
előnyösebbnek is bizonyult. A legtöbb családnak adva volt egy olyan területe, 
ahová eltemethette halottait, s ezek közül elsősorban is a szőlősök bizonyultak a 
legmegfelelőbbnek. Sírokat, régi sírköveket gyakran találunk a magán-kertekben 
is, de a falutól messzebb eső részeken is, mint pl. a Cserében169. Hogy milyen 
elgondolás szerint gyakorolták ezt a temetkezési formát, arra ma már nagyon 
nehezen lehetne megadni az egyértelmű választ, hiszen ezzel kapcsolatosan 
jegyzőkönyvi bejegyzésekre sem támaszkodhatunk, mintha ez által azt akarnák 
egyben jelezni, hogy ennek nincs is fontossága az egyházközség életében. 

A mai kép elég sokszínű, de mégis egyértelmű, hiszen három felekezeti 
temető van (unitárius, református és ortodox), s a két „szegény-temető”. A szokásból 
- hála Istennek- mára teljesen kiszorult a magánhelyekre történő temetkezés. 

2.10.5 Az unitárius temet ő 
Az egyházközség Vezetőségében, de az egyházközségi tagokban is lassan 

és biztosan beért a józan gondolkodás, miszerint valamilyen formában útját állták a 
magánterületekre történő temetkezéseknek. 

A megoldás 1937-ben született, amikor Gázsa Sándor, sinfalvi lakos 
ajánlatot tett az egyházközségnek, hogy hajlandó 1 Hold (0,57 Hektár) területet az 
egyházközségnek eladni a Job Sándorféle kertből. Ezt a területet 35000 Leiért 
áruba bocsátotta, s a keblitanács a legközelebbi tanácskozás alkalmával 
tárgysorozat alá tűzte a kérdést. Ekkor még képtelenek voltak a határozathozatalra, 
de megállapították, hogy a terület „nem elégséges temetőhelynek és a terület külső alakja és 
formája sem eléggé tetszetős és megfelelő”.170 Másfél héttel később, március 7.-én 
módosították az előbbi véleményt, hiszen a szóban levő terület 1 Ha 43 árra 
egészült, ami már elégségesnek bizonyult temetkezési helynek. Nagyon hosszú vita 
után Gál Domokos tanácsához igazodtak, aki javasolta, hogy a Gázsa Sándor 0,57 
Ha-t az egyházközségi tagok vásárolják meg teherbíró képességük szerint, a 
mellette levő 0,86 Ha-t maga az egyházközség vásárolja meg úgy, hogy „a káros 
helyen levő és kevés jövedelmet hozó” 171 ingatlanaiból annyit adjon el, melynek árából 
kifizetheti a területet. Ennek a javaslatnak köszönhetően beindult a temetőhely 
megvásárlása, s már a következő nap meg is egyeztek a tulajdonossal 35000 
Leiben. Ugyanekkor 10000 Leit előlegbe adtak azzal, hogy miután az EKT-i 
jóváhagyás is megérkezett, akkor az elmaradt összeget is kifizetik. Biztosítékot 
adtak arról is, hogy hajlandók megvásárolni a terület másik részét is. 

                                                 
169 Dűlő; Lásd: 2. RÉSZ! 
170 - 13. KJK – 1937. február 24. 
171 - U.o. március 7. 
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Március 1.-én elhatározták az új temetőhely megvásárlását. Ezt is 
jóváhagyta a Főhatóság. Az egyházközség 33000 Lei összértékű kötvényeit 58 %-
os árfolyamon, 19140 Leiért értékesítették, amit a megvásárlás céljára fordítottak. 

Március 14.-én közgyűlést tartottak, melyen kimondták a végső döntést. 
Ezen a gyűlésen 70 egyházközségi tag vett részt, akik közül 63 igennel és 11 
nemmel szavazott. Végre tehát győzött a szándék, mely régóta akart, de most 
változtatni is tudott a helyzeten, miszerint az egyházközségnek „eddig temetőhelye 
nem volt és ezen a hiányon akar /.../ segíteni”.172  Április 14.-én Gázsa Sándorral 
elkészítették az adásvételi szerződést. 15.-én érkezett meg az Egyházi Képviselő 
Tanács jóváhagyása.  

11 hónap múlva felvetődött a temetőhely megnagyobbításának a gondolata 
azzal, hogy a már szóba került Jobféle területet is megvásárolják, és a meglevőhöz 
csatolják. Ekkor került elő az a régebbi javaslat, miszerint a kevésbé értékes, nem 
jövedelmező területeket eladás útján (örökár) értékesítsék, s így megvásárolhatták 
még a szóban lévő területet. A lelkész javasolta, hogy mindenek előtt az 
egyházközség kisajátítási kötvényeit értékesítsék. Így aztán a Csere-tetőn eladtak 3 
db szántót, a Kercsedi utca végében egy belsőséget. Ez utóbbi nemcsak, hogy 
csekély jövedelmet hozott az egyházközségnek, hanem egyszerűen káros is volt. 

Ekkor következett be ismét egy újabb változás, hiszen Fülöp Julianna is 
áruba bocsátotta a temető szomszédságában levő szántóföldjét. A vételárat 72000 
Leiben határozták meg, de a keblitanács ezt az árat túl magasnak találta, hiszen 
holdanként 40000 Leit követelt az eladó. Bizonyára az eladó sem volt elégedett az 
egyházközség által felajánlott árral, mert a további vásár-tárgyalásokat 1939 
tavaszára halasztották. 1939. március 9.-én a már meglevő területet kiegészítették 
újabb 0,73 Ha területtel. 

1954 októberében Zurich György jelezte az egyházközségnek, hogy 
szeretne csatolni egy kis területet az egyházközség temetőjéhez, de ugyanakkor azt 
is megtudjuk, hogy Fogarasi Péterrel már ekkor kellemetlenségek támadtak a határ 
be nem tartása miatt. Ekkor nevezett lemondott egy kevés helyről az egyházközség 
javára, ami nem volt több mint egy út helye. Zurich György november 1.-én, 
halottak napján mutatta meg a területet, amit át akart adni az egyházközségnek „a 
síroknál levő szélességben egészen az egyházközség tulajdonát képező területig”.173  Erre az 
alkalomra Fogarasi Pétert is megidézték, hiszen a határ szempontjából ő is érdekelt 
volt. 

1970. március 31.-én írásban arra kérték a Kövendi Termelőszövetkezet 
Vezetőtanácsát, hogy a temetőbe beékelődő részt engedje át az egyházközségnek. 
Ezt a területet meg is kapta az egyházközség, de Fogarasi Péter 1970 áprilisában 
kérte, hogy adja neki bérbe az egyházközség, amit 500 Leiért odaadtak. Érdekes 
módon 1991-ben éppen Fogarasi Péter kérte az egyházközséget, hogy adja vissza 
az ő földjéből levágott területet (14 ár). A kérés teljesítése érdekében két 
elképzelés látott napvilágot: a nevezett kérelmező a temetőben adjon még egy 

                                                 
172 - 9. I. - 73/1937 április 9. 
173 - 14. KJK – 1955. november 8. 



 
73 

 

bizonyos területet, vagy a temetőben kapja vissza kért területét. Az első felajánlás 
abban az összefüggésben érthető, hogy az egyházközség a Patakfolyásban adott 
volna egy annak megfelelő területet. 1992-ben ismét előállt Fogarasi Péter egy 
újabb kéréssel, s a tőle (állítólag) elvett területért 1 Ha földet kért a Patakfolyásban. 
A keblitanács határozottan kimondta, hogy a kérelmező „semmiképpen nem kaphat 
földet”, de főképpen a miatt, hogy „milyen természetű ember”. Megállapítható, hogy 
nevezett atyánkfiának nem lehetett támasztott igénye az egyházközséggel szemben, 
s ez igaz még akkor is, ha nem vesszük figyelembe a természetét. 

A fentiek alapján kijelentem, hogy 1937-től az egyházközségnek felekezeti 
temetője volt, ami végső kiegészítésekkel 1 Ha 180 négyzetméter. Ez a temető 500 
méterre található a Kis utcától, és valamivel többre a templomtól. A hely 
kiválasztása elég megfelelőnek bizonyult, leszámítva a nehézséget, amit a sáros 
időben történő megközelítése jelent. 

A temető megvásárlása mindenek előtt a kirovás nyomán begyűlt pénzből 
történt. A pénz begyűjtése, de a vásár megejtése is egy 7 tagú bizottság feladata 
volt, akik belátásuk szerint felosztották az összeget, illetve elvégezték a vásár 
tárgyalásait. Az 1937. évi vásár alkalmával a kifizetendő összeget családokra 
bontották annak megfelelően, hogy milyen volt az egyes család teherbíró 
képessége. Ennek megfelelően 313 család, és 50-250 Lei között oszlott meg a 
befizetési kötelezettség. 

A megvásárolt területtel kapcsolatosan körültekintően viszonyultak a 
vásárhoz, mert az egész összeget csak akkor fizették ki, amikor teljesen 
megbizonyosodtak, hogy a megvásárolandó terület nincsen semmilyen teher alatt. 
Kimondták, hogy először a hívektől begyűjtött pénz fogja képezni a vásárlás 
alapját, amihez hozzátették az egyházközség pénztárában levő készletet is addig, 
míg teljes mértékben meg nem volt a szükséges fedezet. 

Tisztán láthatunk az első vásárlás tekintetében, hiszen itt csak a hívek 
hozzájárulása volt az egyetlen fedezet. Ez azt jelentette, hogy a hívek fedezték a 
vásárlási összeget. A kirovás megtörténte után ez helyesnek is látszott, csak az a 
szépséghiba került bele a kivitelezésbe, hogy a hívek rendszertelenül, és mondhatni 
rosszul fizették a kirótt összeget. Októberben éppen emiatt kellett lépniük a lelkész 
javaslatára, s takarékbetéthez nyúlniuk, hogy teljesíthessék kifizetési 
kötelességüket. 

1938-ban 7 területet szántak eladásra, melyekből egy belsőség, egy szőlős 
és 5 szántóterület volt. Ezeknek eladási ára 55000 Lei volt. A későbbi azonosítások 
érdekében e területek helyrajzi számait is közlöm: 1053, 1642, 1653, 1685, 1882, 
1331/a, 1267. 

Bár az első kirovás alkalmával begyűlt a szükséges pénz, most is arra az 
álláspontra helyezkedett a keblitanács (1938), hogy meg kell ismételni a kirovást, 
de azzal a különbséggel, hogy osszák rá a hívekre a különbözetet. A régi 
kirovásokban újításokat végeztek. A kirótt összeg 50 Leivel kezdődött. Nagyon 
gondosan odafigyeltek a befizetésre, s ennek köszönhetően kimutatást is találunk a 
be nem fizetőkről, hátralékosokról, sőt 1938-ban májustól szeptember 1-ig kaptak 
haladékot, akik valamiért nem tettek eleget fizetési kötelezettségüknek. Még 1954-
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ben is találunk megjegyzéseket, hogy csak a régi kötelesség befizetése után jöhet 
szóba (pl. Benke Máté számára), hogy valamilyen igényt támasszon valaki az 
egyházközséggel szemben. Szomorú, hogy mára már eltűntek az eredeti 
kimutatások, s e gondatlanság miatt elég sok kellemetlenség is származik. 

Az 1937-ben 35000 Leit, az 1938-ban 55430, összesen 90430 Leit fizettek, 
a ma is használatban levő temetőért. 

Egy-két év telt el a temető megvásárlása után, s máris előjött a terület 
bekerítésének igénye, de a kivitelezés sokkal később látott napvilágot. Először csak 
a bejárati rész bekerítését irányozták elő, majd azután a többit élő sövényből 
képezték ki. Valóban ez utóbbit meg is valósították, hiszen akácoltványokat 
ültettek azzal a szándékkal, hogy azokat időközönként elárverezik, s abból egy 
bizonyos jövedelme lesz az egyházközségnek. 1941-ben ezeket az oltványokat már 
meg is kapálták. 

A temető Kövend felőli részén árkot készítettek, aminek ma a nyomai sem 
látszanak. A kirobbant háború, de eddig még mindig ismeretlen körülmények is 
közreműködtek, hogy nem készülhetett el a megtervezett kerítés. A kerítésekre, 
valamint azok gondozására több mint 20000 Leit költöttek 1941-ben, de ez még 
mindig nem azt a kerítést jelentette, amit eredetileg elterveztek. 

1950-ben egy újabb próbálkozással találkozunk, amikor ismét úgy tűnt, 
mintha valósággá válna a régi terv. Itt egy olyan elképzelés került előtérbe, hogy a 
bejárati részen léckerítést készítsenek, de a valóságban javítgatták az élő-kerítést, 
illetve a létező régit. 

1970-ben már sokkal közelebb kerülünk ahhoz a pillanathoz, amikor 
elhatározták egy „becsületes kerítés” felállítását. Augusztusban jelentette a 
keblitanács, hogy a kerítésre a pénz is megvan, csupán az anyagok megvásárlása, 
és a munka elvégzése van még hátra. Az anyag beszerzésével megbízták Csegezi 
Mihály gondnokot, és Bíró Domokos keblitanácsost. Az anyagot be is szerezték, 
sőt az elkészítése is beindult, hiszen már a temető kapuját is megrendelték Gál Jenő 
egyházközségi tagnál, csak oda még fel kellett szállítani a szükséges vasat. 

Három év múlva az emberek kérdezgették, hogy ellopták a temetőkaput, 
hogy nem látják a helyén? Sajnálattal látta be óriási mulasztását a keblitanács, de 
ígérte, hogy 1974 tavaszán felszerelik a kaput. Rá két évre rendeltetési helyén 
találjuk a hosszasan készült kaput. 1999-ben ebben a formában van használatban, s 
elmondható, hogy felújításra szorul a sok nehézséggel felállított kerítés, hiszen 
1997-ben nagyon megrongálódott ismeretlen tettes gondatlansága miatt. 

A többnyire élő, sövénykerítés, megteszi a szolgálatot, melyet a jelen 
pillanatban biztosítania kell egy temetőkerítésnek. Nem kell tartanunk annyira az 
állatok behatolásától, mintsem az emberek rongálásától. Nagyon ritkán fordult elő, 
amikor azért történt a rongálás, mert őrizetlen állatok behatoltak a temetőbe. Olyan 
alkalom volt azonban, hogy a gondatlan őriző akarattal behajtotta az állatokat, s ez 
alatt nem az állatok, hanem maga döntött le sírkövet. A beszéd szerint nem akarat 
műve volt, de a hiba megtörtént. 
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2.10.6 A temet ő szabályrendelete 
12 tagú bizottság gondoskodott egy szabályrendeletről. Már kezdetben 

nyilvánvaló volt, hogy a temetkezésekkel kapcsolatosan nemcsak anyagi 
vonatkozású kellemetlenségek támadnak, hanem beindul a sírhelyekkel 
kapcsolatos viták sora is. Éppen ezért akarták a Szabályrendeletet, de sajnos, hogy 
ezzel a maga teljességében nem találkozhatunk az irattárban. A későbbi 
határozatok alapján azonban - ha nem is teljességgel - de felépíthető a temetkezési 
szabály, ami biztosította a temetői rendtartást. Ez természetesen messze áll a 
teljességtől, mint ahogy nem jelenti azt sem, hogy minden akadálymentesen történt 
egy-egy újabb határozat után, hiszen sok tényező volt és van, ami befolyásolta a 
kívánt, elvárt rendet: 

Íme az említett rendszabályzat, általam meglelt 14 pontja! 
 1. Kinek van és kinek nincs joga sírhelyhez. 
 2. A sírhelyeket sírhelyár címen lehet megváltani. 
 3. Ismételten meg kell határozni az újonnan beköltözöttek által igényelt 

sírhelyek árát. 
 4. A nem unitáriusok sírhelyárát más elbírálás alapján határozzák meg. 
 5. A hátralékosok sírhelyára: - ha nem volt egyházfenntartó, akkor 20 évre 

visszamenően ki kell fizetnie a fenntartást- más esetekben (?) tíz évre 
visszamenőleg kellett kifizetni. - 

 6. A sírhelyfoglalás csak az egyházközség Vezetőségének a jelenlétében 
történhet. 

 7. A sírhelyfoglalás sorrendjét az elhalálozási sorrend határozza meg. 
 8. A sírhelyek bekerítése, emlékek állítása csak a keblitanács jóváhagyása 

mellett történhet. 
 9. A sorokat elválasztó utakat a keblitanács jelöli ki. 
10. A temetőt be kell keríteni. 
11. Temetőőrt kell állítani. 
12. Szeméttároló helyet kell kijelölni. 
13. Kimutatást kell végezni a temetkezésekről. 
14. A temető szántóterületének értékesítése 
Természetesen a sírhelyekkel, temetkezésekkel kapcsolatos ügyek nem 

követték egymást zökkenőmentesen, mint ahogy következik a fenti felsorolásból. 
Elsősorban azért, mert gyakran voltak rendkívüli alkalmak, melyek rugalmasságot 
igényeltek az egyházközség Vezetőségétől. Nem lehetett mindig, megfelelően 
elintézni az egyoldalú igényeket, s adott esetben a régi szabályok újításokat 
igényeltek, hogy ne lepje be azokat a feledés ködje. Ezeket nemcsak az egyéni 
kérések megfelelő, méltányos teljesítésének nehézsége okozta, hanem az is, hogy a 
vásárlások éveiben elindult útjára egy gyakorlat, miszerint annak függvényében, 
mérték ki az egyéni temetkezési helyeket, amilyen mértékben hozzájárult az illető 
személy, vagy család a temető területének megvásárlásához. Ez természetesen 
rendben is lenne, ha a kimutatásokat mindig átadták volna a soron következő 
Vezetőségnek. Ennek elmulasztása, sőt eltűnése felborította a kivitelezést, s nem 
lehetett nyomon követni a családokat, akik jogosak voltak adott sírhelyhez ott, 
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azon a helyen, amelyikről különben állították, hogy megilleti őket. Amennyiben 
egy adott családból megelőzően már volt valaki eltemetve az adott helyen, akkor 
könnyebb volt tisztázni a helyzetet, de ellenkező esetben elég gyakran mérges 
hangulathoz vezetett egy-egy újabb sírhely kimérése. Ritkán találkozunk olyan 
esettel, mint a Boncza Mátéé, aki megvásárolt sírhelyét Kovács Lőrincnek adta át, 
talán éppen a miatt, mert Petrillán tartózkodott. (Édesapja Boncza Gábor volt). 

Tagadhatatlanul óriási gondot jelentett a sírhelyek árának megállapítása a 
hátralékosok esetében. Mindenki számára nyilvánvaló, hogy méltányos árat 
fizessen az a személy is, aki nem tartozott hosszú éveken át az egyházközség fizető 
tagjai közé. A hozzátartozók az elhalálozáskor méltánytalannak találták sok 
esetben az összeget, amit meghatározott a keblitanács az ilyen esetekre. Valóban 
egyszerre soknak tűnhet 10-20 év tartozásának kifizetése, de amennyiben 
összehasonlítjuk a rendes egyházközségi tagok hozzáállásával, akik egy életen át 
hozzájárultak egyházközségük fenntartásához, és a temető megvásárlásakor is 
beadták a maguk részét, akkor egy másik, hátralékos kérelmező jóval alacsonyabb 
árért nem kaphatta meg ugyanazt a szolgáltatást. 

Volt, amikor a kérelmező nem fogadta el a kijelölt temetőhelyet - 
különböző okokra hivatkozva - s ilyenkor általában nem volt más választása a 
felajánlotton kívül, hiszen az akkori viszonyok alapján, és a már említett 
lehetőségek között választhatott csupán. Megtörtént, hogy az illető személy 
valamelyik más felekezet temetőjében kért helyet, és oda temették el halottukat. 

A sírhelyek tárgyalása rendjén van még egy kérdés, ami szóra érdemes, és 
ez a síremlékek készítésével kapcsolatos. A tehetősebb családoknál fordult elő 
régebb, hogy bekerítették családi sírhelyeiket, s kiderült, a munkálatok elvégzése 
után, hogy jóval nagyobb területet foglaltak el, mint amennyi megillette, vagyis, 
eredetileg ki volt mérve a temetkezésre. Ha már elkészült a keret, vagy a sírkerítés, 
akkor sírgyalázásnak számított a lerombolási szándék, s emiatt pedig mindig arra 
törekedtek, hogy eredményes kiegyezés lásson napvilágot, ami elsősorban 
lecsillapította a háborgó egyházközségi tagok lelkiállapotát, másodsorban 
megfékezte őket, hogy hasonlóan cselekedjenek, harmadsorban pedig érvényre 
juttatták a szabályt, amit éppen azért léptettek életbe, hogy rend uralkodjon a 
temető területén. Olyan bekerítésekről is van bizonyíték, amikor Szép Istvánné 
özv., egyszerre két sírhelyet is megsemmisített. Itt is a kiegyezést gyakorolta a 
keblitanács. 

1980-tól kezdve a síremlékek építése fokozott ütemben gyorsult, s a 
keblitanács tapasztalta, hogy egyre több rongálás 
történik a temetőben, mert nemcsak az elárverezett 
füvet tették tönkre ezekkel az építésekkel, hanem 
károkat okoztak a szomszédos, vagy az utak mentén 
elhelyezkedő sírokban is. 

A szabályrendelet betartásának egyik meg 
nem valósított, sokat vitatott pontja a szeméttárolás. 
Ha csak a november 1.-i nagytakarítással 

kapcsolatosan lennének elégedetlenségek, akkor az talán még megoldható lenne. 

Sírhely ára 
Év Pénzérték 

1937 50 Lei 
1989 1050 Lei 
1993 1000 Lei 
1996 10000 Lei 
1998 15000 Lei 
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Szomorú, hogy a száraz koszorúkat, az esetenként letisztított gazt, szemetet nem a 
megfelelő helyre tárolták. A temető északi részében a keblitanács erre a célra 
kijelölt egy helyet, de az esetek többségében mégis egy teljesen meg nem felelő 
helyre szórták. Ezzel kapcsolatosan már büntetéseket nem lehetett foganatosítani, s 
a tetteseket is szinte fölöslegesen marasztalta el a keblitanács, pedig a legtöbbször 
nyilvánvaló volt, hogy kik dobták el a száraz koszorúkat, még akkor is, ha 
leszedték róluk az árulkodó szalagokat. Itt csak a lelkiismeretre lehet fellebbezni, 
hogy végérvényesen megszűnhessen ez a kellemetlen téma, de egyben csúnya 
látvány. Én egyedüli megoldást ezen a téren abban látok, hogy amennyiben a 
temető alján csak egy út számára lesz hely, akkor önműködően megszűnik ez a 
felforgató eseménysorozat, mert különben nem lesz hely áthozni a halottakat. Ha 
az egyesek véleménye igazolódna, miszerint megszüntetni nem lehet ezt a régi 
gyakorlatot, abban az esetben is fenntartom állításomat, mert akár a hozzátartozók 
is az adott temetéskor arra lennének kényszerítve, hogy megtisztítsák az utat, s 
akkor maguk is jobban nyilvántartanák közmunkájukat, de a későbbi tetteseket is 
hangsúlyosabban figyelmeztetnék a várható következményekre. 

A fenti kellemetlenségek elkerülése érdekében lépéseket tettek az által, 
hogy temetőőröket állítottak, de a valóságban ez nem felelt meg az elvárásoknak. 
Több éven át gyakorlatban volt, hogy a fűtermésért végezte valaki ezt a feladatot, 
de a sor megszakadása után többé már senkit sem lehetett rábírni ilyen kevés 
fizetés mellett, hogy a felelősségnek - akár ilyen alacsony fokán is - vállalja a 
temetőhely őrzését. 

Végül pedig a jó működés érdekében többszörösen felvetődött annak az 
igénynek a szükségessége, hogy egy bizonyos kimutatást készítsen a keblitanács, 
melyben nyomon követhetővé válik minden, temetkezéshez kapcsolódó mozzanat. 
Ez a kimutatás elindult, de sajnos megtorpant félúton. Elkészítése a jövő komoly 
feladatainak egyike lehet.  

2.10.7 A torozás 
A temetési szertartásokat egy részvételi közömbösség jellemezte és 

jellemzi, de nem ez a helyzet a torozással kapcsolatosan. Tény, hogy a 
végtisztesség megadása nem halasztható egy későbbi, következő alkalomra, de 
nem ez a helyzet a torozással, hiszen ez utóbbi elhanyagolható lenne Bágyonban 
azonban ez majdnem fordítottan működött. A halotti gyülekezetnek mindig volt és 
van egy olyan része, amelyik derekasan kivette részét a tor felhozatalából. Lázár 
István püspök leiratát tudomásul vette annak idején a keblitanács, hogy a „temetésök 
alkalmatosságával felettébb költséges /.../ helytelen vendégeskedések mind a városi, mind a 
falusi lakosoknak nagy költségeket  /.../ okoznak, amelyek gyakran adósságba is veszik 
őket”.174  

                                                 
174 - 2. K. -1789. 
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Az Egyházközségben olyan méreteket öltött a torozás, hogy a „torra 
összejönnek és ott az atyafiság jelenlétében dinom - dánom szennyezi be azt a kegyeletet, mely 
a családhoz tartozó halott emlékét a szívekben volna hivatott megörökíteni”.175  

Hét év múlva ismét találkozunk igyekezettel, mely a torozás 
megszüntetésére törekszik, csak éppen azt nem látták be, hogy még mennyire 
kivitelezhetetlen. Ez a kérdés is ott maradt a keblitanács tárgyalási szintjén, mert 
csupán ígéretet tett arra nézve, hogy a hívek között népszerűsíteni fogják a tor 
elhagyásának kérdését, s amikor majd teljesen megérik az ügy, akkor tárják a 
közgyűlés elé. Ilyen hozzáállással nem is lehetett belőle semmi. Nem arról van szó, 
hogy többé nem foglalkoztak a kérdéssel, hanem arról, hogy rosszul közelítették 
meg a kivitelezést. Az 1268 / 1931 EKT sz. leiratot is félreértelmezték, s ennek 
alapján a keblitanács felkérte a lelkészt, hogy készítsen egy fogalmazványt, 
amelyikben az aláírók kötelezik magukat, hogy megszüntetik a torozást. Arra 
igyekezett a keblitanács, hogy azt mindenek előtt magára érvényesnek tudja, majd 
„az egyházközségi tagokkal is megkísérli aláíratni”.176 Ezt a kötelező nyilatkozatot 
csupán 10-15 személy írta alá, tehát még a keblitanácsi tagok sem mindannyian. A 
többiek azzal mentegették magukat, hogy kegyeletet teljesítenek. 

Tagadhatatlan, hogy a sokszori torozás elleni fellépésnek vannak látható 
jelei, mert már sok alkalommal szűk körben zajlottak ezek, de még nagyon sokat 
kell küzdeni, hogy végre a lelkész beírhassa jelentésébe: „a torozás rossz és 
keresztényellenes szokása megszűnt”.177 A keblitanács 1938-ban ismét rákényszerült, 
hogy lépjen a torozás betiltása érdekében. A tanácskozás eredménye annyi volt, 
hogy meglátogattak egy másik egyházközséget, ahol már történtek lépések a 
torozás megszüntetésére. 

A kántor megígérte, hogy elkészít egy temetkezési szabályzatot, amiben 
állítólag egy háromtagú bizottság segített. Ezt a szabályzatot sehol nem találtam 
meg. 

Minden próbálkozás a tor beszüntetésére azért történt, mert szélsőséges 
esetek övezték a temetéseket, közelebbről a torozásokat. Ilyennek számít a Csép M 
Mózesnéé, aki az egyik torban jobban a pohár fenekére nézett, mint ahogy kellett 
volna, aminek az lett a következménye, hogy „amely helyen ült /.../ egy tócska 
mutatkozott, melybe többen megbotránkoztak” 178 a toron résztvevők közül. A nő 
megbüntetését szerették volna többen, de végül is egy „békés” megoldást találtak, 
sőt a „gyanút a presbitérium valótlannak tekinti s ennek emlegetésére senki joga nincsen a 
jövőre”.179 Bár a keblitanács kimentette a gyengébb nemhez tartozó személyt, 
azonban csak megerősítette az én kétségeskedésemet. 

Nincsen olyan lelkész, aki valamilyen formában ne küzdött volna, és ne 
küzdene ma is e régi, de nagyon rossz szokás ellen. Voltak, akik elmentek a torba, 

                                                 
175 - 212 / 1916. július 20 Esp Hiv. 
176 - 12. KJK – 1931. augusztus 30. 
177 - 129 / 1933. augusztus 16. 
178 - 6. KJK – 1875. április 11. 
179 - U.o. április 18. 
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mások éppen az által akarták útját állni a régi, rossz szokásnak, hogy nem jelentek 
meg. Hogy ki cselekedett helyesen, azt nem az én feladatom megmondani, de 
annyi bizonyos, hogy az a helyes, ha mindenképpen tort tartanak, hogy részt 
vegyen azon a lelkész, s imádság után, testületileg távozzanak a résztvevők. Sajnos 
ma is akad jókedv és tócska a torozás után. 

E helyen még két, általam is fennebb megjegyzett valóságra kívánom 
felhívni az olvasó figyelmét. Az egyik, amikor a lelkészek megtagadták, hogy részt 
vegyenek a torban, ez által is hangot adva tiltakozásuknak. Ennek két, fontos 
következménye volt, ami felmérhető. Pozitív hatásról nem beszélhetünk, ugyanis, 
csak abban az esetben lehetne téma, amennyiben megszűnt volna a torozás. Az 
viszont elég gyakran előfordult, hogy igen hosszúra nyúlt, s egyben komoly 
italozásba torkollott a torozás. Nem ritkák az olyan esetek, amikről úgy számolnak 
be a „régiek”, hogy nótaszóval végződtek. Az még csak az enyhébb változatnak 
számított, ha valahol más helyen, pl. az ivóban folytatták az italozást és nótázást, 
arra hivatkozva, hogy mindezt a megboldogult emlékére teszik, hiszen ő is 
jókedvű, nótaszerető ember hírében állt életében.  

A papnélküli torozás második negatívumaként jelölöm, hogy a torban 
szóhoz jutottak illetéktelen emberek, akik egy részt nem az alkalomnak 
megfelelően, s felkészüléssel beszéltek, vagy éppen az egyes felekezetek 
képviselői (Jehova tanúi) emelkedtek szólásra.  

A papos torozás alkalmával arra törekedtek, hogy a vezetőség kíséretében 
érkező lelkésznek egy előkelő helyet biztosítsanak. Miután helyet foglaltak a torba 
érkezők, a lelkész szólásra emelkedett, imát mondott. Ezt követően kihozták a 
toros ennivalót, ami a mindennapi ételek felhozatalától húskészítményekig terjedt. 
Az italfogyasztás már az étkezést megelőzte, s aztán folyamatos volt, míg a torozás 
tartott. Kb. 15-30 percnyi várakozást követően a lelkész ismét szólásra emelkedett 
és egy rövid beszédet tartott. Időnként kihangsúlyozást nyert, hogy miért vannak 
jelen, máskor pedig jövőre néző gondolatok fogalmazódtak meg. Ezt követően a 
lelkész vezetésével, az egyházközség vezető emberei, de a torozó gyülekezet 
nagyobb része távozott, elbúcsúzva a kapuban álló családtagoktól. Szinte 
rendszeres volt, hogy egy kis rész visszamaradt, s ha rendbontás történt, akkor az ő 
számlájukra írható.  

2.10.8 A halottak estéje 
A halottakról való megemlékezés egy fontos esemény volt, és lesz sokáig 

az egyházközség történetében. Tudjuk, hogy a halottakért történő világítás 
november 1.-én van szokásban, de hagyományszerűen őrizzük a november 1.-i 
istentisztelet megtartását is. Nagy Endre lelkészig az istentiszteleteket 6, illetve 7 
órától tartották a templomban, attól kezdve napjainkig a temetőben tartjuk. Annyi 
bizonyos, hogy ez a szokás nem unitárius, de mégis jelentésében sokkal 
kegyelettejesebb, mint más, elhalálozáshoz kapcsolódó szokás. 
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2.10.9 Temetési felszerelések 
A temetési szertartáshoz hozzátartozott a megfelelő gyászfelszerelés. Ennek 

tartozékai időről-időre elavultak, gyarapodtak, kiegészültek. Első tartozéka a fekete 
zászló volt, rojttal ellátva, melyet a kiharangozáskor helyeztek a torony ablakába. 
Jellemző, hogy csak olyan alkalommal tűzték ki a zászlót, amikor helybeli 
unitárius halottról volt szó. A gyászfelszerelés részét képezte egy koporsó-takaró 
is, ami már 1999-ben nem volt használatban. 

1964-től még jobban kiegészült a felszerelés, amikor a templom és a 
halottas ház részére fekete gyásztakarókat készítettek. Ezeket 1976-ig a 
másfelekezetűek is kölcsön kérték, amit a jelzett évtől kezdve csak a saját 
egyházközségi használatra engedélyezett a keblitanács. 

1980-ban merült fel egy nyújtópad, ravatal elkészítése, amit Balogh Lajos 
keblitanácsos (asztalos) elvállalt, és elkészített. A jelzett időig két pad töltötte be a 
ravatalozó rendeltetését. A kezdeti időszakban a másfelekezetűeknek 50 Leiért 
kiadták ezt a kiegészítőt, de az új érték meghatározására éppen a miatt nem volt 
szükség, mert többé nem kérték kölcsön. 

A javaslat szintjén maradt egy halottas kocsi megvásárlása, aminek 
beszerzése nemcsak a családok számára lett volna előnyös, hanem a látvány 
szempontjából is.  

Temetés száma Év 
5 1978 
6 1984, 1994 
7 1962, 1969, 1983, 1985 
8 1949, 1957, 1971, 1975, 1977, 1979 
9 1950, 1952, 1963, 1965, 1972, 1980, 1990, 1991 
10 1960, 1968, 1974, 1989 
11 1943, 1973, 1981, 1996 
12 1916, 1934, 1940, 1942, 1961, 1987, 1992 
13 1945, 1953, 1958, 1959, 1966, 1967, 1970, 1982, 1988 
14 1912, 1925, 1929 
15 1919, 1922, 1931, 1939, 1947, 1951, 1955, 1964, 1976, 1995 
16 1913, 1917, 1921, 1941, 1944, 1948, 1986, 1993 
17 1932, 1935, 1936, 1946 
18 1920, 1926, 1933, 1937, 1938, 1954 
19 1924, 1927, 1956 
20 1915, 1930 
22 1923, 1928 
28 1914 
33 1918 

A legöregebb ember Bodoczi Gábor földműves, 98 éves korában halt meg 
1928-ban. Korban őt követte Jenei Miklósné, aki 1996-ban halt meg 97 éves 
korában.  
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Szám A halál neme Oka - Megjegyzések 
424 Végelgyengülés Minden esztendőben volt. 1928-ban a legtöbb: 13. 
76 Rák Az első 1916-ban. A legtöbb 1966-ban. 
60 Veleszületett 

gyengeség 
(Csecsemőkor) 

Az első 1914-ben, az utolsó 1966-ban. A legtöbb 1914-ben: 
7. 

50 Agyvérzés  
46 Szívproblémák Legtöbb 1982-ben. 
38 Tüdőgyulladás Legtöbb 1923-ban. 
35 Tüdővész Legtöbb 1914-ben: 7. 
30 Szívszélhűdés Legtöbb 1922-ben: 3. Az első 1914-ben. Az utolsó 1968-

ban. 
25 Tüdősorvadás Az első 1915-ben, az utolsó 1945-ben. 
21 Baleset Közúti, lövedékrobbanás, ittas vezetés, helyi balesetek és 

vízbefulladás. 
20 Szívinfarktus 1980-ban volt az első ilyen bejegyzés. 
19 Tüdőtágulás  
 Tüdőbaj Legtöbb 1927-ben: 4. 

18 Öngyilkosság Legtöbb 1913-ban: 3. Találunk olyan megjegyzéseket is, 
hogy „elmeháborodott volt”, vagy „nem volt egészen ép elméjű”, 
de olyan esettel is találkozunk, mikor fegyverrel vetett véget 
az életének. 

16 Asztma Az első 1939-ben. 
 Vízkor Az első 1914-ben, az utolsó 1987-ben. 
9 Májbetegségek  
8 Agyhártyagyulladás  
 Sérv  
 Gyilkosság Olyan esettel is találkozunk, mikor Simonfi Domokos és 

Máté Attila egész nap együtt mulatoztak s az előző fejszével 
vetett véget a másik életének. 

7 Érelmeszesedés  
7 Vesebaj Vérzés  
6 Bélhurut, Mellhártya- gyulladás, Fogság, Tífusz 
5 Bélcsavarodás, 

Gyomorbaj 
 

4 Ideggyengeség, 
 gutaütés 

 
Első 1917-ben, az utolsó 1931-ben 

  hasgörcs, 
szívgörcs, TBC, 
torokgyík, vérhas, 
vérmérgezés 

(1930-ban az első, 1947-ben az utolsó), 

 villámcsapás.  
3 Cukorbetegség, csontszú, gripé, influenza, kanyaró, természetes halál (?), 

tüdőgümőkor. 
2 Agydaganat, alkoholmérgezés, epilepszia, gerincbetegség, gyermekágyi láz, 

gyomorfekély, hősi halál, lábfájás, meghűlés, női betegség, orbánc, szamárhurut, 
tetanusz, vörheny. 

1 Anyagcserezavar, csontvelősorvadás, difteritisz, epeömlés, ételmérgezés, 
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hasmenés, hasnyálmirigy, honvágy, hólyagkő, húgyvérűség, fehérvérűség, fertőzés, 
fültőmirigy, gégesorvadás, gyermekaszály, idegsokk, köszvény, lábüszkösödés, 
malária, májrepedés, vakbélgyulladás, paralízis, spanyolnátha, szamárköhögés, 
szárazbetegség, szívtágulás, toroklob, tüdőcsúcshurut, tüdővizenyő, vérfertőzés, 
vérnyomás, vérszegénység. 
Amint láthattuk, az elhalálozások sokféleségében „szenvedtek ki eleink”. A 

halottas Anyakönyv megjegyzés rovata nem gazdag, de helyenként olvashatunk a 
sorok mögött, mint pl., amikor a férj hűtlen lett lábtörött asszonyához, akinek 
halálába került ez a hűtlenség. Találunk néhány bátor megjegyzést arra nézve is, 
hogy az öngyilkosság, vagy a halál oka az alkoholizmus volt. 

1944-ben 4 temetést szertartás nélkül végeztek a háborús viszonyok miatt. 
Végül pedig, mint minden más szertartás elvégzésekor a temetések 

alkalmával is stóla járt. Bágyonban azonban már régóta nincs szokásban. E sorok 
írójának is véleménye, hogy ez így van jól. Igaz, szívesen elfogadnék én is 
stólaként egy összeget, amennyiben elmaradna a torozás!  

Isten nyugtassa a halottakat! 
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2.11 Az ünnepélyek 
Ebben az alfejezetben arra törekszem, hogy összeállítsak egy mozaikot, de 

közben meghagyom az adott ünnepélyek hangulatát, hogy az utókor tegye majd 
hozzá teljes belátása szerint az át-, alá-, vagy felértékelését. Az egyházközség 
ünnepléseivel kapcsolatosan tudni kell, hogy az alkalmi ünnepélyek180 mindig 
magas értékrendet képviseltek, és amennyiben egy évben több is előfordult, akkor 
is egy-egy fénypontot jelentett mindenik a maga helyén. 

2.11.1 Az elhalálozásokkal kapcsolatos 
ünnepélyek 

1837. február 4-5 napjain megemlékeztek Körmőczi János püspökről és ki 
is harangozták.  

1924-ben az Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa elrendelte emlék-
istentiszteletek tartását áldozócsütörtökön. A háborúban elesettekről való 
megemlékezést szolgálta ez az istentisztelet. Megjegyzendő, hogy a román 
államnak is volt egy ilyen hivatalos ünnepe, de azzal a különbséggel, hogy minden 
esztendőben kellett tartani azt. A vallásórák tartása, de a régebbi konfirmáció is 
éppen emiatt kellett egy más alkalomra kerüljön áldozócsütörtökről.  

1927. június 26.-án az egyházközség Brassai Sámuel emlékünnepélyt tartott 
nagyszámú gyülekezet részvételével. Ezen az istentiszteleten és ünnepélyen imát, 
beszédet, de megemlékezést is a lelkész mondott. Csép Borbála és Csép Anna 
szavaltak.  

1928-ban Ferencz József püspök halála alkalmából február 26.-án emlék-
istentisztelet volt, amelyen a lelkész mondott ünnepi beszédet. Ez a nap az 
egyházközség számára azt is jelentette, amikor a püspök emlékének megörökítése 
céljából létrehozandó alapba 500 Leit adományozott. A temetésen elhangzott 
beszéd- és imafüzetből 100 darabot rendeltek meg. 

1994. október 9.-én néhai Dr. Kovács Lajos püspökre emlékeztünk. 

                                                 
180 Az én értékelésemben olyan ünnepeket értek ez alatt, melyek másabbak, mint, amelyeket az 
egyházközség magában szervezett. Olyanokra gondolok tehát, mint a vizsgálószékek, vagy az azokkal 
összekötött iskolai ellenőrzések. Jó eseménynek bizonyultak ezek egyben arra is, hogy kifele lehetőleg 
szebb arcát mutassa a gyülekezet, mint amilyen volt általában. 
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1996. augusztus 4.-én néhai Dr. Erdő János püspökre emlékeztünk. 
A világháborús megemlékezések is egy-egy méltóságteljes ünnepélyt 

jelentettek. Először 1918-ban az első világháború halottairól emlékezett meg a 
gyülekezet: Nagy Gábor, Nagy Miklós, Simonffy Pál, Német Márton, Német 
Gábor, Szabó Balázs, Simonffy Pál, Kiss Miklós, Máté Béla, Német Mózes és 
Vásárhelyi Sámuelre emlékeztek.  

1941-ben egy különös lelkiállapot lett úrrá a gyülekezetünkön is, hiszen a 
„ felbolydult emberiség a lecsendesedés helyett egy még nagyobb felfordulás stádiumába jutott. 
A háborúnak eddig csak a szelét éreztük s ma mi is benne vagyunk. El lehetünk készülve, hogy 
falvainkra, városainkra üszköt vet az ellenség s nemcsak javainkat, hanem életünket is 
pusztulással fenyegeti meg. Roppant nehéz és súlyos idők ezek, amelyekbe belesodródtunk és 
nincs reá lehetőség, hogy kivonjuk magunkat alóla, mert ma nincs a földön egy olyan hely, 
ahová el ne jutott volna a háború szele. /.../ Mi kövessünk el mindent, hogy rajtunk semmi se 
múljék !!!” 181  

Nem volt különb a hangulat akkor sem, amikor 1944. október 6.-a és 12.-e 
között a község ki volt üresítve, s várták a pillanatot, amikor ismét lehet egy olyan 
vasárnap, ami ünnepet jelent. A háború halottairól a sorok újrarendezése után 
emlékeztek meg. 

2.11.2 1848-as megemlékezések 
Jellemző a korabeli, de a későbbi nagy események levéltári anyagára, hogy 

nagyon szűkszavúan, mérsékelten, tartózkodóan számolnak be az eseményekről, 
pedig meggyőződésem, hogy a személyes átélők mesélhették volna el a 

legpontosabban azokat az 
eseményeket, melyeket átéltek az 
adott időszakban. De, mert ezt 
tudomásom szerint nem tették, a 
legtöbb egyházközségben, 
nagyon hiányos tudósításokkal 
állunk szemben az 1848-as 
eseményekkel kapcsolatosan182. 
Megpróbáltam, de igen nehéznek 
tartottam felépíteni az 

egyházközségben végbement eseményeket. A kevés adat ellenére is világosan újra 
kipattan, hogy Bágyonba nem ért el a szabadságharc tüze. Bár kevés az olyan 
magyar lakta vidék, melyet megkímélt a harc, ez Bágyonról is elmondható, viszont 
ennek ellenére mégis kapcsolatban volt vele.  

                                                 
181 - 96 / 1941. június 25. Esp Hiv. 
182 Most már sokak előtt köztudott, hogy a korabeli parancsoknak és utasításoknak megfelelően ki 
kellett maradniuk a jegyzőkönyvekből, de az egyéb irattári anyagból is a korról hű képet alkotó 
feljegyzéseknek. Néhány egyházközségi történetírás beszámol olyan esetekről, hogy nyoma van a 
kiszakított, korabeli jegyzőkönyvek helyének, de a bágyoni jegyzőkönyvekben ilyent nem fedeztem fel. 
Bár egy tüzetesebb vizsgálat kideríthetné, hogy esetleg a megfelelő, szemben levő jegyzőkönyv oldala 
is hiányzik.  
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Az egyházközség akkor vált a szabadságharc közvetett átélőjévé, amikor 
„az országos veszélyből, mely Felvintcz Városának lakóit legsullytobban érte” 183 sokan 
menekültek Bágyonba, ahol menedéket találtak. Adatok hiányában nem ismerem 
teljességgel a személyek, de még az idemenekült családok számát sem, de annyi 
bizonyos, hogy több család ide meneküléséről beszélhetünk, akik magukkal hozták 
tenyésztett állataikat is. Többek között a felvinci lelkész, Dimény József is ott 
található a menekültek között, akinek tehenei éppen a lelkész „tönköly asztagában” 
tettek kárt, s nem is csoda, hiszen a papi istállóban telelték ki azokat. Bizonyára a 
református lelkészről van szó, hiszen Felvinc úgy jelenik meg az egyházközség 
életében, mint szórvány. Ferenczi Máté (1837.-1861.) lelkész, tehát az elsők között 
volt, aki a vendégszeretetet gyakorolt a faluban.  

A menekültek száma bizonyára számottevő lehetett, hiszen arról is van 
tudomásunk, hogy több személy esetében (Szabó Pál, Kiss Sámuel) ingyen 
végezték a halotti kiharangozást.  

Alig tavaszodott, 1849. március 18.-án Balog János középső gondnok 
keblitanácsi -, majd közgyűlést hívott össze, ahol ingyen áldozták fel az egyik 
harangot a „haza oltárára”(Erről bővebben a harangok fejezetben esik szó.).  

Önkéntelenül is feltevődik a kérdés, hogy Bágyon népe részt vett-e 
fegyverrel a kezében, a szabadságharcban? Feleletként igent mondhatunk, hiszen 
olyan családok voltak, melyből akár több gyermek is szolgált a honvédségben. A 
bizonyítékok itt is korlátozottak, de éppen a harangozó, Szöllősi István az, aki a 
miatt panaszkodik, hogy a harmadik fiát is elvitték honvédnak. 

Az egyházközségben buzgó készülődéseket tapasztalunk az 1848/49-es 
szabadságharc 50 éves évfordulójának megünneplésével kapcsolatosan. Erre egy 
bizottságot neveztek ki Csegezi László lelkész, Pálfi Máté, Moldvai János és 
Csegezi Márton személyében, akiknek feladatává tették, hogy megszervezzék és 
véghez is vigyék az ünnepélyt. A bizottság örömmel tett eleget a megbízatásának, 
és az elvárásoknak megfelelően véghez is vitte azt. Erre az ünnepségre 150 Ft-ot 
különítettek el az egyházközség pénztárából. 

2.11.3 Millenniumi, centenáriumi, 
millecentenáriumi ünnepségek 

1895. december 31.-én, a honfoglalás második ezredévébe lépett, s ezt a 
ritka alkalmat méltóképpen kellett 
megünnepelni a bágyoni gyülekezetben is. 
Ennek érdekében szilveszter éjszakáján, 
éjféli 12 órakor harangoztak. Az ünnepség 
keretében a cinterem hátulsó felében 12 
darab tölgyfacsemetét ültettek. Megnyitottak 
egy emlékkönyvet, melybe beírták az akkori 
egyházközségi tagok névsorát. Teremtettek 

                                                 
183 - 3. KJK -1848 
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egy ezredévi alapot (Lásd: Alapok!), de sajnos meglátszik, hogy a hívek körül „nem 
mindegyik adakozott”184 egyformán, mert az összegyűlt pénz csupán 26 Ft 23 Kr. 
volt. A millenniumi „előkészületek érdekében történtek ünnepélyes aktusok a gyermekekkel 
a templomban és az állami iskolában”.185 Az egyházközség részére megvásárolták az 
emlékkönyvet (2 Ft), egy címeres zászlót (4 Ft 34 Kr.), de mára egyik sem maradt 
fenn. A millenniumi alapot 27 Ft-ra sikerült kiegészíteniük. 

A millecentenáriumi ünnepségsorozatra 1996. augusztus 24.-én került sor. 
Ez egy nagyon jó alkalom volt az elszármazottak összegyűjtésére is. A 
hovatartozás tudatát mélyítette el az a történelmi visszapillantó is, amelyre a 
templomban került sor. A millecentenáriumot az egyházközség a megjavított 
templomának felszentelésével örökítette meg. Az ünnepi istentiszteletet Dr. Szabó 
Árpád püspök helyettes tartotta, az úrvacsorai ágendát pedig Dr. Rezi Elek 
teológiai tanár, volt bágyoni lelkész mondta. A millecentenáriumi ünnepséget 
közebéd zárta. 

2.11.4 Az 1568-as ünneplések 
Két alkalommal találunk feljegyzéseket. 1868-ban, készülődési lázban 

forrongott a gyülekezet, bár az ünnepségek Tordán kerültek megrendezésre. 
Érezhető a hangulat, mely eluralkodott az egyházközségen, s bár közvetlen szerep 
nem jutott az ünnepély megszervezésében, közvetve mégis kivette részét. Főző 
fazekakat és fát adtak erre az alkalomra. Az 1969. évi rendezvényeken az 
egyházközség népes bizottsággal képviseltette magát, de a közebédre nem 
maradtak vissza. 

2.11.5 Más ünnepélyek 
Azokat az eseményeket kell itt értenünk, amikor az egyházközségnek 

külföldi, magas rangú vendégei érkeztek, vagy pl. az angol és amerikai hittestvérek 
egyházai fennállásának 100. évfordulója alkalmából az egyházközségben is 
megemlékeztek istentisztelet keretében. A külföldi látogatások, akár az 1920-as, 
‘80-as, vagy éppen a ‘90-es években történtek is, mindig egyéni jegyeket, 
jellegzetességeket hordoztak magukon, amelyek elsősorban a vendéglátás-fogadás 
területén tapasztalhatók.  

E helyen megjegyzem azt is, hogy két lelkész, papsága 10. éves 
évfordulójának megülésére került sor ünnepélyes keretek között: Benedek Sándor 
lelkészé és jelen sorok írójának évfordulóját tartották meg. 

2.11.6 Erőszakolt ünneplések 
„Közönséges hálaadói emlékezések között Isteni Dicséretek v. imádságok tartassanak: 

Melly Szentséges rendelése és Felségének oly parancsolattal adatik kegyelmednek tudtára, hogy 

                                                 
184 - 8. KJK – 1896. 
185 - 2.  K - 1896. 
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a kívánt hálaadói Isteni Tisztelet a Magistratussal, vagy helyiségbéli Tisztekkel egyet értvén 
egy bizonyos arra szabott időszakaszba a maga igazgatása alatt lévő Clerusnak a bévett 
szokás szerént véghez vitetni el ne mulassza.” 186 Tehát hálaadó istentisztelet tartására 
kényszerült a lelkész és a gyülekezet, mert a „Császári és Királyi fegyvereinek a Francia 
Ellenségen” 187 szerencsés előmenetelt tapasztalt.  

1922. október 8.-án emlék-istentiszteletet kellett tartani 
Nagyrománia királyának, I. Ferdinándnak és Mária királynénak  
koronázási napján. 

1923 októberében az egyházközségnek kötelessége volt egy 
180 X. 120 cm. nagyságú román nemzeti színű zászló elkészítése, 
sőt ünnepnapokon ki is kellett tűznie azt látható helyen (Pl., a 
torony ablakában.). Szinte idekapcsolható az a felszólítás is, 
melynek alapján minden ünnepi megmozdulás végeztével el kellett énekelni a 
román királyi himnuszt. 

A román-szovjet barátság megünneplésére vonatkozóan 1953-ból van az 
első írásos adatunk. Az egyházközségben november 8.-án tartották meg az 
ünnepélyt, „mikor a d.e. istentisztelet keretében a jelenések könyve 14 / 6 alapján a lelkész a 
templomban is megemlékezett a Román Szovjet barátság hónapjának jelentőségéről.” 188  E 
„nagy barátság” megünneplése két év múlva is megtörtént, amikor a lelkész a 
Királyok 2. Könyve 10,15 alapján tartott beszédet a templomban. A jelentésében 
nem írta le a lelkész, hogy mikor volt az istentisztelet, csak azt, hogy megtörtént.189 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
186 - 2. Kötet -1794. 
187 - U.o.  
188 - 129 / 1953. november 12. LH. 
189 Simén Domokos megjegyzi, hogy „Stalin halálakor gyászistentisztelet tartására szigorú rendelet 
volt telefonon a Néptanácstól”.  
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3 A SEGÍTŐKÉSZSÉG 
„Ne fáradjunk bele a jótettbe, mert ha bele nem fáradunk, 
annak idején aratni is fogunk. Rajta hát! Amíg időnk van, 
tegyünk jót mindenkivel”. Galata 6,9 - 10. 

Ebben a fejezetben az egyházközség segítő szándékáról írok. Nagyon nehéz 
egy fontossági sorrend megállapítása, de nem is ez a célom, hanem hogy 
rámutassak a megnyilvánulási formákra, melyek előfordultak az egyházközség 
életében. A segítőkészséggel csak kiadási tételekben találkozunk, máskor viszont 
egyházközségi szintű gyűjtésnek lehetünk szemtanúi. Ha általánosítok, akkor 
elmondhatom, hogy a segítségkérőkkel szemben kötelességtudóan, de együtt 
érezve járt el az egyházközség. 

Természetesen az adott összegek tekintetében azonosságok, de igen eltérő 
különbségek is mutatkoznak, ami elsősorban abból származott, hogy éppen milyen 
természetű kéréssel állott szemben az egyházközség. A sorrend felállításában 
egyéni szempontok vezettek, de nem azért, hogy ez legyen a hangsúlyosabb, vagy 
egyiket előnyben részesítsem a másik kárára, hanem bemutathassam az 
egyházközség segítőszándékát. 

3.1 Iskolai segélyezések 

3.1.1 A Teológiai Akadémia segélyezése 
„1775. máj. 17.-én Bágyonban járt Stephanus Lázár, akinek Tks Curator és Tks Balog 

Márton úr beleegyezésével adtak 5 forintot” 190az akadémia részére. 
Az 1800-as években három alkalommal találkozunk az akadémia, illetve 

akadémiták megsegítésével: 1815-ben „Tiszteletes Kanyaró Mihály Úr peregrinációra 
való menetelkor 15 Rf”191; az akadémita „Székely Sándor (a későbbi püspökről van szó: 
1845.-1852.) ifjúnak úti költséget” adott az egyházközség. Az évszázad utolsó ilyen 
vonatkozású bejegyzését az 1828-1829-es évi Kiadásokban találjuk, ahol erre a 
célra 10 Ft-ot adtak. Később úgy jelentkezik ez a segítség, mint a teológusok alapja 
(1924). Itt nem a légátumról van szó, hanem egy egészen más gyűjtési akció-
sorozatról, melyet az említett cél érdekében szinte rendszerességgel végeztek és 
folyósítottak. Ezek a segélyezések nem az egyházközség kezdeményezésére és 
saját akaratából történtek, hanem szinte minden alkalommal egy megelőző 
segélykérés visszahatásaként. 

                                                 
190 -  54. I. - 1775. 
191 -  U.o. - 1815. 
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Akár a Levéltárat, akár a kiadásokat vesszük figyelembe, nem ritka eset, 
amikor hiányoznak bizonyos kérések, vagy éppen kiadások. Azért, mert a segély 
átvétele után egy-egy köszönő-levél érkezett az egyházközségbe, ami elárulta a 
gyűjtés sikerét, vagy más irányú kimenetelét. 1926-tól nagyon sok alkalommal 
kértek anyagi támogatást. Ezek természetüknél fogva nem szerepelnek azok a 
kérések között, ahol a légátusfogadásokkal kapcsolatos ügyeket tárgyalta a dékán 
és a lelkész. 

Az egyházközség sokkal fontosabbnak tartotta az akadémia megsegítését, 
mint akár egy-egy templomépítési-javítási segélyezést. A legközelebbi példa erre 
éppen a kolozsvári templom részére szorgalmazott gyűjtés, amikor kimondta az 
egyházközség, hogy addig szóba se jöhet az adományozás, míg be nem fejezték az 
egyetem részére a gyűjtést. Mindenképpen jó volna látnunk ebben a tekintetben is 
egy kimutatást, s ennek hiánya, a részleges bizonyítékok hiányossága, 
pontatlansága továbbra is meggátol a tisztán látásban.  

Pl. az 1949. évi segélyezéssel kapcsolatosan: A Protestáns Teológiai Intézet 
Unitárius Kara kéréssel fordult az egyházközséghez anyagi támogatás érdekében. 
A határozatot meghozták, hogy 2500 Leit, valamint 10 véka kukoricát ad az 
egyházközség, de a továbbiakban nem derül ki, hogy célba érkezett-e mind a 
kétféle megajánlás, vagy egyiket sem kapta meg a teológia! 

Az 1950-es években szinte állandósulni látjuk az 50 Lei befizetését, ami 
valóban azt jelentette, hogy majdnem rendszerességgel hozzá járult az 
egyházközség a jelzett összeggel a teológia fenntartásához. Az is igaz, hogy nem 
tapasztalható következetesség ennek az összegnek a folyósításában. Ennek 
alátámasztásaként találjuk azt a szerény hangú dékáni leiratot, melyben Dr. Kovács 
Lajos jelezte, hogy az egyházközségnek hátralékban van a rendszeres segélye. Arra 
kérte a gyülekezetet, hogy álljon a teológia mellé testvéri szeretetével, 
támogatásával. Hogy ennek a kérésnek milyen hatása volt, azt nem tudom 
megmondani, de tény, hogy a személyi alapokra történt átrendezés pillanatától már 
a lelkész neve után jelent meg a teológiának folyósítandó hozzájárulás, de mint 
hátralékos összeg. 

A terményadomány kézzelfogható jeleivel is több alkalommal találkozunk, 
de ezek többnyire csak a megjegyzések szintjéig tájékoztatnak bennünket. 

3.1.2 A légátusok 
Bemutatom a következőkben, hogy melyek voltak ebben a vonatkozásban a 

termékenység, illetve a kimaradások évei. Kik voltak azok, akik legátusként 
prédikáltak az egyházközségben, ugyanakkor fennmaradtak az írott 
bizonyítékokban, s egyben egy tájékoztatást is nyújtok az összegekről, melyeket 
kifizetett az egyházközség a mindenkori legátusoknak.  

Az 1700-as években nem tulajdonítottak olyan nagy fontosságot ennek az 
eseménynek, vagyis a légátusok fogadásának, s ennek következtében nem is 
jegyezték fel a neveket. Sőt a jelzett időszakban, de később is, bőven volt rá példa, 
hogy nem csak a teológiai hallgatók, hanem a deákok is végeztek szolgálatokat. 
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Jól, de kevésbé sikerült prédikációkról is adnak képet azok az események, 
melyekbe belepillanthatunk. Ilyen vonatkozású feljegyzéseket azonban többnyire a 
keblitanácsi jegyzőkönyvekben találunk, vagy néhány piszkozaton. Később a 
lelkészek személyes levelezéséből, majd az egészen későbbi időből (1992) a két 
példányban kiállított jelentésekben olvashatunk. 

Alkalom adtán azzal a küzdelemmel is találkozunk, melyet a mindenkori 
Vezető Testület folytatott, hogy a növendékeket ünnepek alkalmával ne csak 
anyagi segítséghez, hanem a gyakorlat szempontjából nagyon fontosnak tartott 
gyülekezeti szószékhez juttassák. 1790-ből származik az első megbízható adatunk, 
mely arra utal, hogy az egyházközségben deákot fogadtak. 

Az 1800-as években azt a több mint 1 Ft légátumot 3 -3 Ft-ra 
kiegészítették, amit teljes rendszerességgel kiutaltak mindhárom ünnepen. A 
kiadások pontos időszakonkénti megismétlődése, de ennek a megfelelő bevételi 
oldalon való hiánya miatt arra következtethetünk, hogy ebben az időben még 
egyértelműen a pénztárat terhelte a légátum. Ez annál is inkább így volt, mert 
sehol, egyetlen jel sem mutat arra, hogy közadakozás történt volna erre a célra. 

1838-1841 közötti időszakban tudjuk már, hogy évente négy alkalommal 
látogatták meg a fiatal tanulók az egyházközséget. 1874 vízválasztó esztendőnek 
látszik a légátus fogadásban, mert a helyzet változása folytán mostantól kezdve 
nem csak Tordáról és Keresztúrról kapott légátust az egyházközség, hanem 
Kolozsvárról is. Ezzel egyszerre azonban úgy látszik, hogy az első törés beállott az 
egyházközség légátus-fogadásába. A felekezeti iskolával már elkezdődtek a 
gondok a tandíj fizetése, illetve annak az egyházközség pénztárára való áthelyezése 
rendjén. A keblitanácsban megfogalmazódott, hogy nem igényelnek légátust még 
Kolozsvárról sem. A felekezeti iskola megszűnésével (Lásd Oktatás és iskola) a 
tandíj módosításával összekapcsolható, hogy többen jelezték az egyházközségi 
tagok közül, akik nem hajlandók légátumot adni. Most már a kiadásokban sem 
találjuk a tételeket, ami arra enged következtetni - erre pedig nincs vonatkozó 
keblitanácsi, vagy közgyűlési határozat -, hogy 1879-től, vagy a megelőző évtől 
beindították a légátum összegyűjtését az egyházközségi tagoktól. 

Barra József gondnok komoly feladat előtt állt, amikor a keblitanács 
megbízta, hogy „írja meg Tordára az Igazgató tanár úrnak, hogy többé ne küldjön 
légátust”.192  Ez a felterjesztés meg is történt, mert 1881-ben a vizsgálószék 
feljegyezte, „hogy itt helyben az Ekklésiában megszűnt a Légátus járatás”.193  

1882-ben felfüggesztették a légátumok gyűjtését, mert nem jött légátus. A 
következő évben azonban már ismét itt találjuk, hiszen annak elszállásolásáról, és 
élelmezéséről tárgyalt a keblitanács. Ez az első alkalom, amikor szemtől szemben 
találkozunk ezzel a témával. Mondhatjuk, hogy nem fontos, de nem is 
elhanyagolható kérdése a légátus fogadásnak.  

Kellemetlen helyzetnek számított 1883-ban, hogy a lelkész kötelességévé 
tették a mindenkori légátus fogadását, de a lelkész ennek a felszólításnak nem tett 

                                                 
192 - 6. KJK – 1879. november 9. 
193 - 1. K. - 264.old. 
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eleget. Hogy Csegezi László lelkész miért tagadta meg a keblitanácsi határozatot, 
arra vonatkozóan semmi közelebbit nem tudunk, de tény, hogy a következő 
gyűlésen ismét szóvá tették az előbbi deöntést, s most már írásban is közölték a 
lelkésszel. Ezt az évet tehát ismét egy újabb határkőnek tekinthetjük, mert ettől 
kezdve biztosak vagyunk abban, hogy a mindenkori lelkészek kötelessége otthont 
nyújtani az ideérkezett légátusoknak. 

1912-től a légátumok gyűjtése egy egészen szokatlan módon történt. Az 
ünnepet megelőző időszakban elvégezték a gyűjtést, s csak azután igényeltek 
légátust, amikor már tudták, hogy mekkora a légátum összege. A sikertelenség 
pénzgyűjtés természetesen maga után vonta a légátus kimaradását. Az a 
véleményem a légátus fogadások kimaradásával kapcsolatosan, hogy nem csak a 
soron levő kiadások okozták ezt, hanem az is, hogy sok esetben éppen a 
szervezésen bukott el az ügy. Közelebbről azt értem ezalatt, hogy a gondnok, vagy 
akár a lelkész nem szervezte meg elég hatékonyan a gyűjtést.  

Az 1920.-as évektől kezdve a légátusok érkezését mindig megelőzően 
bejelentette a dékán. Hasonlóképpen megköszönte a fogadást is. Gyakran 
találkozunk szívhez szóló ünnepi köszöntőkkel, megnyilatkozásokkal, de 
személyes megjegyzésekkel is. Csifó Salamon194 dékán 1924 áprilisában ezt írta: 
„Ma érezzük, tudjuk, hogy van lélek halhatatlanság, van örökélet s az eszmék és igazságok 
életét nem ember, hanem egyedül Isten intézi”.195  

Indokoltnak látom a dékán kérését - arra vonatkozóan, hogy a légátusoknak 
legalább annyi légátumot adjon az egyházközség, hogy az útiköltségük 
többletkiadását fedezze. Ekkor ti. a legátusok CFR kedvezményes jeggyel 
utazhattak. A decemberi örömüzenetet Kiss Elek a következőképpen fogalmazta: 
„Nehéz-e az élet, Atyámfia? Gyötrődés-e nappalod s aggodalommal teljes-e éjjeled, testvérem? 
Vannak-e fájdalmaid, megpróbáltatásaid, kétségeid, gyötrelmeid? Igaz-e, hogy nem tudod, 
miért aggódj inkább: magadért, gyermekedért, családodért, Egyházadért, fajodért, vagy 
nemzetedért? Ne kétkedj, ne aggódj! Hallgasd az öröm dalát: Megszületett a Messiás”.196 

1926-ban megfogalmazódhatott valamiképpen az egyházközségben, hogy 
nem fogadnak teológust, mert a dékántól kérés érkezett, melyre az egyházközség 
mégis igennel válaszolt. Az egyleti élet rendjén szó esett, hogy az 1930-as évek 
mozgalmának részeként több alkalommal fogadták a teológusokat. Nagy gondot 
fordított az egyházközség arra, hogy „szívélyesen fogadják”, esetenként kiszállítsák 
Tordáról a légátusokat, sőt több alkalommal kiegészítették a perselypénzt is. 

Vári Albert dékán személyes levélben kérte a lelkész-házaspárt, - bár tudja, 
hogy igen nagy jóindulattal vannak mindig a légátusok iránt, ez alkalommal 
megkülönböztetett figyelemmel legyenek Simonfi György iránt, aki városi lévén 
nagyon járatlannak bizonyul a falusi élet viszonyai között. 

                                                 
194 - 1934-ben Csifó Salamon 69 éves korában, 17 évi dékáni munkásság után meghalt. Szeretettel 
felhívom a figyelmet arra, hogy a LELKÉSZ fejezetben többek között személyes levelezésére is 
figyelmet fordítok.  
195 - 65 / 1924. április 5. 
196 - 6. I. 1924. december 20. 
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1935-ben tapasztalható, hogy a légátumok gyűjtését ismét más módszer 
szerint, ünnepnapokon, a légátus jelenlétében végezték. Való, hogy bizonyára jobb 
eredménnyel járt ez a gyakorlat, de Gál Domokos máris javasolta, hogy a 
jövendőben ne járjanak ki pénzt gyűjteni a légátusok. A keblitanács egyet értett az 
indítvánnyal, de jelezte, hogy ebben az esetben sokkal alacsonyabb légátummal 
számolhatnak. Jó lenne tudnunk, hogy milyen elgondolás vezette Gál Domokost 
javaslatában, de bármi volt is az, magam is helyesléssel fogadom. 

1953-ban már akadozott a légátus-fogadás, mert a dékán javasolta az 
egyházközségnek, hogy amennyiben egymagában nehéz egy légátust fogadnia az 
egyházközségnek, akkor Kövenddel közösen tegyék. Ennek a javaslatnak nem 
született kivitelezése, de bizonyos, hogy a karácsonyi légátust a fűtési gondok 
miatt nem fogadták (1955).  

1956-ban Dr. Erdő János dékán ismét arra kérte az egyházközséget, hogy 
fogadjon légátust. Egy évvel később is megmutatkozott a fogadási szándék, de 
1958-ban azonban csupán légátumot gyűjtöttek, amit a lelkész számára ajánlott fel 
a keblitanács. 1959-ben még egyetlen próbálkozással találkozunk, amikor Dr. 
Kovács Lajos dékán kérte Benedek Sándor lelkészt, - akit barátjának nevezett - 
hogy fogadjon légátust, mert 18 légátus van, és csak 15 hely áll a rendelkezésre. A 
húsvéti ünnepek alkalmával a keblitanács beleegyezésével légátust fogadtak, de 
azután 1990 karácsonyáig szünet következett. 

A légátumok gyűjtése még akkor is szokásban maradt, amikor már azt is 
elfeledték az egyházközségi tagok, hogy melyik évben volt utoljára légátus. Az 
1989-es események után elég könnyen sikerült visszaállítanunk a régi szokást, de 
sajnos, hogy a fogadási jó szándékkal nincs egyenes arányban a légátum összege. 
Amennyiben a dolgok mélyére nézünk, akkor felfedezhető egy igazság, hogy 
szeretettel várta az egyházközség a légátusokat, és határozatilag kimondta, hogy 
mindaddig fogad, míg erre lehetősége lesz. Amióta gyűjtési alapon rendezte ezt az 
egyházközség, azóta a teljes, begyült összeget átadták a légátusoknak. 

 
Év Légátus neve  Év Légátus neve 

1790-ig   1934 Bodor András 
1790-től    Nyitrai Mózes 
1838-tól    Miklós István 
1874-től   1935 Somonyi György 
1880-
1883 

   László Attila 

1883-tól    Kiss Zoltán 
1912   1936 Bodor András 
1922. Benczédi Ferenc   Köntés Béla 
1923 Major Sándor   Filep Imre 
1924 Major Sándor  1937 Halmágyi Pál 
 Kővári Jakab   Sebe Ferenc 
 Lőrinczy János   Fodor Árpád 
1925 Major Sándor  1938 Ürmösi Gábor 
1927 Zsigmond József   Nemes Sándor 
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 Rostás Dénes   Vörös István 
 Nagy Sándor  1939 Zsigmond Ferenc 
1928 Székely Sándor   Fodor Árpád 
 Váró Imre   Dénes Szilárd 
1929 Végh Mihály  1940 Egri Lajos 
 Nagy Ferenc   Nagy Sámuel 
 Gál Sándor  1946 

pünkösdig 
szünet. 

 

1930 Nagy Ferenc  1946 Szathmári József 
 Kovács Lajos  1947 Péter József 
 Keméndy Zsigmond  1952 Lakatos  Gyula 
1931 Bende Emil  1953 Seres T László 
 Kökösi Kálmán   Fekete Dezső 
 Szathmári Géza   Báró József 
1932 Késmárky Miklós  1954 Egyed Dániel 
 Lőrinczy Mihály   Nagy József 
 Jakab Jenő  1955 SZABÓ ÁRPÁD 
1933 Kismárky Miklós  1956 Andrási György 
 Nagy Sámuel  1958 Balázsi Dénes 
 Nyitrai Mózes  1959 Szilágyi Domokos 
    Simén József 
   1990 Kádár Attila 

3.1.3 A kollégiumok segélyezése 
A segítőkészség komoly megnyilvánulását láthatjuk a kollégiumok felé is. 

E vonatkozásban az első feljegyzést 1792-ben 
találjuk, amikor az egyházközség 7 Ft-ot adott 
a „Kolosvári Collegium” számára. Úgy tűnik, 
mintha minden adakozást megelőzött volna 
valamilyen felkérés. Annyi bizonyos, hogy 
pénztári kiadásként kezelték a már említett 
pénzadományt, viszont az 1799-ben beküldött 
alamizsnagyűjtésben már felfedezhető, hogy 
közadakozásból hozták létre az egyházközségi tagok. 

1946-ban találjuk a következő segélykérést, s bár ez megismétlődött, a 
keblitanácsban mutatkoztak a segítőkészség jelei, viszont nem tudjuk, hogy 
valóban megtörtént-e a segélyezés. Élelmiszer-gyűjtést készítettek elő, melyet egy 
bizottság intézett. Tagjai a lelkész, kántor, a két unitárius tanító, és két 

keblitanácsos volt. A kérés 
februárban hangzott el, és 
októberben másodikszor is tárgyalta 
a keblitanács, hogy alkalmas időben 
megkeresik a híveket. 

Év Név Összeg 
1936-ban Nagy Károly 692 Lei 
1943-ban Balogh Margit 1000 Lei 
  40000 Lei 
1944-ben Simonfi Márton 10000 Lei 
1945-ben Balogh Margit 20000 Lei 
1946-ban Két tanulónak 20000 Lei 

 

Kollégiumok segélyezése 
Év Összeg 

1809-ig ? 
1809-től 8 MFt 

1810-1926 10 RFrt 
1827 37 Krajcár 

1928-1900 10 Ft -10 Korona 
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Szinte 50 év telt el, míg ismét tett valamit az egyházközség a kolozsvári 
Kollégiumért. A társadalmi változás után (1989) az egyházközség fogadta a 
kollégium két osztályát 1994-ben, amit 1997-ben megismételt. Ezek az események 
természetesen nem mérhetők az azelőtti idők segélyezéséhez, de a sok elmulasztott 
támogatás után mégis több az ígéret szavánál. 

Teljesen más a helyzet a Tordai Kollégium segélyezését illetően, hiszen a 
19. században az egyházközség szinte kötelességszerűen, évente hozzájárult a 
tordai iskola fenntartásához. Ha ezzel kapcsolatosan átnézzük a meglévő 
kimutatásokat, akkor észrevesszük, hogy esetenként nemcsak a már előre  
meghatározott díjat, hanem azon felül is juttattak az iskolának. Azokban az 
években, amikor nagyobb beruházásokat végzett az iskola, vagy éppen építkeztek, 
akár három évre is kötelezte magát az egyházközség, hogy nagyobb összegeket 
folyósít (1843), vagy 1858-ban az iskola újjáépítése alkalmával minden szekérrel 
rendelkező egyházközségi tag egy-egy szekér követ szállított Tordára. 

A századforduló után csak 1908-ban találunk bejegyzést a kollégium 
megsegítésével kapcsolatosan, a jelzett időponttól kezdve pedig a segítségadás 
jeleivel egyáltalán nem találkozunk többé. Adatokkal igazolható, hogy a 
Székelykeresztúri iskola részére is adtak pénzsegítséget: 1819-ben 10 RFt-ot, 
1932-ben Ütő Lajos lelkész és Fazakas Sándor igazgató kérése alapján a 
gimnázium javítására kértek segítséget, 1938-ban pedig a gimnázium felső 
tagozatának működtetése érdekében kértek anyagi támogatást. A keblitanács, régi 
szokás szerint a gyűjtésbe bevonta a híveket is, azonban nem volt sikeres a 
kezdeményezés, mert az összeget az egyházközség pénztárából kiegészítve küldték 
el. 

3.1.4 Az iskolák segélyezése 
A vidéki iskoláknak adott segítségnyújtás első bizonyítékával 1929-ben 

találkozunk, amikor a kökösi iskola számára 400 Leit adott az egyházközség. 
A helyi iskolával kapcsolatos segítőkészség legtöbbször abban nyilvánult 

meg, hogy az egyházközség szinte rendszerességgel biztosította az évi 
faszükségletet. Akár a mai, akár az elmúlt időszakok viszonyait is vetjük tárgyalás 
alá, ilyen tekintetben megállapítható, hogy mindenkor komoly segítségnek 
számított a tüzelőanyag biztosítása. Tudjuk és beismerjük, hogy számtalanszor 
akadoztak a megajánlások, és azok teljesítése, de az egyházközség igyekezett 
betartani adott szavát, hogy időben leszállítja a megígért famennyiséget. 

A segítőkészség nagyszerű megnyilvánulásával találkozunk, amikor a 
keblitanács az Iskolaszék kötelességévé tette, hogy mérje fel a rászoruló 
gyermekek helyzetét, melynek következtében az egyházközség magára vállalta 
ezek tandíjának felét. Igaz, hogy ez az összeg, tanulókként 50-50 Krajcárt jelentett, 
s azt nem tudni, hogy hány gyermek részesült ebben a segélyezésben, de a szándék 
és a megvalósítás volt a fontos. Az 1920-as évek végén, de az 1930-as években is 
szegény, iskolás gyermekek megsegítésére tartottak rendezvényeket 197. 

                                                 
197 Ezt az egyleti tevékenység során említem 
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A tanulók támogatása egy elég fontos helyet foglalt el a segélyezések 
sorában. Ilyenek 1927 és 1943 között voltak. Megjegyzendő, hogy 1942-től az 
egyházközség költségvetésének 1 %-át ilyen célra fordították, de ugyanakkor a 
lelkész állami segélyének 1 %-a is ugyanebbe az alapba volt befizetve. 

1943-ban taníttatási segélyalapot létesített az egyházközség. Egyáltalán 
nincs ok a csodálkozásra, hogy miért éppen a háborús időszakban született ez a 
kezdeményezés, hiszen maga a szegény helyzet követelt egy megfelelő 
intézkedést. Ezt megelőzően is találkozunk nevekkel, akiknek bizonyos összegeket 
adott taníttatási díjba az egyházközség. A kiutalásokat mindig kérések előzték meg. 
Ilyen segélyezésekben részesültek: 

3.1.5 Intézmények segélyezése 
Egyetemes Egyházunk felhívásaira válaszolva már 1790-ben is találunk 

bejegyzéseket, hogy nem zárkózott el az egyetemes szándékú segélyezésektől az 
egyházközség. Persze, vannak időszakok, amikor tapasztalhatjuk a restség jeleit, de 
többnyire, - ha jelképes összeggel is-, de hozzájárult az egyházközség a 
segítőszellem ápolásához.  

1914-ben tervezték egy imaház építését Déván, amire az egyházközség 10 
Koronát adományozott. 1948-ban pedig az emlékmű helyreállításakor a gyűjtést 
kivitelezhetetlennek találta a keblitanács, de a pénztár terhére meghatároztak 1000 
Leit. 

Az egyházközség általában támogatta a jótékonyságú gyűjtéseket, s 
rendszerint a már megszokott gyakorlat szerint a híveket is bevonták ezekbe. 
Többnyire 3-5 tagú bizottság intézte a gyűjtést, s gyakran előfordult, hogy a 
pénztárból is megpótolták az összeget. 

Bármennyire is szeretnénk belelátni a dolgokba, történésekbe az adatok 
hiányossága megakadályoz ebben bennünket. Ilyen, pl. az 1933-ban történt 
kezdeményezéssel kapcsolatos fejlemény, amikor a „Hármas Bizottság” új anyagi 
alapokra akarta helyezni az egyházat, s annak érdekében felhívást intézett az 
egyházközséghez. Ennek azonban csak negatív nyomaival találkozunk, mert a 
megvalósítások még nagyon sokat várattak magukra, és azután is csak szerény 
eredményekről beszélhetünk.  

A különböző természeti csapások következtében szervezett gyűjtések 
alkalmával az egyházközség legtöbbször pozitívan válaszolt, de ilyenkor a 
felajánlott összegek inkább jelképesek maradtak. 

Az egyházközségek megsegítésének szándékát a következőképpen 
fogalmazták meg 1799-ben: „a megkívántató summás összegek pótlására gyűjtessék 
alamizsna, melyből jobb móddal tehet /.../”: 198  

 
 
 

                                                 
198 - 2. K. - 1799. 
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Év Egyházközség Összeg 

1795 Uzoni templomnak 40 pénz 
1796 Kolozsvári templom javítására 15 Ft 30  Kr. 
1797 Kilyéni egyházközségnek 1 Ft 
1799 Fülei és a Sinfalvi egyházközségnek 40-40  pénz 

 Torockónak 5 MFt 10 Kr. 
 Hévíznek 40 Kr. 

1818 Torockószentgyörgynek 10 RFt 
1819 Laborfalvának 2 RFt 
1825 N. Teremi (?) 1 RFt 

 Fehéregyházai Református egyházközségnek 1 RFt 
 Ikland, Váradi református egyházközség és Kisilyei 

unitárius egyházközség 
1-1 RFt 

1826 Monostori (?) 1 RFt 
1827 Vásárhelyi szász templom részére, Keményfalvának  (?), 

Hátszegnek 
1-1 RFt 

1828 „Szitás keresztúr”-nak, Siklódnak, Énlakának, 
Felsőcsernádnak, Kisillyének, Szentháromságnak, 
Bethlenszentmiklósnak 

1-1 RFt 

1829 Kolozsvárnak 5 RFt 
1830 Árkosnak 1 RFt 

 „Egy református templom részére”, Recsenyédnek, 
Székelyudvarhelynek (református templomra), 

30-30 Krajcár 

 Székelykeresztúrnak a toronyra 2 RFt 
 Jobbágyfalvának 1 RFt 

1831 Hátszegnek (református) és a Medeséri egyházközségnek 1-1 RFt 
1832 Csávásnak (?) és Újfalvának (?) 1-1 RFt 
1833- Szűcsnek (?) , Jobbágyfalvának és egy református 

egyházközségnek 
1-1 RFt 

1835 Egy református templomnak, Medesérnek, Köpecnek, 
Kidének és Kénosnak 

1-1 RFt 

1836 Marosjárának (?) 30 Kr. 
1837 Szombatfalvi templomnak (?) 1 RFt 
1838 Vadadnak 50 Kr. 

 Egy református egyházközségnek, szederjesi görög 
katolikusnak 

25-25 Kr. 

 Szentpáli templomra 2 RFt 30 Kr. 
1839-1841 Bibarcfalvának (?), Kissolymosnak, Kibédnek, 

Zsomboknak (?), Komjátszegnek 
5 RFt  30 Kr. 

1874 Udvarhelynek 2 RFt 
1881 Budapestre 45 Ft 24 Fil 
1892 Udvarhelynek 6 Ft 
1905 Dicsőszentmártonnak 4 Korona 
1908 Magyarsárosnak, Bordosnak és „még egynek” 2-2 Korona 
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 Csegeznek 6 Korona 
1909 Kisadorjánnak 2 Kor 
1910 Brassónak és Szőkefalvának 4-4 Kor 
1911 Nagyernyének 4 Kor 12 Fil 

 Szabédnak 2 Kor 
 Lókodnak és Nyárádszeredának 3 Kor 

1913 Az abrudbányai egyházközség templomát szeretné 
megjavítani: 199 

 

1922 Petrozsénynak 25 Lei 
 Kusai reformátusoknak 20 Lei 

1923 Brassónak és Csegeznek 50-50 Lei 
 Nyárádszentimrének 5 Lei 

1927 Abrudbányának 2.374 Lei 
1928 Nagyenyednek 50 Lei 
1929 Nagyenyednek 526 Lei 
1930 Székelytompának (?) ? 
1936 Székelymuzsnának 20 Lei 
1937 Komjátszegnek 50 Lei 

 Kiskadácsnak 20 Lei 
1941 200 815 Lei 
1947 Kolozsvári egyházközségnek 500.000 Lei 
1948 Alsórákosnak a pünkösdi perselypénz fele 400 Lei 
1949 Tordatúrnak 1.000 Lei 
1975 Lókodnak 200 Lei 
1977 Csíkszeredának 1.275 Lei 
1981 Váradnak 2.000 Lei 
1984 Komjátszegnek 200 Lei 
1991 Magyarszentbenedeknek 500 Lei 
1996 Székelyudvarhelyi és sepsiszentgyörgyi templomok 

építésére 
76.800 Lei 

A felsoroláson kívül találkozunk a kérések sokaságával, de a keblitanács 
segítő szándékával is. Sajnos, ezekkel kapcsolatosan nem találtam kiadási tételeket, 
amiből arra következtetek, hogy bizonyára elmaradt néhány kivitelezés. A 
Táblázatban látható kimutatást elsősorban azért készítettem, hogy 
bebizonyíthassam az egyházközség segítő szándékát, másodsorban pedig, annak 
bizonyságaként, hogy a gyülekezet nem zárkózott el a másfelekezetűek 
megsegítésétől. 

A városok-helységek megsegítése során nem csak kicsi, hanem nagy 
neveket is olvashatunk. 1811-ben „az égett helységek” részére 8 RFt-ot adott az 
egyházközség; 1826-ban „Galliciába” égéskárokért 8 Krajcárt, „Jelents” falu leégett 
templomára 5 Kr.-t. 1827-ben „Szala Egerszegnek”, „ Körös Bányának”, 

                                                 
199 „Megfogyva és elszegényedve, a mostoha sors miatt, állunk egy túlerős nemzetiségű vidéken, mi 
kevés számú unitáriusok” 
200 A Chisinaui templomra történt adományozáskor azt jegyezte meg a lelkész, hogy „mindegy milyen 
nyelven imádkoznak benne, az a fontos, hogy egy keresztény templommal több legyen” 
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Nagykörösnek, Hévíznek adott segélyként az egyházközség összesen 1 Ft 66 Kr.-t. 
1828-ban Róna mezővárosnak, 1830-ban Bécsnek (9 Krajcár), Ménaságnak és 
Szentléleknek juttatott segélyt. 

3.2 Magánszemélyek segélyezése 

3.2.1 A rászorultak segélyezése 
A rászorultak segélyezése olyan valóság az egyházközség életében, melyre 

nem lehet, és nem is szabad ráborítani a feledés fátylát. Mindenkor lehetőségeket 
talált az egyházközség a kérdések megoldására, s bár igyekezett egyszer, s 
mindenkorra felszámolni a szegénységet, ez még sem sikerülhetett. Ha megjelent a 
tudósítások némelyikében, hogy nincs bejelentett szegény, vagy nem történt azok 
megsegélyezése, akár ma, a 21. században is bevallhatjuk, hogy voltak, és vannak 
rászorulók. Előfordult, hogy a magas szegénységi százalék - adott időszakban - az 
egyházközség gazdasági-, vagy éppen előkelőségi helyét veszélyeztette, de a 
titokban tartás, vagy éppen az elhallgatás sem számított jó megoldásnak. Erről 
tehát ma beszéljünk nyíltan, mert a szegényekről való gondoskodás szép, nemes 
cselekedetté szépült, s ennek köszönhetően emeli az egyházközség hírnevét. 

Az első ilyen segélyezéssel 1793-ban találkozunk, amikor „nyomorék 
Katinak” 7 pénzt adott az egyházközség. Bár az ezt követő időszakban nincs 
hasonló segélyezés, az egyházközség életében egy nagyon fontos helyet foglalt el 
ez a, majdnem rendszeressé tett támogatás. Ezt bizonyítja, hogy a mai kultúrotthon 
(Tanácsterem) helyén, a korabeli harangozói házzal egy telken állt egy „szegények 
számára épített Ekklésia ház” 201, melyet a templom nagyobb biztonsága érdekében, 
közmegegyezés alapján lebontottak. Jó lenne tudnunk, hogy kik és mikor egyeztek 
meg ennek lebontásában, mert ma nem egészen így látszik ez a dolog, hanem 
inkább egy törekvést érzek a szegénység felszámolására. Az igaz, hogy 
mindenképpen veszélyt jelentett egy szalmatetős ház a templom szomszédságában. 
A „ titkos szegények”202 megsegítésére kiutalt 5 Krajcár is a fenti igazságot fedi 
(1827). 

11 évvel később egy olyan változattal találjuk szemben magunkat, hogy a 
szegény özvegyasszonyok 1-1 nyíl203 erdőt kaptak, de ennek fejében szolgáltatást 
vártak tőlük: meg kellett tapasztaniuk204 a mesteri házat. 

                                                 
201 - 1817 - TAKPVJ 
202 Két, igen fontos tudósítás érinti el múltba néző gondolatainkat. Az egyik a szegények számára 
épített ház, melynek lebontását minden további nélkül elrendelhették, hiszen komoly veszélyforrást 
jelentett csakugyan a templomra nézve. A titkos szegények jelenléte nyilvánvaló, s éppen a 
megnevezéséből következtethetünk arra, hogy közös döntés alapján nem említettek nevet. Éppen a 
titkosság miatt. Amennyiben összevetjük a „szegények” eltűnésének körülményeivel ezt a 19. század 
eleji gondolkodásmódot, akkor egyetlen következtetésünk lehet: Nem szívesen beszéltek gyülekezeti 
szinten arról, hogy Bágyonban segítségre szoruló, szegény emberek találhatók.  
203 - A nyíl fa minden esetben egy személyre szóló kijelölt-eladott erdőrészt jelentett, mennyiségre 
pedig évenként változott. Erre még az erdőgazdálkodás rendjén bővebben kitérek. 
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Az első világháború után „ruhabeszerzési államsegélyben” részesülhetett több 
szegény család. Ugyanebben az esztendőben a „Népruházati bizottság” is 
érdeklődött, hogy mennyit igényel az egyházközség a már rendelkezésre álló 
készletből. Sajnos, nincs erre vonatkozó adatunk. 

1921-ben a pénztári kiadás rendjén találjuk, hogy Dávid Samunak 
könyöradomány címen 10 Leit adott az egyházközség. 

Az egyleti tevékenység alkalmával esett szó arról, hogy bizonyos 
rendezvényeket csak abban az esetben szervezhettek, és tarthattak, ha a befolyt 
összeget szétosztották a szegény gyermekek között. Jellemző, hogy neveket sehol 
nem említettek. 

1930-ban egy nagyobb kezdeményezésnek vagyunk a tanúi, amikor az 
egyházközség segíteni akart Németh János suszter idegbeteg féltestvérén. A 
keblitanács arra az álláspontra helyezkedett, hogy mindenki önszántából 
adományát juttassa el a szenvedőhöz, az egyházközség pedig a javításra szánt 
hídlásfának az ágát leszállítja a szóban levőhöz.  

Ebben az esztendőben még három ilyen tevékenység volt: A nőszövetség 3 
szegény családnak élelmiszert gyűjtött, az egyházközség pedig fát adott. Nagy 
Márton, Nagy Juli, Tarján Mihály és Bányai Bálintné özvegy részére pedig 1-1 
szekér fát adott az egyházközség. Nagy Mártonnénak 600 Lei segélyt szavaztak 
meg. 

1931-ben 5 szegény családról gondoskodtak, akiknek terményt és 
készpénzt juttattak. Hogy kikről van szó, és mekkora értékekről, az nem derül ki a 
leírtakból. 1934-ben a „tehetetlen szegényekről a nőegylet tagjai gondoskodnak”.205  

1935-1937 között „kisebb mértékben” gondoskodtak a szegényekről, Németh 
Józsefné özvegy, Nagy Márton, Kovács Máté és Török György részesült 50-50 Lei 
segélyben. Ezek közül Németh Józsefné az, aki mindhárom évben kapott segélyt, a 
többiek pedig csak 1-1 évben. 

1944-ig a segélyezésekről semmit nem olvashatunk, de ekkor ismét 
felszínre került, hiszen Bacsó Sándor leánya konfirmáció előtt állt, s nem igen volt, 
amibe felöltözzön. A lelkész feleségét bízta meg a keblitanács, hogy vásároljon 
ruhának való anyagot, és készítse el. Bizonyára nyomorúságos helyzetben lehetett 
a család, mert a döntést megvalósították: az anyagot 4780 Leiért vásárolta meg a 
lelkész felesége és 500 Leiért készítette el. A konfirmációra teljesen az 
egyházközség öltöztette fel a leányt, mert még a harisnyát is megvásárolták neki. 

1946-ban Simonfi Elek keblitanácsos javaslatára meghatározta a 
keblitanács, hogy az úrvacsora osztások alkalmával begyűlt pénzt a szegények 
között „szükség szerint” fogják szétosztani. Ugyanekkor egy alapot is létre akartak 
hozni a szegények megsegítésére, de nem tette lehetővé a kor anyagi helyzete. 

                                                                                                                 
204 - A tapasztás a falon, illetve padlózaton jelentkező repedések kijavítását jelentette. Erről is majd 
még szó lesz az épületek és azok javítása rendjén. 
205 - 42. I. – 1934. április 12. 
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Minden év végén döntött a keblitanács, hogy a következő évben kik lesznek 
azok a szegények, akiket segélyezni fognak. Sajnos a neveket, a döntéseket akarva-
akaratlan mindig elhallgatták a jegyzőkönyvek. 

1946206-ban kezdődött egy olyan ténykedés, melynek még ma is 
tapasztaljuk megvalósításait. Az Egyházi Képviselő Tanács kezdeményezésére 35 
család jelentkezett, hogy 3-4 hónapi időszakra befogadnak székelyföldi 
gyermekeket. Ekkor négy család arra is vállalkozott, hogy örökbe is fogad 1-1 
fiúgyermeket. 38 gyermeket helyeztek el a családoknál, és ennek az ügynek sikeres 
megvalósítására mutat többek között az is, hogy a ma élők között is van olyan, 
akinek felesége éppen egy ilyen „befogadott gyermek” 207 volt.  

Ugyanebben az évben beindult egy másik segélyezési forma is, amikor a 
székely testvérek megsegítéséről kellett gondoskodniuk. „Bágyon községben e. f. évben 
a termés sem jobb, sem rosszabb nem volt, mint a többi aranyosszéki falvakban. Felesleg bizony 
nem sok van, de a kötelező beszolgáltatásokat is tekintetbe” 208vették, azonban az 
ideérkezett kéregetők előtt nem zárkózott el az egyházközség. A Magyar Népi 
Szövetség kezdeményezésére egy bizottság alakult Bágyonban is, melynek tagja 
volt többek között Bíró István lelkész, és többen a keblitanácsból, akik 

szorgalmazták a fenti kezdeményezést. 
A Segélyező Bizottság megszervezte, 
és életbe léptette a gyűjtést. Két 
székely testvér megsegítését vállalta az 
egyházközség. Először egy egészen 

egyszerű formával találkozunk, amikor 1-1 szekér fát kaptak ingyen, de azzal, 
hogy azt saját maguk kell levágják. A második segélyezés azonban sokkal 
összetettebbnek, sőt bonyolultabbnak látszik: Ezek a testvérek a községi bíróhoz 
fordultak eredetileg segítségért, aki az egyházközség Vezetőségéhez irányította 
őket. Bizonyos pénzösszeget kértek kölcsön, aminek fedezetét gabonában adnák, 
de az egyházközségnek kellene kisegítenie őket, ami közelebbről azt jelentette, 
hogy az egyházközség nemcsak kölcsönöz, hanem meg is várja, míg lassan 
visszaadják a gabonát. 

1947-ben megismételték Simonfi Elek javaslatát, hiszen az ünnepi 
perselypénzt „a szegény, beteg, özvegy és különös tekintettel a sok gyermekes családokra” 209 
fordították, és azok között szétosztották. 

1949-ben nem nyújtott be igényt senki a szegénysegélyre. A gyülekezeti 
szegénységi fokot a szerint állapította meg a keblitanács, hogy jelentkezett-e a 
                                                 
206 Közismert, hogy jelzett esztendőben a szárazságot követő éhínség vette kezdetét, ami sok 
székelyföldi családot kényszerített arra, hogy mentőintézkedéseket hozzon. Ilyennek számított a székely 
gyermekek Aranyos mentén történő elhelyezése, mellyel biztosítottá vált a gyermekek életben 
maradása. Édesapám elbeszélése szerint, aki abban az időben molnárlegény volt a szentábrahámi 
malomban, mesélte, hogy egy kupa puliszka lisztért egy álló, nyári napot kellett kapálni. Ma már 
elképzelhetetlen ez a kizsákmányolásnak számító állapot, de tény, hogy akkor ennyit fizettek egy felnőtt 
ember 10-12 órás munkájáért.  
207 - Dávid József feleségéről van szó. 
208 - 12. I. – 1946. szeptember 10. 
209 - 14. KJK – 1947. március 6. 
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felajánlott összegre valaki, vagy nem. Ha nincs jelentkező, akkor nincs szegény 
ember. 

A segélyezés új formájával csak 1958-ban találkozunk, amikor Csongvay 
Ferenc kántor édesanyja részére 100 Leit adott az egyházközség segély címen. 

Egy év múlva a vizsgálószék kimondta, hogy a szegény családokról azért 
nem gondoskodnak az egyházközségben, mert „nincs szükség rá”. Ez természetesen 
elsősorban nem az egyházközség elzárkózását, hanem az egyes rászoruló 
szégyenérzetét jelentette. 

Az 1989-es változások után megismétlődött az előbbi megállapítás a 
ruhasegély kiosztása rendjén, de azzal a hozzáadással, hogy Bágyonban nincsen 
rászoruló, szegény ember. A szétosztáskor készült egy névsor azokról, akik mégis 
csak elmentek ruhasegélyért. Ez a tény, de az azutáni visszhang is, egy egészen 
más állapotról tanúskodik. 

Végül pedig 1996-ban a szegények segélyezéseképpen megfogalmazódott a 
legújabb keblitanácsi döntés, miszerint két esetben felére csökkentette az 
egyházközségi fenntartást. Az egyik esetben Kis Rozália határozottan elutasította, 
hogy neki nincs szüksége ilyen intézkedésre, mert a teljes összeget akarja kifizetni, 
a második esetben pedig nem történt semmilyen megjegyzés. 

3.2.2 Az árvák segélyezése 
Ez a segélyezés 5 területen látott napvilágot. Az egyházközségben az első 

példa 1853-ban volt, amikor Székely Sámuel azért panaszolt a keblitanácsnak, 
hogy ő rendezi az első feleségétől maradt gyermekeit, a nagyobbik fiát, aki tudott 
volna neki segíteni elvitték (bizonyára honvédnek), s a sok gond miatt arra kérte a 
keblitanácsot, hogy módosítsák a bérét. Miután tüzetesen megvizsgálták a panaszló 
helyzetét, megállapították, hogy kedvezően csökkenteni fogják. 

1938-ban Török György árváinak 100 Leit határozott meg a keblitanács. 
A második területen 1911-ben találkozunk Dr. Boros György főjegyző 

kezdeményezésével, aki szervezte az unitárius árvák menhelyének alapját. A 
lelkész kötelességévé tették, hogy írja össze azokat a családokat, akik hajlandók 
lennének árvákat örökbe fogadni. Sajnos, hogy erre vonatkozóan semmi közelebbi 
adatunk nincs. 

A harmadik vonatkozással a 1. világháború után került kapcsolatba az 
egyházközség, amikor 11 hadiárváról tettek jelentést. Fogarasi Jenő és Dénes, 
Simonfi Borbála a Pálé, Németh Eszter, Zsuzsa és Klára, a Józsefé, Árkosi Gizella 
és Julianna, a Jánosé, Németh Ferenc és György a Györgyé, Csép Péter a Csép 
Mihály S.-é. Nem írták céltalanul össze az árvákat, de hogy milyen segélyezésben 
részesítették, azt ma már nem sikerült megtudnom. Az bizonyos, hogy ugyanabban 
az esztendőben az „Özvegy- árva gyámintézet” részére tagsági díjba Kovács Imre 
lelkész, és az egyházközség 8-8 Koronát ajánlott fel, amit ki is fizettek. 

A negyedik területet a köri árvák megsegítése jelentette, az ötödiket pedig a 
„Pataki árvák” kérdése ölelte fel. A 2. világháborúban halt meg Pataki András, 
várfalvi lelkész. Az árvák megsegítésére alapot teremtettek, melybe az 
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egyházközség 1956-ban 60 Leit fizetett. Tudjuk, hogy a befizetéseket az Egyházi 
Képviselő Tanácsi kezdeményezésre, a gyermekek taníttatása érdekében 
szorgalmazták. Az árvák között volt a magyarszováti lelkész, néhai Pataki András 
is. A fenti célra összesen három alkalommal juttatott pénzt az egyházközség. 

3.2.3 A bels ő emberek segélyezése 
Ferenczi Máté lelkész nősülni kívánt, s ebből az alkalomból az 

egyházközség segítségét kérte. „Jól lehet semmi törvény ezen célra az Ecclesia cassájából 
költséget nem rendel /.../ kéván valami kevéske felsegéllésére lenni, ennél fogva 20 mforintokat 
ajándékban kiadatni határoz” 210 a keblitanács.  

1880-ban nem volt légátus, s ezért a szokásban levő 3 Ft-ot a belső emberek 
között osztották el: 1/3-ad a mesteré és 1/3-ad a lelkészé. (Nem tudom, hogy kié 
lett a harmadik harmad?) 

1917-ben ruházati segélyt kapott a lelkész 500 Korona értékben. 1918-ban 
háborús segély kapott 500 Koronát, 1919-ben a Lelkész 1.000 Korona, a kántor 
500 Korona, a harangozó pedig 100 Korona segélyt kapott. 

1930-ban a kántor jelezte, hogy nagyon gyenge a kepefája, és a hídlástól 
megmaradt forgáccsal egészítsék ki azt. 

A harangozónak megköszönték a tevékenységét, és meghatározták, hogy 
évente adnak neki 1-1 szekér fát. 1931-ben a harangozót kimentették a harangalap 
kötelezettsége alól. 

1932-ben a kántor ingyen kapott egy szekér fát. 1933-ban a kántornak adták 
a nagyfák levágott ágát. 1944-ben a kántornak fizetéspótlásként 8.000 Leit adtak, 
ami kb. egy cipő ára volt akkor. 

Csupán két olyan bejegyzést találtam, melyek szerint más egyházközségek 
belső embereivel szemben is jótékonyan járt el az egyházközség. Ilyen volt pl., a 
sinfalvi lelkész, Kis György, akinek 1 Krajcárt adtak 1811-ben, 1859-ben pedig, 
amikor az árkosi kántor gabonása, és csűrje a tűz martalékává vált, az 
egyházközség 4 pengő Forintot adott a károsultnak. 

3.2.4 A tűzkárosultak segélyezése  
A vegyes segélyezések osztályába sorolom azokat az eseményeket, melyek 

előtárására éppen sokféleségük miatt nem kerülhet sor, de amelyek a maguk helyén 
egy-egy fontos szerepet töltöttek be. A számok nem mindig beszélnek maguk 
helyett, szinte még akkor sem, amikor megelégedéssel mondhatjuk, hogy a segély 
összege az adott időszaknak, és pénznemnek megfelelően aránylag egy átlagnál 
magasabb szintet mutatott. 
 

Év A károsult lakóhelye-neve Összeg 
1814 a kövendi „kárlátóknak” 1 RFt 40 Kr. 

1821-1822 Kaján Andrásnak 4 RFt 

                                                 
210 - 2. KJK – 1838. május 10. 
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1828 „Sz. Gerlitzei Sárosi Dánielnek” 2 RFt 
1831 Cseh Józsefnek 1 RFt 
1837 Várfalvi Vagyas Mihálynak 2 szál fát adtak 
1838 Egy mohácsi tűzkárosultnak 30 Krajcár 

1839-1841 Aranyosrákosi Báló Jánosnak 2 RFt 
 Pálfi Istvánnak 3 RFt 
 Fodor Tamásnak 2 RFt 

 
Amint már rámutattam, mindig az volt a cél, hogy az egyházközség éppen 

hozzáállásával helyezze bele magát az utókor szemléletébe. Akár a szegények 
esete, akár az egyleti élet alkalmával tett engedmények ügye, de más esetben is az 
volt a fontos, hogy a keblitanácsnak sikerült ilyen irányba terelnie az emberi jó 
szándékot. Milyen jó lenne, ha erkölcsi értékeink között a végsőkig 
megmaradhatna az együvé tartozás, és a bajba jutott ember erkölcsi és anyagi 
megsegítésének örök vágya! 
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4 VALLÁSERKÖLCSI NEVELÉS ÉS 
ISKOLAI OKTATÁS 

4.1 A vallásoktatás 
Az egyházközségi életnek kiemelkedő tevékenységeként tárgyalhatjuk a 

vallásoktatást, s gyakorlatilag számos nehézséggel kellett megküzdenie. Sok 
hiányosság is tapasztalható, elmaradása esetén ma nem lenne szükség semmilyen 
összegezésre 

A vallásoktatással kapcsolatban legelőször rögzítenem kell, hogy mindig 
komolyan, és nagy odafigyeléssel nyomon követték. Ennek bizonysága, hogy 
1837-ben forrón készülődtek a vizsgára, melyet a növendékek a vizsgálószék előtt 
tettek. Valamilyen újítást akartak beiktatni, mely ilyenképpen eltért a 
megszokottól. Pl., a mennyezetről búzakoszorút engedtek alá; a növendék székre 
állva mondta volna el a tőle kérdezetteket, vagy éppen a szószékre állva tartott 
volna beszédet. A keblitanács határozottan megtiltotta ezeket. 

Több alkalommal is vita tárgyát képezte, hogy hol legyen megtartva a 
vizsga. Ez természetesen annak függvényében változott, hogy milyen időszakban 
érkezett a Vizsgálószék az egyházközségbe. Ha téli hónapokra esett a látogatás, 
akkor éppen az időjárás viszontagságai miatt nehéz volt a felmenetel az iskolába. 
Ez az említett vallásvizsga nem tévesztendő össze a konfirmációra való 
előkészülettel, ami mindig a templomi gyülekezet előtt történt. Ez a vizsgáztatás 
kizárólagosan a vizsgálószék feladata volt, s tulajdonképpen ekkor mérték fel a 
munkát, amit a nevelők egy év folyamán elvégeztek, vagy elmulasztottak. 

A vallásoktatást lehetőség szerint még az 1877. évben is az unitárius 
felekezetű tanító végezte. Az 1882. évi Püspöki Vizitáció figyelmeztette a 
szülőket, hogy küldjék iskolába gyermekeiket. Az iskolában a „vallástanítás /.../ a 
fiúknak és a leányoknak külön-külön hetenként két-két órán pontosan eszközöltessék”.211  

A következő évben eldöntötte a keblitanács, hogy határozottabban nyomon 
követi az iskolai vallásoktatást. Ennek érdekében Simonfi Ferenc jegyzőt bízták 
meg e feladat elvégzésével. 

1899-ben már a vallásórákat a lelkész tartotta, s olyan esetekben, amikor 
akadályoztatva volt, helyettesíthette a kántor. 

1918-ban, a szórványban történő vallásoktatás kapcsán találkozunk a 
lelkész eléggé kötekedő kifogásával, amikor túlzsúfoltaknak találta a meglevő 
tankönyveket, de ugyanakkor nagyon teológizálónak is. A lelkész nem tudta 
megérteni, hogy miért nem kerültek használatba a falusi lelkészek által megírt 
tankönyvek. Vádló hangnemet használt, szinte lázadót, s a torockószentgyörgyi 
lelkész nehézségeire hivatkozott, aki nagyon sok nehézséggel gondozta 
gyulafehérvári szórványát. Feltette a kérdést is, hogy a Főhatóság miért 
fenyegetőzik fegyelmi eljárással, azokkal a lelkészekkel szemben, akik nem végzik 

                                                 
211 - 1. K. - 267. old. 
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rendesen a vallásoktatást, és szinte válaszolt is rá: a zöld asztal mellől könnyű 
irányítani a dolgokat. Végül is a lelkész egy kis áldozatot, és nem fizetést kért, csak 
az útiköltségének a megtérítését várta. 

1935. április 8.-án a vizsgálószék megállapította a vizsga után, hogy a 
lelkész és a kántor lelkiismeretes munkát végzett. Jónak minősítették az eredményt, 
és dicséretben részesítették a belső embereket. 

A dolgok azonban rosszra fordultak, mert nem volt elég, hogy meg kellett 
oldani a vallásórák tartásával járó gondokat, hanem még az iskola igazgatója is 
akadályokat gördített a munka elé, sőt egyszerűen szabotázzsal vádolta a lelkészt. 
Bíró István lelkész itt a tőle megszokottnál bátrabb hangnemet választott, és 
tiltakozott egyben „azon megállapítás ellen, hogy az iskolás növendékeket az 
iskolalátogatástól én tartom vissza s így az iskola ellen szabotázs cselekményt követnék el”.212 
Sőt még a konfirmációi ünnepélyt is elhalasztotta áldozócsütörtökről, hogy ne 
ütközzön az állam elrendelte hősök ünnepével. 

1950-ben a Nevelésügyi Bizottság megállapította, hogy a lelkész szeretettel 
és odaadással végezte a vallásoktatást, a fegyelem kitűnő, a gyermekek ruházata 
pedig tiszta és rendes. Ebben az évben a vallásóra kiszorult az iskolai keretek 
közül, s ettől kezdve egyre több nehézséggel kellett szembenézni a vallásoktatás 
terén. Természetesen még 12 évig az egyházközség tulajdonában marad a 
Tanácsterem, de annak, hol a fűtése akadozott, hol pedig a gyermekek 
óralátogatása maradt jóval az elvárt alatt. Látszik a küzdelem, amit a lelkész 
folytatott. A hideg időszakokban, a lakásában, enyhébb időben pedig a 
templomban tartotta a vallásórákat. Gond volt az is, hogy sok családban 
szegénység uralkodott, akik elé a „ruha és lábbeli hiány gördít akadályt. Egyébként a 
valláserkölcsi nevelés akadály nélkül és eredményesen folyik”.213  

Hasonló esettel találkozunk, amikor az esperesi vizsgálószék is 
megjegyezte, hogy „egy szegény embernek három gyermeke 3 kilométer távolban levő 
lakásukról nem vett részt a beállított órákon, ennek oka azonban abban van, hogy a gyermekek 
nem voltak ellátva megfelelő ruhával és cipővel, hogy hóban, sárban, télen fagyban részt 
vehessenek az órákon”.214  

A fenti kép még 1956-ban is elénk tárulkozik, mert „a helybeli iskolában járó, 
és a vallás-erkölcsi nevelési órákat nem látogató növendékek egy részének elmaradása indokolt 
(nagy távolság, hiányos öltözet), de vannak olyanok is - igen kevesen-, kiknek elmaradása 
semmivel sem menthető”.215  

1960-tól látszólagos visszaesés tapasztalható a vallásoktatásban. Mi is azt 
az utat kell bejárjuk, amelyiken a lelkész kereste a hibát. Megállapította, hogy a 
vallásoktatás hasonlít az egyházközség életéhez. Csak abban az esetben 
változtathatunk, ha javítunk az erkölcsi nevelésen.  

                                                 
212 - 53. I.- 1942. május 11.; Dr. Rezi Elek megj.: „Nem véletlen helyzet, a román iskolapolitika 
következménye. 
213 -16. I.- 1951. december 5. 
214 -110 / 1952. július 18. ESP HIV. 
215 - 1956. április 15. 
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1964-től a jelentések sokasága indult a Főhatóság felé a vallásoktatásról, s 
míg itthon a lelkész órákig készítette nyilvántartási naplóit, addig az eredmény a 
várakozáson alul maradt, mert úgy tűnt, mintha az utóbbi időben teljesen 
megszokták volna, hogy a vallásoktatás csak a konfirmációra való előkészítésben 
áll.  

Az 1965-ben tartott esperesi vizsgálószék megállapította, hogy 
vallásoktatási munka az egyházközségben évek óta nincs. Hát így, ebben a 
formában nem fogadható el a szomorú megállapítás, mert ha az alsóbb osztályok 
tanulóinak vallásos nevelése hiányt is szenvedett bizonyos okok miatt, azért 
mindig maradéktalanul folytak a konfirmációra való felkészítések. 

Tény, hogy nagyon sok minden kiigazításra várt ezen a téren, melyeket 
akár mulasztásoknak is nevezhetünk. 1970-ben a vizsgálószék határozottan felhívta 
a lelkész figyelmét, hogy a jövendőben mutasson fejlődést a vallásoktatás. A 
lelkészt nem szabad elmarasztalnunk, mert ő a magvető szerepét töltötte be mind a 
felnőttek, mind a gyermekek soraiban. Szüntelen elmarasztalta az egyházközség 
tagjait templomtalanságuk miatt, s a gyermekek vallásóra látogatásával 
kapcsolatosan is bátran megjegyezte, hogy a gyermekek bizonyára felnőtt 
szüleiktől „ tanulnak” ezen a téren. A felnőtt tagok iránti panasz ide is átterjedt, s a 
lelkész olyan következtetéseket vont le, melyek szerint a templomlátogatás azért 
olyan gyenge, mert sem a múltban, sem a jelenben nincs megoldva a gyermekek 
vallásoktatása. Először a terem-feltételek hiányoztak. Ez látszik abból is, hogy 
(úgy-ahogy) még nyáron működött ez a tevékenység, de télen teljesen megtorpant. 

Az 1971-ben vallásóra köteles gyermekek csak a régi rossz hagyomány 
átmentői lettek. Számtalan panasz volt, hiszen a lelkész nem volt megelégedve az 
óralátogatással, s 1972-ben teljesen kimaradt a kisebb osztályosok vallásoktatása. 
A lelkész sok nehézséggel végezte ezt a munkát, mert a szülők „ legfennebb küldik - 
ha küldik- a gyermekeket vallásórára, de nem hívják és a kettő között különbség van”.216 
Összefüggésben akkor válik teljesen érthetővé a lelkész kijelentése, amennyiben 
tisztázódik a változtatási szándék, hogy a jobb óralátogatás reményében a lelkész 
vasárnapra helyezze át a vallásórákat. 

Végül is Benedek Sándor lelkész a vallásoktatás akadozását egyedül a 
szülőkben kereste, és találta meg. Bizonyos, hogy egy megfelelő terem sok 
előnnyel járt volna, viszont ez semmiképpen nem lehetett végső akadály. 
„Rendszeresen alig 6 gyermek jár a templomba, a többi szórványosan, sőt olyanok is vannak, 
akik szüleik példáját követve legfentebb csak ünnepi rendezvényekre jönnek el”.217  

Nagy Endre lelkész sem járhatott más utat a vallásoktatás tekintetében, 
mint amelyet már részben előkészítettek lelkész elődei. Ő viszont a legjobb 
pedagógiai módszert, a példamutatást, a fenyítés-parancsolás eszközével is 
gazdagította. Tehát nem elég ráparancsolni a gyermekre, hogy naponta háromszor 
imádkozzon, hanem meg is kell mutatni neki, hogy miként gyakorolható az. A 
fegyelmezésre nem tért ki, hogy azt miként gondolta, de állítom, hogy az nem járt 

                                                 
216 - 1972. évi Lelkészi Jelentés. A vallásórákat istentiszteleti napon tartotta a lelkész,  tehát vasárnap. 
217 - 1975. évi Lelkészi Jelentés. 
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volna sikerrel. 1980-ban nemcsak az egyházközség felnőtt tagjainak sorai 
rendeződtek kissé, hanem a gyermekek vallásoktatásában is meglátszott a 
lelkiismeretes munka. 

Az 1989-es események után szétfoszlott minden azelőtti aggodalom a 
vallásórák tartása tekintetében. Iskolában, és tanácsteremben szabadon folyhatott a 
vallásoktatás. Végre beállt a régóta várt rend. Az órák tartásával kapcsolatosan 
nem is volt semmilyen aggodalom. 1997 óta kérdések tátongnak bennünk, mert 
mindössze 8 gyermekünk van az általános iskola 1-4 osztályos tagozatán. Tudjuk, 
hogy hogyan változtathatunk ezen a helyzeten, csak éppen nem vállaljuk a 
gyermekáldással járó nehézséget. Mint minden időszaknak meg volt a maga 
beteges szemlélete, a mostaninak könnyelműség a velejárója. 

A vallásórák anyagára vonatkozóan csak 1939-ben találunk pontos 
adatokat. Ezek is csak egy piszkozaton vannak, melyek bizonyára eredetileg 
valamilyen kimutatásba készültek. Ebből tudjuk, hogy 12 alkalommal dolgozott fel 
a lelkész bizonyos témát:  

1951-ben, használatban volt az „Áldott szeretet” és Benczédi Pál „Bibliai történetek” 
c. könyve is. Gondolom, hogy az 1960-ban található „megfelelő anyagból 
tanulgattunk” azt jelenti, hogy a régi anyaghoz újakat is csatolt a lelkész. A 
tankönyvek tekintetében elmondhatjuk, hogy 1950-ben, még használtak 
tankönyvet a vallásoktatás alkalmával. Lassan azonban csak a lelkésznek voltak 
kézikönyvei218. 

A vallásóra lefolyásával kapcsolatosan csak 1951-ből van megbízható 
adatunk, miszerint: ének, ima, bibliai rész, és a tanítás tette teljessé a vallásórát. 
Bizonyára többé-kevésbé ez a gyakorlat volt életben az ezt megelőző időkben is. 
Annyi változott mára, hogy imádsággal kezdjük a foglalkozást. 

A vallásoktatást 1889-ig a lelkész felügyelete mellett az oskolamester 
végezte. Napjainkig a lelkész becsülettel végzi ezt a nagyon fontos munkát. 
Esetenként, a lelkész betegsége, vagy más elfoglaltsága miatt a kántor 
helyettesítette. 

Az énektanítás egy eléggé fontos helyet foglalt el a vallásos oktatásban. A 
kántor kötelessége volt mindig megtanítani az énekeket, míg 1978-ban éppen a 
lelkész felesége lett a kántor, s ezzel végérvényesen megszűnt a régi hagyomány. 
Ettől kezdve az énektanítás is teljesen a lelkész feladatává vált. Itt is álltak elő 

                                                 
218 Dr. Rezi Elek megj.:…mert az állami hatóságok nem engedélyezték a vallásoktatási tankönyvek 
kiadását.  
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alkalmak, amikor helyettesíteni kellett a lelkészt, de mint kántor, teljesen megállta 
helyét a lelkész felesége is. 

 
Év Helyiség Mikor Óraszám 

1879-ig Felekezeti iskolában - ? 
1879-től iskolában szerdán és pénteken: 10-12 óráig 6 
1882-től iskolában: külön fiú és külön 

leány 
 4 

1893-tól iskolában  6 
1898-tól iskolában  5 
1908-tól iskolában  5 
1912-től iskolában  3 
1918-tól iskolában hétfőn, szerdán, pénteken 6 
1922-től iskolában hétfőn és csütörtökön: 2-4-ig 2 
1925-től iskolában és egyházi 

helyiségben 
hétfőn és szombaton: 2-3 - ig 2 

1929-től iskolában hétfőn és szombaton 2 
1938-tól ? szerdán és szombaton 2-4-ig 4 
1939-től iskolában és egyházi 

helyiségben 
 3 

1940 iskolában ész egyházi 
helyiségben 

 4 

1941-től iskolában du. 2-3-ig és 3-5-ig  
1942-től egyházi helyiségben vasárnap, szerdán és pénteken du. 

4-5-ig. 
3 

1949-től egyházi helyiségben  3 
1950-től tanácsteremben  3 
1951-től Tanácsteremben Szerda délelőtt 10-11-ig, du. 2-5 -

ig. 
4 

1953-tól Templomban szombaton 4 
1956 Templomban három csoportban 6 
1958-tól Templomban 4 csoportban 8 
1959-ben Templomban 5 csoportban 5 
1960-tól Templomban, de csak a nyári 

hónapokban 
vasárnap, 10-11-ig és 12-13-ig. 2 

1966-tól Templomban 3 csoportban, szombaton du. 3 
órától 

3 

1978 Templomban 1 csoportban szombaton és 
vasárnap 

2 

1980 Templomban 2 csoportban, vasárnap 
istentisztelet előtt és után 

2 

1983-tól Templomban 2 csoportban, szombaton du. 2 
1984-től Templomban 2 csoportban szombaton du. 2 
1992-től Iskolában 

a tanácsteremben 
4 csoportban 
2 csoportban 

4 
2 
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A vallásóraköteles növendékek adataival kapcsolatosan meg kell 
jegyeznem, hogy egy unalmas számhalmaz felsorolásának elkerülése végett kétfelé 
választottam azokat. 1925 amúgy is egy fordulópontot jelent az egyházközség 
vallásoktatásában, hiszen ekkor már az egyházi helyiségekben is megkezdődött a 
vallásoktatás. Éppen ezért a megelőző adatokat az iskolai oktatás keretében 
tárgyalom, míg az egyházi helyiségekben tartott órák adataival kapcsolatosan itt 
csak annyit kívánok megjegyezni, hogy azok nagyon hiányosak, és ritkán csak 
százalékarányokat fedezhetünk fel bennük. A jelenlétet nagyon gyengének, sőt 
„ szórványosnak” jelezték általában a lelkészek, ami természetesen a várt 
eredménynél kevesebbet jelent. Az adatok hiányossága miatt természetesen nem 
alkothatunk hű képet, a létszámot, de az óralátogatást illetően sem. Ezen kívül még 
találkozunk bizonyos százalék-arányokkal, melyek elsősorban a beszervezésre, 
másodsorban pedig a jelenlétre vonatkoznak. Ezek csak következtetésekre 
jogosítanak, s emiatt érezhető, hogy mennyire fontos lett volna a vizsgálatok 
alkalmával, ha sokkal jobban odafigyelnek az adatokra. Így be kell érnünk azzal, 
hogy egy röpke pillantás erejéig ott lehetünk egy néhány esztendőben a 
lelkészekkel, akik szívvel-lélekkel nevelték az újabb nemzedéket. De semmi, ennél 
több! 
Kiemelkedő évszámok a vallásoktatásban:  

Év Esemény 
1879 a felekezeti iskola megszűnése 
1925 egyházi helyiségekben is tartani kezdték a vallásórákat 
1950 a vallásóra 1992-ig kiszorult az iskolából 
1963 csak a nyári hónapokban tartották a vallásórákat 
1983 állandósulni látszik a szombatnapi vallásoktatás 
1992 több mint 40 év után visszaállt az iskolai tanítás, de 

emellett folyt egyházi helyiségben is 

4.1.1 Vallásoktatással kapcsolatos rendezvények 
A vallásvizsgákat említjük legelőször. Erre vonatkozóan az 1837. évi újítási 

letiltáskor tettem említést, ettől eltekintve olyan fontos helyet kapott az esemény az 
egyházközség életében, ami nemcsak ünnepélyességében, hanem fontossági 
sorrendben is az élvonalba helyezhető. Az esperesi vizsgálószék hatáskörébe 
utalták a vallásvizsgákat, majd a Nevelésügyi Bizottság vette át. Az utóbbiakat is 
mindig az esperes szervezte. A vizsgák alkalmával a szomszédos lelkészek 
elnököltek, illetve megírták a szükséges jegyzőkönyveket. Be kell vallanunk, hogy 
adott esetben részrehajlásokat mutatnak a jegyzőkönyvek, de ezen, ma már nem 
kell csodálkoznunk, hiszen láthattuk, hogy mindenik lelkész a maga idejében 
becsülettel végezte a rábízott feladatokat. 

A keblitanács, főként a kezdeti időszakban, kezében tartotta a vallásoktatás 
ellenőrzését, majd fokozatosan feladta ilyen szerepét. Az volt a gyakorlat, hogy az 
esperesi vizsgálószék egy délutáni órára összegyűjtötte a tanulókat, esetenként 
egyszerre az 1 -7, máskor viszont megosztottan az 1- 4, vagy 5 -7 osztályosokat. 
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A vizsgálószékek, de a Nevelésügyi Bizottságok jegyzőkönyvei is 
kezdetben elég szűkszavúak, majd egyre bővebb felvilágosítást adnak, hogy mi is 
történt a vizsgákon. Általában a lelkész tett fel kérdéseket, melyekre válaszoltak a 
gyermekek. Azután a vizsgálószék, vagy a bizottság tagjai közül is hasonlóképpen 
jártak el. Ezt követően mindig egy-egy ünnepélyt szerveztek, melyen énekek és 
szavalatok hangzottak el. Nagyon ritkán esett szó a szórványgyermekek 
tanításáról-gondozásáról. 

A fenti események után következett a jegyzőkönyv megírása, melyben 
többnyire az alábbi szempontok érvényesültek: Növendékek száma (nagyon 
hiányos), óralátogatás (rendszeres, kielégítő, szórványos), hol tanítják a 
növendékeket, milyen berendezés van, milyen oktató felszereléssel rendelkeznek, 
hogyan történik az énektanítás, majd a konfirmációval kapcsolatos kérdések. 
Természetesen a fenn felsoroltak nem érvényesültek mindig, mert gyakoriak voltak 
az évek, amikor az iratok meg sem említették a vallásoktatást. 

A gyermek-istentiszteletek is egy komoly helyet foglaltak el a 
vallásoktatásban. Ennek rövid felemlegetése rendjén azonban tisztáznom kell a 
kérdést, hiszen az istentiszteletnek három vetületével találkoztam. Annyi bizonyos, 
hogy a vallásóra-köteles gyermekeket mindig kötelezték a templomba járásra is, 
viszont az istentiszteleten való részvétel - a felnőttekkel együtt- mást jelentett, mint 
amiről a kiemelésben szólnom kell. A gyermek-istentisztelet fogalmából csak 
1936-1937-ben lett valóság az egyházközség életében, és ezeknek helye az iskola, 
és nem a templom. Ekkor 5 prédikációt hallhattak:  

A gyermek-istentiszteletek tartásával még 1957-ben is találkozunk, de 

ekkor már kezdtek akadozni, mert nagyon szórványos volt látogatottságuk. 1960-
tól nem létezett többé. A gyermek-istentiszteletek látogatottsága teljes mértékben a 
felnőttekéhez igazodott, s jellemzése is hasonló. 

Végül néhány mondatot a vallásoktatással kapcsolatos ünnepélyekről, bár 
nem tudok pontosan meghatározni egyetlen évet sem, melytől kezdve 
rendszerességgel jelentkeztek az egyházközség keretében. Annyi bizonyos, hogy a 
ma is gyakorolt ünnepélyek mélyen gyökereznek az egyházközség múltjába. 

Év Esemény 
1938-ig áldozócsütörtök jelentette minden esztendő legnagyobb vallásórával 

kapcsolatos ünnepét, hiszen ezen a napon volt a konfirmáció. 
1953-ban még virágvasárnapja is egy komoly ünnepet jelentett a vallásórára 

járó gyermekeknek, de az egyházközségi tagok számára is 

Sor. Dátum Textus Téma 
1 november 22.-én 2 Péter 1,12-15 Tanítás Dávid Ferencről 
2 november 29.-én Máté 3,1-8 Keresztelő Jánosról 
3 december 6.-án: Lukács 2,41-52 A gyermek Jézusról 
4 február 7.-én  Jézus megkísértéséről 
5 február 14.-én Luk 4 / 16-22 „Beszéd /…/ alapján Jézus fellépése” 
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 A Dávid Ferenc emlékünnepély219 és a karácsonyesti ünnepségek 
ember-emlékezet óta életben vannak 

 Az anyák napjára vonatkozóan a legelső adatunk 1929-ből 
származik, mikor a Főhatóság rendeletben június 2. vasárnapját 
határozta meg. A lelkészek azonban a lehetőségek határain belül 
tartották meg ezeket az ünnepélyeket 

4.1.2 A vasárnapi iskola 
Már 1805-ben működött az egyházközségben, mert a keblitanács felfigyelt, 

hogy hiányosságok vannak ezen a téren. Azt „tapasztalván, hogy /.../ á férfi nem-béli 
ifjak nyári vasárnapokon a templombéli tanításokat teljességgel nem gyakorolnák, végeztetett, 
hogy intessenek meg a nyári vasárnapokon a templombéli tanításokat valamiképpen elmulató 
ifjak és azoknak szüleik”.220  

1817-ben kissé elakadt a tevékenység, mert a Püspöki Vizitáció kérdésére 
Váró Mózes hangsúlyozta, hogy e tekintetben már panaszt nyújtottak be a 
Főtanácsnak, mert a lelkész (Barla József) nem tett eleget hivatali kötelességeinek. 
A leányok vasárnapi oktatása még folyt egy ideig, de aztán az is abba maradt. A 
legények távolmaradását azzal magyarázták, hogy a nyári sok munka, és 
elfoglaltságuk miatt nem marad idejük a tanulásra. 

A lelkész felszólítást kapott, hogy a karácsony előtti kirendelt órákon 
különös gondot fordítson a vasárnapi nevelésre. Megnyugvással fellélegezhetünk, 
mert az utasításnak foganatja volt, hiszen 1834-ben a vasárnapi oktatás már „jó 
mederben” folyt. 

10 év múlva is még rendszerességgel tartották, de ekkor kiderült, hogy a 
kántor nem maradt vissza az énektanításra. Éppen ezért az ő figyelmét is felhívták, 
hogy sokkal gondosabban végezze a munkáját. 

Az időben 29 évet kell előre lépnünk, hogy 1873-ban egy vizsgálószéki 
felszólítással találkozzunk, amelyik kimondta, hogy ez után is folytatni kell a 
vasárnapi tanítást. Hozzátette, hogy szerdán, és szombaton felolvasó estéket is kell 
szervezni. 

1898-tól kezdődően a nyári tanítás hosszabb szünidőre távozott. Hogy mi 
volt a megszűnésének oka, azt nem tudom megmondani pontosan, de annyi 
bizonyos, hogy ezzel kapcsolatosan a helyi viszonyokra és szokásokra hivatkoztak. 
Mi azonban érthetjük, vagy legalább sejthetjük, hogy mi lapulhat a 
magyarázkodások mögött. A vizsgálószék két év múlva azzal bíztatta az 
egyházközséget, hogy ne hagyjanak fel a reménnyel, mert ha a vasárnapi oktatás 
csupán az énektanulásra is korlátozódott, újra eljöhet a pillanat, amikor kezdetét 
veszi ez a tevékenység. A téli időszakban volt is ilyen elfoglaltság, de bizonyára 
megmaradt a „fonó szintjén”. 

                                                 
219 Dr. Rezi Elek megj.: A Dávid Ferenc ünnepély egyházközségenkénti kötelező megtartását 1929-
ben rendelte el Dr. Boros György püspök. 
220 - 2. KJK - 1805. 
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Úgy tűnik, mintha a 13 éves szünidő végéhez közeledett volna, amikor 
Kovács Imre lelkész határozott utasításokat kapott az esperestől, hogy 1912. 
március 31-ig készítsen munkatervet a vasárnapi oktatásról. Ezzel tulajdonképpen 
kezdetét vette az egyházközségben a Népiskolai Oktatás. 

Nehéz, de nem is érdemes külön választanunk a népoktatást a vasárnapi 
iskolától. Azért sem, mert egyik formából a másikba lépünk bele attól eltekintve, 
hogy a kettő között észrevennénk valamilyen különbséget. A felolvasó órák 
megjelenésével már kezdetét vette az egyleti élet is. Ezt azonban el kell 
választanunk a vasárnapi iskolától. 

A vasárnapi iskola Kovács Imre lelkész idejében beindult, mert be kellett 
küldenie 1914-ben, de a következő években is a határidős jelentéseket. Ellenkező 
esetben az esperes számonkérésével találta volna szembe magát, melynek 
mindenképpen nyoma marad. S mert nincs ilyen témával foglalkozó bejegyzés, sőt 
1926-ban történt lelkészcsere nyomán, az „új szita szegen függ” alapon, 1926 
januárjától beindult a vasárnapi iskola. A foglalkozás vasárnap délután történt, de 
még egyelőre nem sokan tudnak róla, hogy ez alkalommal mi is folyik, hiszen még 
a püspök is tájékoztatást kért e tekintetben. 

1937-ben gyülekezési tilalom állta a vasárnapi oktatás útját, azonban ez is 
múló volt, mint sok minden más akadály. 

1951-ben a Szeretet-otthoni tevékenységgel találkozunk, de sajnos csak 8 
lélek érdeklődését keltette fel. Két ével később a vallásóra, és a vasárnapi iskola 
egy időpontban történt, s emiatt az utóbbi el is maradt. 1956-ban zuhant mély 
álomba. Ha a fenti eseményeket egy meséből gyűjtögettem volna össze, akkor 
vállalkoznék, hogy felébresszem álmából a vasárnapi iskolát! 
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4.2 Az egyleti tevékenységek 
Mint gyakorló lelkész ezt a tevékenységet csak a népnevelés egészében 

tudom elképzelni. Lehet tagolni, részeként, vagy éppen kiegészítőjeként 
beszélhetünk róla, de az események, a foglalkozások, a tevékenység, és az elért 
eredmény, mindig egymásba kapcsolódnak. Amikor a vallásoktatás, a nyári tanítás 
egészét tekintjük, akkor már megközelítettük az egységet, amit az egyleti 
tevékenység karol át. Tagadhatatlan, hogy vannak termékeny, és kevésbé 
eredményes időszakok, szervezett, vagy spontán tevékenységek, tág, vagy szűkebb 
körű foglalkozások. Ezt a tevékenységet kötelességtudóan kell szemlélnünk, úgy, 
abban a formában, ahogy élt, működött, majd beleolvadt a vallásoktatásba. Annak 
ellenére tehát, hogy látszólag apró foglalkozásokra esik szét az egyleti munka, egy 
kerek, egészet képez az egyházközség életében. 

1840 előtt nem fedeztem fel az egyleti tevékenységnek semmilyen jelét. 
Pontosítanom így nem lehet, de gondolom, hogy a vasárnapi tevékenységen túl, 
folyt valamilyen egyleti foglalkozás. Tudjuk ugyanis, hogy „érzékenyen fogadta a 
Vizsgálószék azt, hogy az ifjúság nevelését a szülők hanyagsága miatt nem lehet teljességgel 
végezni”.221  

Az egyleti élet téli tevékenységével csak 33 év múlva találkozunk. Lassan 
egyre közelebb kerülünk ahhoz a működési formához, melyről tulajdonképpen 
beszélünk. Ekkor kezdték szerdán, és szombaton a felolvasásokat. 

A 19. század fordulóján az egyleti tevékenység szűk körre korlátozódott, de 
ugyanakkor két területen mozgott. A „téli estéken /.../ dicséretes eredménnyel” 222 csak 
az énektanítás folyt, viszont az iskolában párhuzamosan megtalálható ugyanez a 
tevékenység. 

Az egyleti élet első megalakult formájával 1903-ban, és éppen az ifjúsági 
csoportban találkozunk. Ez számít határkőnek, melytől kezdve külön-külön is 
foglalkozhatunk az egymás után létrejött egyletekkel. Nem állíthatok fel fontossági 
sorrendet, s ezért az időrendet használom alapul. 

4.2.1 Az ifjúsági egylet 
1903-ban „van az egyházközségben ifjúsági egylet az állami tanító vezetése 

alatt”,223 mely úgy látott napvilágot, mint közművelődési egyesület „Ifjúsági egylet” 
címen. Azon kívül, hogy ez az egyesület jól működött, semmi közelebbit nem 
tudunk, sem, hogy mi képezte foglalkozását, sem hogy milyen korosztályból 

                                                 
221 - Püspöki Vizsgálószéki Jegyzőkönyvek IX. Kötet - 1840- utó és 1841 első. Továbbá: PVJK - IX. 
K. 
222 - 2.  K - 1901- 
223 - U.o. - 1903. 
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tevődött össze. Egy bizonyos, hogy az ifjúságról volt szó. Sehol nem beszéltek,  - a 
Népfőiskola gondolatának megjelenéséig a felnőtt réteg bekapcsolásáról. 
Közvetlen az 1. világháború előtt tudjuk, hogy az ifjúsági egylet vasárnap este 
tartotta összejöveteleit. 

Egyre többen vonzódtak az események iránt, annyira, hogy 1913. év vége 
fele be is következett a fordulat. Az ifjúsági egylet tovább folytatta tevékenységét, 
de párhuzamosan megalakult a „Dávid Ferenc olvasó- és önképzőkör” is. Lehet, hogy 
ez a szétválás okozta a szakadást, ami látszólag beállt ennek az egyletnek a 
működésébe 1914-ben. Minden esetre én merészen feltételezem a folytonosságot 
még akkor is, ha közelebbi adatok nem sietnek a segítségemre. Megkönnyítené a 
helyzetünket, pl. egy olyan adat, ami leszegezné, hogy a konfirmáció utáni, és 
házasság előtti tagokat tömörítette a foglalkozás. A jelek, arra engednek 
következtetni, hogy az újonnan megalakult egylet az időben korosabb korosztályt, 
míg a címben szereplő pedig a fiatalabbat tömörítette.  

A Képviselő Tanács 2034 / 1922. november 20 sz. leiratában az 
egyházközség tudomására hozta, hogy a helyi ifjúsági és egyleti munka 40 %-os, 
aminek következtében elmarasztalták az egyházközséget. A 177 / 1922. december 
10 LH sz. egyházközségi iratban a lelkész nagy bátorsággal írja, hogy az 
előbbiekből „ egy szó sem igaz”, mert az egyházközségben van kulturális élet, és 
nincsen mulasztás. Hogy minek köszönhető ez a nagy tévedés, azt nem lehet 
megmondani. Talán feljogosította a Főhatóságot, hogy ez a tevékenység csak a téli 
hónapokban folyt, vagyis csak akkor volt termékeny.  

A nyári szünidőzések megszokottsága után 1927 őszén ismét tervbe vették 
az újraalakítást, és meg is kezdte működését hetente egy alkalommal 40-50 
személy részvételével. 

1929 nagyon mozgalmas esztendőnek mutatkozott, hiszen május hónap 
folyamán az Ifjúsági Egylet konferencia megtartását irányozta elő. Nem tudom, 
hogy voltak-e képviselők ezen a konferencián, de annyi bizonyos, hogy a jelzett 
helyen elmaradt, és Kövenden tartották meg. A kövendi időpont a bágyoniaknak 
nem felelt meg, mert a legtöbb egyházközségben június 16.-án volt a vallásvizsga, 
és az anyák napja is. 

Az 1929. esztendő eseményei közé tartozott, hogy Balázs Ferenc levélben 
megkereste az egyházközséget, melyben értesítette a lelkészt és az egyletet, hogy a 
tél folyamán egy „székely legény” vetítő-gépes előadást fog tartani. Amennyiben a 
gyülekezet fogadja, akkor nem vár választ, amennyiben nem tudná vállalni, akkor 
elvárja, hogy erről értesítést kapjon. A begyült összeget természetesen kéri 
elküldeni. A legénynek van engedélye, de amennyiben jónak látják, akkor az egylet 
is szerezze be magának a külön engedélyt. Ez a vetítőgépes előadás elmaradt. 

Decemberben a kör egyleteinek képviselői „ ifjúsági napot” tartottak az 
egyházközségben. A működést tiltó, szigorító, korlátozó hatalom jelenléte egyre 
jobban tapasztalhatóvá vált. Azt nem tudom, hogy mi van egy kettészakított 
engedély mögött, de a román nyelvű iratról a következőket olvashatjuk: 1930. 
március 31-ig engedélyezte a csendőrség a működést. Minden szerdán és pénteken 
este 7-9-ig, vasárnap délután 5-7-ig. Belépési díjakat nem volt szabad gyűjteni, 
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valamint a bágyoni polgármester, mint ellenőrző szerv részt vehetett ezeken a 
rendezvényeken. Novemberben a keblitanácsi gyűlés egyikén tárgysorozati pontot 
képezett az egyleti tevékenység. 

A lelkesedés egy kicsit alább hagyott 1931-ben. A lelkész jelentést küldött, 
melyben különös magyarázkodásba kezdett, s egyben megállapította, hogy a nyári 
egyleti tevékenység egyedüli gátolója az ún. „nyári tánc”. Téli időszakban azonban 
működött, s emellett bizonyítanak a ‘30-as évekből egyedülállóan fennmaradt 
egyleti jegyzőkönyvek. 

1932. december 7.-i keltezésű levelezőlapon értesítette ismét Balázs Ferenc 
az egyletet, hogy most már két év után ismét esedékessé vált a beígért vetítés, de a 
csendőrség megtagadta az engedély kiadását arra hivatkozva, hogy a bágyoni 
ifjúság nem tartja be a közrendet, minden mulatság után zavaros helyzetet idéznek 
elő, s emiatt nem engedélyeztek semmilyen összejövetelt. 

1933. november 4.-én az ifjúsági egylet képviseltette magát a Tordán 
megtartott választmányi gyűlésen. A következő év is mozgalmasnak mondható, 
mert komolyan beindult az egyleti tevékenység, amikor 60-80 tag is jelen volt, a 
műsoros estéken pedig 200-300 jelenlévő is megosztotta örömét. Ezt a hangulatot 
átvette az esperesi Vizsgálószék is, mert meglátása szerint „az egyházi egyletek szép és 
építőmunkát fejtenek ki”.224 

Májusban az Országos Dávid Ferenc Egylet értesítette az egyházközséget, 
hogy a nyár folyamán Kövenden szeretnék megtartani az 1934. évi konferenciát, s 
ezzel az alkalommal Bágyonba is ellátogatnak. A lelkész azt válaszolta, hogy „igen 
szívesen és örömmel látjuk magunk között”,225 csak megjelenésükről, és az istentiszteleti 
programról idejében értesítsék az egyházközséget. 

Látszólag valóban minden szépnek és jónak tűnik, de a vizsgálószék júliusi 
megállapításaiba mintha mégis az elmarasztalás hangja vegyülne. Nem arról van 
szó, hogy nincs foglalkozás, hanem inkább a helybennállás a jellemző. A 
következő év is emellett bizonyított, amikor ismét csak a téli hónapokra 
korlátozódott a tevékenység. 1936-ban újra gondok voltak az engedélyek 
beszerzése terén.  

1937-ben Aranyosrákoson gyilkosság történt az egyleti tevékenység 
alkalmával, s emiatt ismét egy időre beállt a működési tilalom. Ugyanebben az 
évben a statárium is útját akarta állni a tevékenységnek, de azért a megszokott 
ütemben mégis folyt a munka.  

1938 novemberében még mindig nem kapta meg az egylet a működési 
engedélyt, s ennek következtében még a télire sem indult be a tevékenység. 
December 22.-én azonban, karácsony előtt két nappal megkapták végre a 
beleegyezést, melynek fejlécén ez olvasható: „2511 / 1938 dec. 22; Pretura Plasii Mihai 
Viteazul in Turda”. Az egész engedély 3 óra időtartamra szólt, 23 db bélyeg van 
rajta 36 Lei összegben. Az engedély azt is megjegyezte, hogy az összejövetel csak 

                                                 
224 - 42. I. – 1934. március 12. 
225 - 8. I. - 1934. 
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belépődíj, és tánc-mulatság nélkül tartható meg. Egy év múlva már egyáltalán nem 
is adták ki az engedélyt. 

1941 tavaszán hosszú időre megszűnt az egyleti tevékenység, mert a „lelkész 
ellen /.../ ismeretlen feljelentőktől államellenes magatartásért feljelentés adatott be s emiatt 
lelkész magatartását figyelemmel kísérik”226, s ezzel tulajdonképpen 1987-ig az ifjúsági 
egylet működéséről nem beszélhetünk. 

Ekkor kezdődött egy folyamat, mely akaratomon kívül magam köré 
tömörítette az ifjúságot. Tilos volt akkor nagyobb méretű megmozdulást szervezni, 
de szinte szombatról-szombatra tartottuk összejöveteleinket. Törvényesen nem 
lehetett, de magunk között megalakultunk, s szervezetünknek is nevet adtunk: A 
„Bágyoni Ifjak Szövetsége” címmel. Ez a szervezet Árkosi Ernő vezetésével 
unitáriusokat, reformátusokat, Jehova tanúkat, románokat tömörített egy csupán 
általunk elismert szervezetbe. Eleinte csak én tartottam előadásokat a vallásról, és 
más kérdésekről. Majd ebbe a munkába besegített Székely Miklós, kövendi lelkész 
is. 

1988 decemberében a keblitanács beleegyezését adta - hosszas vita után -, 
hogy kivegyük a kántori lakás egyik közfalát, s az által megnöveljük, és 
tanácsteremmé alakítsuk a házat. Ekkorra már pénzalapjaink is megengedték, hogy 
saját költségeinken hordozzuk az átalakítási kiadásokat. 

1989 májusában Árkosi Ernőt gazdagondnoknak választottuk, helyét a 
szervezetben Németh Dezső foglalta el. 1990-ben félreértések, gyanúsítások 
áldozata lett több ifjú elöljáró, 
akik tisztükről lemondva hátat 
fordítottak a szervezetnek. 
Rövid két év leforgása alatt 
rendeződött a fiatalok sora, és 
ekkor újabb lendületet kapott az 
ifjúsági tevékenység. 1993 
márciusában megalakult, most 
már az új rendszer elvárásainak 
megfelelően a szervezet a „Bágyoni Ifjak Szövetsége” néven, ami 1997-ben 
megismétlődött. Mindkét alkalommal a bágyoni ifjúság közös óhaja volt, hogy más 
felekezetéért senkit nem zárunk ki a szervezetből, s ezért maradunk továbbra is 
elgondolásunk mellett. 1987-ben 95, 1993-ban 60, és 1997-ben 25 tagot számlált a 
szervezet. 

Az ifjúsági egylet, és a Dávid Ferenc egylet tevékenysége alapvetően 
összeforrt, melyet csakis az időszakok, és a társadalmi események 
befolyásolhattak. A következő témakörökben végezték feladatukat: 
Év Esemény 

1930 heti 3-4 alkalommal: énektanulás, vallásos estély, ifjúsági egyleti munka a 
fiúknak, ifjúsági egyleti munka a fiúknak és leányoknak 

1931 néhány ének és előadások 

                                                 
226 - 11. I. – 1943. május 30. 
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1932 hetente egyszer énektanulás, a lelkész történelmi ismertetést tartott 
Erdélyről 

1937 önképzés és ismeret elsajátítás történt, a vallásos érzelmet erősítették és 
ápolták, énektanulás, szavalatok, közhasznú ismeretek 

1939 Árkosi Tamás esperes, Dr. Fikker János, Kökösi Kálmán és Pataki András 
lelkészek tartottak előadásokat. Ezek önképzőkörszerű összejövetelek 
voltak 

1939 olvashatunk egy rövid ízelítőt abból a tevékenységből, melyet folytattak a 
fiúk és leányok külön-külön: Leányok: 10 tag volt jelen. Az aznapi cél a 
tisztújítás lett volna, de nem jelentek meg kellő számban. Felolvasott 
Bodoczi Irma; szavaltak: Csép Anna és Lukács Anna; A lelkész felolvasta: 
Ki láthatja meg Istent c. cikket az Unitárius Közlönyből. Fiúk: 9 tag volt 
jelen, akik közül ma hárman élnek: Bodoczi László, Csép Miklós Cs és 
Balogh Tamás C. Program: Énekek: Dicsőséges Úristen, Kék nefelejcs, 
Megizentem a rózsámnak, Piros alma telelő; Felolvasott Pálfi Samu; A 
jelenlévők elismeréssel adóztak 
Az egyleti rendezvényekben érte el tulajdonképpen az összes foglalkozás a 

magaslatot, mely mintegy megkoronázta az addigi tevékenység-sorozatot. 
Tagadhatatlan, hogy az önképzés mellett létezett olyan irányulás, ami megállt a 
szórakozásnál. Több egyházközségi tagot lehetett bekapcsolni a rendezvényekkel 
közösségi életünkbe, s ennek rendjén jóval terjedelmesebbek is voltak, mint a 
kiscsoportú egyleti tevékenységek. A rendezvényeknél a történések tarkaságával 
találkozunk, hiszen akár egyházközségi ünnepélyek, de színdarabos mulatságok is 
lehettek. 

Már 1914-ben, de később is találkozunk rendezvényekkel, melyeket más 
falukkal közösen szerveztek, vagy éppen vendégszereplés kapcsán tartották fenn a 
régebbről származó hagyományt. Gyakorlatban volt a más falukból érkezők 
fogadása is. A szeretetteljes fogadás hű bizonyítéka egy túri leány levele, melyben 
többek között ezeket olvashatjuk: „Úgy beszélünk, úgy emlegetünk, mint hősöket. Nem a 
csatatéren, az ellenséggel szemben voltatok ti hősök, hanem a szeretetben /.../ a mi 
megvendégelésünkben is. Megköszönjük nektek azt a sok jó mindent, a jó bágyoni bort, a jó 
táncot, barátságotokat. Az Isten áldjon meg érette titeket és szülőiteket”. 

Az egyletek szervezésében számtalanszor megrendezésre került valamilyen 
egyházközségi ünnepély, mint az anyák napja, vagy éppen a karácsonyeste. Az 
előadásokban, melyeket a szomszédos lelkészek tartottak, legtöbbször vallásos, de 
közérdekű témát is feszegettek. A táncmulatságok előtt betanultak egy-egy 
színművet, azokat bemutatták, s többnyire, jótékonysági célokra használták fel az 
ebből befolyt összeget. Legtöbbször csak éppen annak függvényében kapták meg a 
működési engedélyt, amennyiben a befolyt összeget szegény gyermekekre, vagy 
hasonlók segélyezésére fordították. 

A nagyobb tömeg megmozgatására szolgált az a többszöri látogatás is, 
melyeket a teológusok végeztek az egyházközségben. Az alkalmakat mindig 
templomi rendezvények kisérték, melyeken számottevőbb volt a látogatottság, mint 
általában, mert az előkészületek is azt bizonyították, hogy minden energiát latba 
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vetettek annak érdekében, hogy semmiképpen ne valljanak szégyent a látogatókkal 
szemben. 

Az egyletek megszűnése után a régi rendezvények helyét a 
szeretetvendégségek vették át, de minél jobban közeledünk a jelenhez, annál 
nehezebben sikerül megtartanunk ezeket - legalább - a jelentések követelte szinten. 
Mára már csak egy csökevényét tapasztaljuk a régi tevékenységnek abban, hogy 
minden hónap utolsó vasárnapján, szinte családias hangulatban istentisztelet után 
egy rövid teázás-kávézás keretében megosztjuk egymással mindennapi 
gondjainkat. (Történt ez 1997-ben.) 

4.2.2 Dávid Ferenc olvasó- és önképz ő kör 
1873-ban találkoztunk először a felolvasó körök megszervezésének 

gondolatával, s míg létezett is ilyen foglalkozás, addig csak 1905-ben találjuk 
szemben magunkat a hivatalos formával, mint olvasókör, melyet az iskolai tanító 
vezetett. Ez volt a későbbi, 1914. január 8.-án megalakult „Dávid Ferenc olvasó- és 
önképzőkör” előfutára. Igaz, hogy a megelőző évben bizonyos összejövetelek 
alkalmával hetente több alkalommal is felolvasások hangzottak el. A Dávid Ferenc 
egylet elnöke Kovács Imre lelkész volt, jegyzője pedig Deák Dénes. 

Az Alapszabály végleges jóváhagyását 1914. március 14.-én kapták meg, 
melyet Ferenc József püspök és Végh Mihály227 titkár láttamozott.  

Az alapszabály:  
A bágyoni Unitárius Egyházközség kebelében alakult „Dávid Ferenc olvasó- 

és önképzőkör” alapszabálya: 
I. Fejezet. 
A kör címe 1. Dávid Ferenc olvasó- és önképzőkör. 
II. Fejezet. 
Célja: 2. A vallásos és erkölcsös élet fejlesztése. E cél elérésére 

szolgáló eszközök: 
 a). a Szentírás olvasása és magyarázata. 
 b). Könyvtár és lapok olvasása, politikai viták 
kizárásával. 
 c.). felolvasások, szavalatok, vallásos estélyek 
tartása. 
 d). egyházi és hazafias énekek tanulása és más 
nemes szórakozás. 

III. Fejezet. 
A kör tagjai: A tagok 
jogai és kötelességei 

3. Alapító tagok, rendes és pártoló tagok. Alapító tag az, ki 
a kör alaptőkéjéhez egyszer s mindenkorra 10 Koronát 
fizet; rendes tagok az oly férfiak és nők, kik a kör 
működését támogatni készek s évenként legalább 1 
Koronát fizetnek a kör pénztárába. 

                                                 
227 A későbbi bágyoni lelkész, Bíró István feleségének, Végh Idának az édesapja volt. 
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4. Tanácskozási és szavazati joguk csak az alapító és 
rendes tagoknak van. 
5. A köri tagok kötelessége a felvétel napjától három évre 
terjed. Ha a rendes tag a rá nézve kötelező idő előtt 
legalább 3 hónappal kilépését be nem jelenti, újabb 3 évre 
belépettnek tekintendő. E kötelezettség azonban 
elköltözés, vagy elhalálozás esetén megszűnik. 
6. Az, aki erkölcsi szempontból kifogás alá esik, aki a kör 
jó hírnevét és tisztességét kisebbíti, vagyonát hűtlenül 
kezeli, és aki a megalkotott házi rendet meg nem tartja, 
vagy rendes tagsági díját hat hónapon belül nem fizeti - a 
kör kötelékéből kizáratik. 
7. A kör a bágyoni unitárius egyházközség oltalma alatt áll 
s általa erkölcsi támogatásban részesül. A felügyeletet a 
Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa 
gyakorolja. 

IV. Fejezet. 
közgyűlés 8. Tagjai: az alapító - rendes - és pártoló tagok. Évenként 

legalább egyszer összegyűl. Megvizsgálja a számadást s a 
felmentvényt megadja. Megválasztja 3 évre a tiszti kart, mely 
áll: 
 a). Elnök 
 b). alelnök 
 c.). pénztárnok 
 d). jegyző 
 e). ellenőr 
 f). gazdából és 2 tagból álló választmányból. 

V. Fejezet 
Választmány 9. Tagjai a tisztikar és a két választmányi tag. 

10. Havonként egyszer gyűlést tart, melyen eszközlik a tagok 
felvételét, intézik a kör egyéb ügyeit. 
11. Megállapítja az évi költség előirányzatot, felülvizsgálja a 
számadásokat, melyeket jóváhagyás végett a közgyűlés elé 
terjeszt. 

VI. Fejezet 
Elnök 12. Összehívja a köz- és választmányi gyűléseket. A kör 

működéséről jelentést tesz a közgyűlésnek. A kör minél 
hatályosabbá tételéről gondoskodik. Felügyel az alapszabályok 
megtartására s a tisztikar működésére. A választmánynak teendő 
jelentései mellett 20 korona erejéig utalványoz saját 
hatáskörében. Utalványozza a bevételeket és a kiadásokat. 

VII. Fejezet 
Alelnök 13. Az alelnök akadályoztatás esetén helyettesíti az 

elnököt minden teendőiben. 



 
120 

 

VIII. Fejezet 
Pénztárnok 14. A pénztárnok a tagsági díjakat, adományokat beszedi s 

az elnök által utalványozott összegeket kifizeti. 
15. Kezeli a kör vagyonát. 
16. A pénztár vezetéséről naplót vezet s számadásait a 
következő évi költségvetéssel január 15-ig az elnök útján a 
választmányhoz, beterjeszti. 

IX. Fejezet 
Ellenőr 17. Az ellenőr a pénztárnapló vezetését és a pénztári kezelést 

ellenőrzi, a nyugtákat ellen jegyzi, a számadásokat és 
költségvetést a pénztárnokkal együtt eszközli. 

X. Fejezet 
Gazda 18. Felügyelete alatt tartja a kör részére járó lapokat, 

folyóiratokat s egyéb nemes szórakozásra szolgáló 
eszközöket. 
19. Gondoskodik a kör helyiségének tisztántartásáról. 
20. Őrködik a kör helyiségében a béke és a rend fenntartása 
felett. 

XI. Fejezet 
Feloszlás 21. Feloszlás esetében a kör vagyona a bágyoni unitárius 

egyházközségre száll. A feloszlás azonban csak úgy 
érvényes, ha a feloszlást kimondó gyűlésben a rendes 
tagok 2/3-a jelen van. A feloszlás kimondására a 
szavazatoknak 2/3-a szükséges. A feloszlást elrendelő 
közgyűlési határozat tudomásul vétel és a vagyon átadása 
végett a Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő 
Tanácsának haladéktalanul felterjesztendő. 
22. Azon esetben, ha a kör az alapszabályokban 
meghatározott célt s eljárást illetően hatáskörét meg nem 
tartja a Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő 
Tanácsa által - amennyiben az állam, vagy az országbeli 
tagok vagyoni érdeke veszélyeztetnék - haladék nélkül 
felfüggeszthető. Az azután elrendelhető szabályos 
vizsgálat eredményéhez képest végleg feloszlatható vagy 
esetleg az alapszabályok pontosabb megtartására - 
különben feloszlatás terhe mellett - kötelezhető. 

Bágyon, 1914. január 8.-án 
  Deák Dénes Jegyző Kovács Imre lelkész-elnök 
A Magyarországi Unitárius Egyház 
 Képviselő Tanácsa 
 sz.: 207 - 1914 
Jóváhagyatott a Magyarországi Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának 
Kolozsvárt 1914 évi március hó 11.-én tartott ülésében 
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Ferencz József unitárius püspök sk.    Végh Mihály titkár 
sk. 
_______________ 

„A keblitanács és más értelmes emberek” 228 végre megteremtettek egy olyan 
fórumot, ahol kellemessé és hasznossá tehették szabadidejüket. Az egyleti 
tevékenységbe most már bekapcsolták a felnőtteket is, de a látogatottság 
tekintetében csak a nagyobb rendezvényeken képviseltette magát az idősebb 
nemzedék. A nyári időszakban a megszokott magyarázkodásokat emlegették - mint 
más foglalkozások esetében is -, de a téli hónapokban működött az egyleti 
tevékenység.  

Az Alapszabály elfogadásától kezdve 1922-ig csak annyit tudunk, hogy a 
téli hónapokban voltak gyülekezések 2-2 hónap időtartamig, s olyan hét is volt, 
amikor 4 alkalommal összegyűltek. A jelzett évtől kezdve annyira megelevenedett 
az élet, hogy az egyházközség legmozgalmasabb esztendeit élte. 

1923-ban beállt az első törés. Az egylet működése félbeszakadt, a vagyont 
feloszlatták, de nem az alapszabályzat értelmében, hanem az élelmesebb tagok 
egymás között. A vizsgálószéknek kiterjedt a figyelme erre, és határozottan 
utasította az érdekelteket, hogy állítsák vissza a régi rendet, sőt biztosítsák az 
egylet működését. Többszöri felszólításra visszahelyezték eredeti helyükre a 
berendezési tárgyakat, de aztán azok ismét eltűntek.  

1924-ben beállt a szigorított hadiállapot, ami miatt, ha lett volna 
tevékenység, akkor sem működhetett volna kellőképpen az egylet. Ez olyan 
korlátozás volt, mely előre történt bejelentés alapján engedélyezett, vagy tiltott 
minden egyházközségi megmozdulást. Bármilyen rendezvényről is volt szó, azt 
megelőzően a „katonai hatóságnál” kellett kopogni, hajlongani, egy előre elkészített 
kérvénnyel. Számtalanszor megtagadták az engedély kiadását, ami a tevékenység 
megszűnését is jelentette. Más alkalommal a hatalom a fenyítés eszközeihez nyúlt, 
aminek következménye a félelemkeltés lett, s így nagyon sokan távol maradtak a 
rendezvényektől. Ez a szigorítás 1926-ig volt életben, miután ismét gyülekezhettek 
a kisebbségiek. 

1926-ban Kovács Imre lelkész, nagyon sajnálta, hogy szomorú képet kellett 
megfessen az egyleti tevékenység stagnálásáról. Az egyházközség vezetőségének 
meg volt a jó szándéka, hogy minden egyletet „halottaiból feltámasszon”. 
Reménységgel tekintett a jövő felé, mert az egyleti tevékenységnek hamarosan egy 
külön terme, a tanácsterem lesz otthona. Az otthon felépült, de a tevékenység nem 
hozta el a hozzá fűzött reményeket. A fenti egylet 12 évi működés után megszűnt, 
de az ifjúsági egylet tovább éltetgette szerepét. 

 
 
 
 

                                                 
228 - 5/1914. január 14. 
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4.2.3 A Nőegylet 
1910-ben létezett az „újonnan alakult unitárius nők szövetsége”.229 Már a 

következő évben megmutatkozott munkájuk eredménye, mert Kovács Imre lelkész 
beköszöntőjére új szószék-, úrasztali- és papi székterítőt készítettek 120 Korona 
értékben. Míg sem a nyári tanítás, sem az ifjúsági tevékenység nem működött 
rendkívüli eredménnyel, addig a nőszövetség munkája kiválónak mondható. 

1917-ben már két színelőadást tartott, 
1918-ban a szövetség vagyona már 
számottevő - legalábbis, ami a pénzt illeti -, 
mert Kiss Julianna kérésére elrendelték a 
második pénztárvizsgálatot is. 

Sikeres próbálkozásnak minősült 
1924-ben a torockói lelkész 
kezdeményezése, aki Torockó, és Bágyon 
népének közös találkozását szorgalmazta, 
hogy ez által is szembehelyezkedjenek a 
„vallás és cultura fojtogató tényeivel” 230,s bár 
szeretnének más eszközökkel is védekezni, 
ennél másabb lehetőség még egyelőre nem 

létezett. 
1930-ban a szövetség mintegy 30 taggal működött. Elnöke Csongvay 

Dénesné volt. 1932-ben már a Nőegylet tevékenysége is hiányt szenvedett, mert 
nem volt papné.  

1933-ban ismét egy úrasztali terítőt, és egy papi székborítót készített a 
nőszövetség. 

1935-ben 2 gyászlobogót ajándékozott. Ugyanebben az évben kifogástalan 
a munkája, de a következőben éppen a lelkész feleségének betegsége miatt teljesen 
elakadt a tevékenység. 

1937-ben ismét beindult a munka, s annak ellenére, hogy az egyletek még a 
környező falvakban is szüneteltek, a bágyoni nőszövetség eredményes munkát 
folytatott. 1938-ban azonban itt is szünet következett. 1938 márciusában az 
Országos Nőszövetség részéről egy megkeresés érkezett a Nőszövetséghez, hogy a 
faluban tudnának-e gyermekeket nyaraltatni? A választ a lelkész fogalmazta meg: 
A falunak sem jó ivóvize, sem fürdési lehetősége nincs, sőt a jómódú családoknál 
sincs erre lehetőség a sok elfoglaltság miatt. „A község intelligensebb családjainak 
családi körülményei sem olyanok, hogy vendégeket tudnának fogadni” 231  

1939-ben a vizsgálószék úgy találta, hogy „különösen a nőkben az egyházi élet 
és a közművelődés iránti szív dobog”.232 Ez a viszonyulás éreztette is hatását, mert a 
Nőszövetség tevékenysége még a háborús időszakban is folyt, s éppen 1945-ben 

                                                 
229 - 2. K - 1910. 
230 - 1924. április 9. Torockói LH. 
231 - 10. I. – 1938. május 12. 
232 - 42. I. – 1939. március 9. 



 
123 

 

kérték a tanácstermet gyűlés megtartására. Természetesen díjmentesen adta át a 
keblitanács, sőt fát is adott az egyletnek, de azzal a kikötéssel, hogy annak 
levágásáról, és hazahozataláról az egylet gondoskodjon. 

A második világháború beálltával szinte pontot tehetünk a nőegylet 
munkája után. Ha azonban belenézünk az Aranykönyvbe, akkor tapasztaljuk, hogy 
a nők neveit ez után is megtaláljuk, nemcsak, mint feleségét, hanem szervezetten a 
közmunkában, a későbbi szeretetvendégségekben, vagy akármilyen más ünnepi 
megmozdulásban. 

A Nőszövetséget 1993. február 28.-án újraalakították 20 taggal, de 
tevékenysége kimondottan alkalomszerű maradt. 

A Nőszövetség elsőrendű megvalósításait az általa készített kézimunkákban 
találjuk, de az önképző tevékenységekben is komolyan kivették részüket. 1935-ben 
egész év alatt munkálkodtak, amikor a rendes összejöveteleken 40-50, a vallásos 
estélyen 150-300 jelenlévő volt. 1937-ben már csak minden második vasárnap volt 
találkozás, amikor énektanulás, szépirodalom, karácsonyeste, teaesték szervezése 
volt a legfőbb foglalkozás. 1939-ben felolvasásokat tartottak, télen irodalmi-, tea- 
és fonóestéket, megkeresték a meghalt nőegyleti tagok sírjait, de ugyanakkor a 
rászoruló, beteg, nőegyleti tagokat is segélyezték. 

4.2.4 A tűzoltó Egylet 
Kimondottan nem egyházközségi alapítású egylet, de tagjai sorában 

többségében unitáriusok voltak. Ez az egylet az 1930-as években kezdte 
tevékenységét. Végül ez az egyedüli 
egylet élte túl az egyházközségieket, s 
még a ‘80-as években is megtaláljuk a 
falu rendezvényeiben. Nem egy 
különleges dolognak köszönhetően 
kapcsolódott az egyházközséghez, 
hanem éppen az által, ami tagsági 
összetevődését illeti, valamint, hogy a 
tanácsteremben233 folytatták 
megbeszéléseiket.  

Többször kölcsönkérték a termet, s bizony volt rá alkalom, amikor a lelkész 
sajnálattal közölte, hogy nincs megelégedve a tűzoltó egylet magatartásával, mert 
az egyházközség ifjúsági tevékenységéről a miatt maradtak le sokan, mert állítólag 
a tűzoltó egylet kizárással fenyegette a szóban lévő tagokat. Kérdéssé vált, hogy 
amennyiben a fenn említett egylet minden hónapban teás-színdarabos bált akarna 
rendezni, akkor milyen időben kerülhet sor az egyházközségi rendezvényekre?! 
Azért is fontos tudni ezt, mert tulajdonképpen a kiadásokat ugyan azoknak a 
zsebeknek kellett fedezniük. A keblitanács határozottan kimondta, hogy a 
tanácstermet csak olyan egyletnek adja ki, melynek tevékenysége teljes mértékben 
megfelel a valláserkölcsi követelményeknek. 

                                                 
233 1962-ig az egyházközség tulajdona volt a tanácsterem 
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Olyan hírek is jártak a tűzoltó egyletről, hogy az egyletben „egészségtelen 
közszellem alakult ki és az egylet egyházellenes magatartást tanúsít”,234 s, amennyiben így 
lenne, akkor az egyletet nem fogja támogatni a keblitanács. Ezt az ügyet 
felterjesztették a tűzoltóparancsnokhoz is, azonban nem tudjuk, hogy mi volt a 
visszaérkezett válasz. Kiegyezésről beszélnek a későbbi események, hiszen hetente 
három alkalomra a tanácstermet átengedték az egyletnek minden felelősség 
vállalása mellett. 1937-ben a harmóniumot is kölcsön adták az egyletnek. 

Az egyleti élet keretében még két tényt kell röviden megemlítenem: A 
felnőttek Népfőiskoláját egyetlen lelkésznek sem sikerült megszerveznie és 
működtetnie. Erre nézve kevés adatunk van, de annyi bizonyos, hogy a meg nem 
valósított keblitanácsi határozatok sorában ez az egyik. A másik tényező, ami a 
‘30-as évek mozgalmához tartozott, a gazdakör, ami szintén az egyházközség 
keretén kívül látott napvilágot, de a már ismert tényeknek köszönhetően szoros 
kapcsolatban állt az egyházközségi élettel. Ennek egyedüli bizonyítéka az 1937-ből 
származó lelkészi tudósítás, melynek alapján a gazdakör heti tevékenységét 
csütörtökön este folytatta. 

4.3 A dalárda 235 
Az egyleti élet idejéből tudjuk, hogy az egyházközségben, 1905-ben 

dalárda működött. Az énekkar működéséről sokkal korábbi feljegyzéseink is 
vannak a püspöki látogatások rendjén, de ezek a gyermekek, esetleg az ifjúság 
körében éppen az iskolai tanító által voltak megszervezve. Nem is csoda ez, hiszen 
az oktatásnak egy nagyon fontos része volt az énektanulás. Itt azonban a két, vagy 
többszólamú énekkar megszervezettségéről kell beszélnem. A többszólamú dalárda 
megszervezése még mindig váratott magára éppen a kántor alkalmatlansága miatt. 
Tény, hogy az egyszólamú énekkar működött. Ez sajnálatos módon, a 
legalacsonyabb szinten el is hallgatott, mert Lőrinczy Dénes esperes 
számonkérésére jelentette a lelkész, hogy a miatt nincsen dalárda, mert az 
„énekvezér afia 8-9 évvel ezelőtt s később is próbálkozott dalkör megszervezésével s a 
próbálkozás kezdetén az emberekben mutatkozott is kedv és lelkesedés, de talán, mert 
megfelelő eredményt felmutatni nem tudtak, a kedv és lelkesedés is elveszett s a későbbi 
próbálkozások eredménytelenek maradtak”.236 A dalárda kérdése ez után még két 
alkalommal került terítékre. Először 1973-ban, amikor a lelkész jelezte, hogy a 
bágyoniak - bár időszegény emberek- kivitelezhetőnek találták egy dalárda 
megszervezését. A második alkalom 1985-ben volt, amikor Székely Miklós 
csegezi segédlelkész próbálkozott a dalárda megszervezésével a kántori lakás 
tanácstermében, de néhány próba után abbamaradt a készület. Szerintem ide is 

                                                 
234 - 13. KJK – 1936. november 22. 
235 Simén Domokos, amikor lektorálta jelen könyvet, szorgalmazta, hogy közöljek pontos 
jegyzőkönyvi bejegyzést a dalárda megalakulásának körülményeiről. Megjegyzi azt is, hogy Dombón 
1842-ben, Ádámoson 1852-ben alakult meg a többszólamú dalárda. Sajnos nekem nincsenek adataim a 
vonatkozó jegyzőkönyvek tartalmát illetően.  
236 - 10. I. – 1939. február. 
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hagyomány kell. Bágyonban annak van hagyománya, hogy alkalomszerűen, a 
temetések rendjén csoportosulnak az emberek, nagyon ritkán nőkkel vegyesen a 
férfiak, és segítenek az éneklésben a szolgálatvégző lelkésznek. 

Az egyházközség történetében voltak alkalmas, és kevésbé képzett 
kántorok, akik képviselhették volna az ügyet, de egyszerűen a lelkesedéssel volt 
baj, ami szinte mindig túl korán meghalt, s fagyott madárként esett hosszú álomra a 
hó alá. 
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4.4 ISKOLAI OKTATÁS 

4.4.1 A tanítók 
A felekezeti iskola fennállásáig tanítókkal, mint iskolamesterekkel 

találkozunk. A községi, majd az állami iskola megjelenésével a tanítók helyzete 
megváltozott, hiszen a tanítói feladatok elvégzése mellett a kántor kötelességének 
is eleget kellett tenniük. 

Az egyházközség nemcsak a községi iskola államosítását kérte, hanem az 
unitárius tanító fizetésének egy részét is. Ez a folyamat lassan, de biztosan oda 
vezetett, hogy a két hivatal egyesült. Később több próbálkozás történt, melyben a 
kántor, mint helyettesítő tanítson az iskolában, s bár a megbízást megkapta, ez a 
tevékenység még sem mondható eredményesnek. Az átmeneti időszakban éppen 

Fodor András volt a kántortanító, aki a 
felekezeti iskola megszűnéséig rektora volt 
az iskolának. Ő írta, hogy 1878-ig töltötte 
be a fenti tisztségét. A „Torda Aranyosszéki 
Kir. Tanfelügyelő” 1890. augusztus 6.-án 
keltezett leveléből megtudjuk, hogy 1875-
1877 évekre az egyházközségnek 36 Ft 
tandíj tartozása volt. 1877-től pedig 
tudomásul vette, hogy az egyházközség 
nem tart fenn tanítói állást. Látszólag egy 

esztendő az eltérés a két adat között, ami éppen abból eredhetett, hogy a Községi 
iskola felállításával egy időben még a felekezeti iskola is működött. Ha még 
néhány mondat erejéig lehorgonyzunk ennél a kérdésnél, akkor éppen a gyermekek 
számára, de az egyházközség magas számarányára való tekintettel is követelmény 
volt, hogy az unitárius kántor - aki tanító is egy személyben - betöltse az egyik 
tanerő helyét. „A presbitérium nagyon akarja, hogy az unitárius kántor, mint régebben, most 
is a községi, vagy eshetőleg állami iskolánál, egyik tanító legyen, és igen szégyellné, ha az 1800 

lélekből álló községben, melyből 1300 unitárius, ne az unitárius kántor lenne egyik tanító.”237 
A kívánság érthető, hogy bár csak lenne a túl népes iskolának legalább 

segédtanára az unitárius kántor. 1894-ben hűségesen helyettesít a kántor, ám a 
fizetésért a tanfelügyelőséghez kellett folyamodnia. Az iskola költségvetésében a 
következő évre előirányozták a 200 Ft fizetést. Ezt a kérdést hivatalos formába 
csak 1899-ben öntötték, amikor a magyar államkincstár nevében Téglás István 
tanfelügyelő és az egyházközség között létrejött egy szerződés, melyben a felek 
szabályozták a kántortanító fizetését. A tanfelügyelő a minisztérium nevében 
kötelezte magát, hogy olyan unitárius vallású tanítókat alkalmaznak, akik elvégzik 
majd a kántori teendőket is. Ez azonban csak akkor vált jogerőssé, amikor szükség 
lett az iskolai oktatásban a negyedik tanerőre is. 1906. évvel ez előbbi kérdés is 
véglegesen lezárult. 

                                                 
237 - 8. KJK – 1893. augusztus 27. 
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A következőkben felsorolom az általam ismert tanítókat, de jelzem, hogy itt 
csak azok szerepelnek, akik 1877-1939 között nem voltak unitárius kántorok. 

Év A tanító neve Vallása Megjegyzések 
1878-1906 Balogh Sándor unitárius  
1906-tól Csongvay Dénes 

Zsigmond Ödön 
unitárius 
református 

 

1934-ben Csongvay Dénes 
Végh Ida 

unitárius 
unitárius 

Végh Ida, Bíró István lelkész felesége 
volt, akit eredetileg a Tordai 1. sz. 
iskolához neveztek ki s Bágyonban, 
mint helyettesítő végezte a munkáját, aki 
tulajdonképpen a református tanítónőt, 
Nagy Idát helyettesítette. A román 
tagozatra is kineveztek egy leányt 

1938-ban   Az állami iskola 4 tanerős. 1 
reformátusvallású tanerő van, a három 
románnal szemben, akik közül 2 tud 
magyarul., a harmadik pedig tanul, de a 
„kifejező készsége hiányos” 

1938-tól „szárnyát szegték” annak a küzdelemnek, melyet azért folytattak, 
hogy a népes gyülekezet unitárius gyermekeit unitárius tanítók tanítsák. Azt nem 
mondhatjuk, hogy az oktatás nem folyt, mert a lelkészek, és kántorok a vallásóra 
tartásával 1949-ig bent voltak az iskolában, de nem úgy folyt a tanítás, ahogyan 
annak kellett volna. Valahol emiatt is szenvedhetett csorbát a valláserkölcsi élet. 

4.4.2 A tananyag 
Nagyon fontos az iskolai oktatás, s ezért akár a Főhatóságtól lefele az 

egyházközségig, vagy fordítottan, minden esetben tapasztalhatjuk, hogy ennek 
komoly figyelmet szenteltek. Ezt csak felsőbb rendeletek akadályozhatták, mint 
1831. augusztus 19.-én, amikor a pestis-járvány miatt több mint egy hónapig zárva 
kellett tartaniuk az iskolát. Amennyiben megfigyeljük a vizsgálószéki 
jegyzőkönyvek ide vonatkozó megállapításait, akkor elmondhatjuk, hogy örökösen 
komoly hangsúlyt fektettek az iskolai oktatásra. Nem szabad azonban azt sem szem 
elől tévesztenünk, hogy jóval későbbi időben foglalkoztak vele a valláserkölcsi élet 
részeként. 

1837-ben az oktatás közösen (fiúk-leányok) folyt, de már észrevehető a 
hangsúly, amit a felügyeletre helyeztek. 1875-ben „komolyan figyelmezteti a 
vizsgálószék a keblielöljáróságot, hogy kötelességgel járna el a tanítás és taníttatás ügyében, 
nevezetesen minden eszközt használjon fel arra, hogy a tanköteles gyermekek iskolába 
járattassanak, mert fájdalommal kell tapasztalni, hogy minden más Ecclésiában a tanulás 

tárgyában gyermekük oktatásában nagyobb buzgósággal fejtenek ki a szülők, mint itten”.238  
A felekezeti iskola megszűnése után sem lankadtak, hogy minden erejükkel 

ne az oktatást szolgálják. Sajnálattal tapasztalhatjuk, hogy „az atyafiakban, a 

                                                 
238 - 1. K - 188. old. 
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gyermekekben a taníttatás iránti vágy nincs eléggé kifejezve”239,s éppen ennek érdekében 
a vizsgálószék ajánlotta a keblitanácsnak, hogy ha „ szükség, maguk között a községet 
töredékre osztva minden erkölcsi erőt felhasználjanak arra a célra, hogy a szülőket gyermekeik 

rendes iskoláztatására reábírják”.240 A felhívás meghallgatásra talált, s ennek 
megvalósításairól tanúskodnak a felszólítások, melyekkel a keblitanács ismételten 
szorgalmazta az oktatást. Mindenképpen honosítani akarta a vasárnapi iskola, vagy 
a Classis241 segítsége árán is az ifjúság oktatását. 

A keblitanács erőfeszítését tapasztalhatjuk az idők folyamán, amikor a 
tanítás előmozdítása céljából házról-házra járta a falut, s kérte a szülőket, hogy 
küldjék gyermekeiket az iskolába, hogy azok oktatásban részesüljenek. A 
megszokott módon, minden gátoló tényezőt felsoroltak: sár, távolság, stb. annak 
érdekében, hogy maguk a szülők igazolni tudják gyermekeik távolmaradását. A 
tiszta valóság az volt, hogy nagyon „sok gyermek most is távol marad az oktatástól s a 

tanítás még jobban visszaesett, mint a felekezeti tanítás alkalmával”.242 
Az első világháború után szemléletváltás következett az új iskolai formával 

szemben. Akár 1919-ben, de a későbbiek során is találkozunk az oktatásra 
vonatkozó buzdításokkal, de ezek érezhetően más hangsúlyt hordoztak magukon, 
mint a régebbiek. Lehet, hogy a büntetést 1922-ben már nem lehet úgy gyakorolni, 
mint pl. az 1880-as években, vagy éppen a szövegekben rejlik az eltérőség. Ilyen 
volt többek között az Állami Elemi Iskola igazgatójának a felszólítása: „Továbbá 
megkérjük, szíveskedjék és a prédikáció alkalmával, említsen valamit a tanulás fontosságáról, 

és hogy mi már nem tudunk többet úgy élni, mint elődeink, hanem tanulni kell”.243 Aláírás: 
„Giurgiu”. 

A tananyaggal kapcsolatosan 1933-ig nem tudunk semmi közelebbit, 
viszont nem nehéz kitalálnunk, hogy mi tartozhatott bele az alapfokú tanításba, 
hiszen a bágyoni esetben csak elemi tagozatról beszélhetünk. A már említett évben 
a következő tananyag szerint folyt az oktatás: 
1. osztály: olvasás; beszéd és értelem gyakorlása magyarul és románul. 
2. osztály: olvasás magyar és román nyelven; a földrajz és történelem csak 

románul. 
3. osztály: ugyanaz, mint a másodikban. 
4. osztály: olvasás „román és magyar nyelven”; földrajz és történelem csak 

románul; a többi tárgy magyarul. 
5 -7 
osztály: 

„minden tárgy románul taníttatik” 

1938-ban nem sokat változott az előbbi helyzet: 
1 -2. osztály magyar tanítója volt. 

                                                 
239 - U.o. 288. old. 
240 - U.o. 
241 Egy helyiség az egyházközség épületében, pontosabban a kántori lakás 3. szobája, ahol kisegítő 
oktatást végezte az ismétlő tanulóknak. Az egyházközség épületei sorában beszélek erről. 
242 - 1. K 310. old. 
243 - 6. I.  – 1922. október 1. 
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3 - 4. 
osztály 

román tanítója volt. A magyar tagozaton a „román mellett 
tanítanak magyar írást, beszéd és értelem gyakorlatot és számtant. Az 
úgynevezett nemzeti tárgyakat pedig csak román nyelven tanítják. Az 

eredmény pedig nagyban függ a tanító személyétől és nemzetiségétől”.244 

4.4.3 Az iskolák m űködése 
Az iskola bármelyik időszakát is vesszük alapul, mindig szabályokra, és 

azokat kiegészítő feltételekre volt szükség. Amennyiben ezek kifogástalanul 
megvoltak, akkor az oktatás is kellő mederben folyhatott. Ellenkező esetben 
nemcsak akadozott a tanítás, hanem rányomta bélyegét nemzedékre, sőt egész 
időszakra annak komoly következménye. Nagy szó lenne kimondanunk, hogy akár 
évszázados történetre is. 

Az iskolai oktatás folytonosságát a feltételek sokasága biztosította: iskolai 
épület, tanterem, berendezés, tanító, tananyag, tanuló. Mikor ezek mind megvoltak, 
akkor kellett a szabályzat, a költségvetés és a belső ügyvitel. Mikor ezek is 
rendelkezésre álltak, akkor következett az ellenőrzés. Végül pedig az 
elmarasztalás, fegyelmezés és ritkán a jutalmazás. Most nézzünk bele azokba a 
működési feltételekbe, melyekről eddig még nem beszéltem! 

Bármilyen iskolai formával állunk is szemben: felekezeti, községi, vagy 
éppen állami, mindig működési szabályzatra volt szükség. Ezt régi és új 
tapasztalatok egybevetésével az adott korok politikai arculatának megfelelően 
változtatták. Tény, hogy e nélkül elképzelhetetlen volt az oktatás. 

A költségvetés mindig azt az összeget jelentette, melybe belefért nemcsak 
az időleges iskolai tankiadás, de a tanítók fizetése is. Ennek összeállítása, de a 
szükséges pénz előteremtése is különböző feltételeken, változásokon ment át. 

4.4.4 A tandíj 
Minden szülő kötelessége, hogy gyermekét iskolába járassa, de az is, hogy 

a tanításáért bizonyos, előre megállapított díjat fizessen. Minden tanuló után 1 
veder must járt, akinek pedig nem volt szőlőse, az 1 véka szemes gabonát adott. 
Talán éppen az oktatás fokozása érdekében a keblitanács rövid időre, az 
egyházközség terhére vállalta ennek a díjnak megfizetését, de aztán anyagi 
nehézségekre hivatkozva 1866-ban visszaállították a régi rendet. Nemcsak a jó 
szándékot láthatjuk, de a panaszok nyomai is tapasztalhatók, amikor éppen anyagi 
gondjaira hivatkozott az egyházközség, pedig abban az évben 159 Ft 49 Kr-ral 
zárta az esztendőt. Érdekes módon annak az esztendőnek a megvalósításai közé 
tartozott egy telek megvásárlása is. Három év múlva ismét az egyházközség 
pénztára fedezte a taníttatási díjakat, de 1873-ban újra visszaállították a régi 
szokást, mert az egyházközség egyszerűen fizetésképtelenné vált. A tandíjat 
mostantól 1 tanuló / 1 Ft-ban állapították meg, mely ellen természetesen 
kifogásokat emeltek. 
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Nem volt elég az, hogy az egyházközség képtelen volt fizetési 
kötelességeinek eleget tenni, némelyek arra buzdították a tagokat, hogy még egy 
újabb tanítói állást is létesítsenek az egyházközség pénztárának terhére. Ez a 
kérelem, de az előbbi panasz is a „vizsgálószéknek kellemetlen meglepetést okozott /.../ 
mert az oda mutat, hogy a nép felizgatására vállalkoznak oly egyének, kik, mert írástudók, azt 
hiszik, hogy nekik joguk van minden felsőbbi testületet gyanúsítani, és valótlan állításokkal 

vádolni”.245 Ezek a panaszlók nincsenek tisztában azzal, hogy milyen óriási terhet 

jelent az egyházközség számára a taníttatással járó költség. „Kérelmesek magokkal 
jönnek ellentmondásba, mikor azt mondják, hogy községbeli románok tandíjt sajátjokból 
fizetnek, s mégis teljes oskoláik van s így nem tudni, hogy lehet azt biztosan állítani, hogy az 
Unitáriusok azért nem tarthatnának oskolát, hogy tandíjt kell fizetniek s azt elhallgatják, 
hogy a Reformátusoknál tanuló fiúkért önként fizetnek”.246 A vizsgálószék nincsen az 
ellen, hogy az egyházközség ne fizessen tandíjat a szülők helyett, hiszen a 
közművelődés ügyéről van szó, csak éppen az a valóság, hogy képtelen meghozni 
ezt az anyagi áldozatot. 

Hogy miként alakult a községi, az állami, majd az állami-elemi iskola 
tandíja, arról 1920-ig semmi közelebbit nem tudunk. Ekkor jött elő a kívánalom, 
hogy többé ne vessenek ki iskolai adót, hanem közadakozásból teremtsék meg a 
szükséges alapot. Ezt a feladatot azért kell így megoldani, hogy ne látszódjon rajta 
a kényszerűség. A határozatban benne találjuk, hogy minden magyarlakta házat 
keressenek fel, s ezzel hívják fel a figyelmet a közadakozásra. Ezen egy 
alkalommal 1530 Koronát ajánlottak fel. 

A tanítók fizetését nem részletezem, hiszen kitérek majd erre a megfelelő 
helyen. Itt csak annyit, hogy az elmondottak alapján sokszor nagyon komoly 
megfontolás alá vetették a tanítók javadalmát. Van arról is tudomásunk, hogy 
időnként az állam is hordozta fizetésük egy részét, viszont olyan esetek is 
előfordultak, amikor egyes tanító nem volt a szolgálati helyén, s emiatt megvonták 
tőle a fizetést. (1919. december 9.). A felekezeti iskola megszűnésének 
tulajdonképpen ez is egy előfeltétele volt, hiszen maga az egyházközség kérte az 
államot, hogy folyósítsa a tanító fizetését. 

Az előmeneteli naplókban tartották számon a tanulók minősítését, hiszen 
akár a Classis esetében is láthatjuk, hogy többen maradtak ismétlőre, akiket éppen 
a naplók szerint szólítottak fel a kiegészítő oktatásra. 1914-ben a naplók kiadását 
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kérte a Bágyoni Körjegyzőség, amik a megszűnt „unitár. elemi iskolában” voltak. Ma 
megfejthetetlen, hogy valóban eltűntek ezek, vagy csak elrejtették a kíváncsi 
szemek elől. Annyi azonban bizonyos, hogy az „Elöljáróság megállapítja, hogy a volt 
unitár. el. iskolára vonatkozó előmeneteli naplók közül semmi sincs meg”.247  

Az iskolai berendezésekkel kapcsolatosan a 
felekezeti iskola bútorzatáról vannak adataink, 
miszerint: 

- padok; 1,8 coll átmérős földgömb; a Magyar 
Birodalom „földabrosza” (térképe); „23 tábla olvasófal”; 
Göncziféle ABC; A községi iskolában: 12 pad; asztal: 
1893-ban az unitárius egyházközség még átadott: 2 
padot, - földgömböt, Európa Magyarország és 
Erdélyország térképeit, egy „számológépet”. A tervezett 
felekezeti iskola bútorzatát, berendezési tárgyait képezte 

volna: mindenből a legjobb. 
Az iskolai ellenőrző testületek között elsőnek az Iskolaszéket kell 

említenem. 1873-ban kormányrendelet nyomán a keblitanács megválasztotta a 
Iskolaszéket. Elnöke „Tisztelendő Csegezi László úr; Tagok: Tekintetes Csegezi Ferenc úr, 
Csép G. Márton, Bodoczi Gábor, Csép Mihály, Balog József, Balog Sándor választottak”.248 
Az Iskolaszéket 3-3 évre választották, és a legfontosabb feladata az iskola 
ellenőrzése volt: 

- az iskolát hűségesen kellett ellenőriznie. – 
- az elnöknek minden nap egy óra vallást kell tanítania. – 
- az alelnöknek minden vasárnap az iskolában meg kell jelenni, a 

jegyzőkönyveket átnézni és a történtekről jelentést tenni a keblitanácsnak. – 
- a tagoknak minden hétfőn meg kell jelenni az iskolában. – 
- az 5 tagnak a többi 1-1 napon köteles megjelenni az iskolában. – 
- az Iskolaszék kötelessége külön jegyzőkönyvet vezetni. – 
1912-ben az állami-elemi iskola ellenőrző szerve az Iskola Gondnokság 

lett, melynek elnökévé Kovács Imre lelkészt választották. Ennek a feladatköréről 
nem maradt fenn semmi adat az egyházközség Levéltárában. 

1922-ben értesítették az egyházközséget, hogy a régi Iskolai Bizottság 
megszűnt, de helyét az Iskolai Szenátus foglalja el, melybe az egyházközség is két 
tagot jelölt. Nem tudtuk meg, hogy kik képviselték az egyházközséget. A tervezett 
felekezeti iskolába is megválasztották az Iskolaszéket, de amint később megtudjuk, 
ebből az iskolából csak elképzelés maradt. Elnökei a két lelkész, Kovács Imre 
unitárius és Simon András református lelkész lettek volna, tagjai pedig a két 
gondnok és a leendő két tanító.  

Az iskolai ellenőrzést a Vizsgálószékek, de később a Nevelésügyi 
Bizottságok is rendszeresen végezték. Ezek a bizottságok sokszor 
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számonkéréseikkel kellemetlenséget okoztak az egyházközségnek és nem ritkán a 
tanítónak is, de azzal is az egyházközség előmenetelét szolgálták. 

4.4.5 Jutalmazások és fegyelmezések 
Általában a vizsgálószék részéről hangzottak el dicsérő szavak. Az igaz, 

hogy a szó elszáll, de ha rögzítik, akkor megmarad. Ilyennek találtam a kézzel 
fogható dicséretet 1891-ben, amikor „Kis könyvecskéket” adományoztak a jól olvasó 
gyermekeknek. Akár a vallásvizsgák, akár nagyobb ünnepi megmozdulások 
alkalmával gyakran találkozunk az elismerés szavaival. Be kell vallanom azonban, 
hogy jóval kisebb számban találkozunk dicsérettel, mint elmarasztalással. 

Körmőczi János püspök idejében még a testi fenyítés engedményével is 
találkozunk, de hogy Bágyonban éltek-e annak lehetőségével, nem találtam semmi 
adatot. Tapasztalható, hogy szükség esetén egy nagyon érzékeny ponthoz, a tettek 
elkövetőinek zsebébe nyúltak. Adott esetben ezek a bírságok viszonylag magasak, 
s előfordult, hogy elrettentőbb példának bizonyult, mint a testi fenyítés. Az említett 
időszakban is ilyen feljegyzésekkel találkozunk, melyek szerint „akármelyik tanuló 
gyermek valamely kárt tejénd a Classisban megtéríteni tartozzék, annyival is inkább, mivel a 
dicsőségessé tétetett Isten háza mellé a jó karba helyezett oskola, vagyis nevelő ház 
elmúlhatatlanul szükséges”.249  

A mester 1837-ben ki akarta kerülni a testi fenyítés után járó 
kellemetlenségeket, s ezt úgy képzelte el, hogy a kijáró ütlegeket a tanulók 
szolgáltassák ki társaiknak. Az lett a következménye ennek a módszernek, hogy a 
„T. Mester megszólíttatva megintetett, hogy a tanításba nagyobb figyelmet a fiúgyermekekre, a 
leányokat sem hátrahagyva fordítana, azonban a fenyítéket, mikor elmulaszthatatlanul 
szükséges, maga, nem pedig másokkal szolgáltassa ki”.250  

A felekezeti iskola fennállása alatt szokásban volt, hogy megbírságolták az 
iskolakerülő gyermekek szüleit, s a befolyt összeget átadták az Iskolaszéknek. 
Érdekes, hogy a szóban levő ügyeket nem a keblitanács, hanem maga a községi 
bíró intézte. 

1917-ben két gyermekcsínnyel találkozunk: 1. Körösi Ferenc bezárt házába 
két 12 év alatti testvér mászott be (Szép), ahonnan 32 Korona 30 Fil értékben zsírt, 
kenyeret, sajtot, búza-kukorica lisztet, szappant loptak el. Iskolai fenyítésben 
részesültek, mivel még 14 évesek sem voltak. 2. 1917. július 8.-án Körössi Márton 
2. osztályos református és Makkai Elek 1. osztályos egy egeret akartak megégetni, 
mikor tüzet okoztak, s elégettek mintegy 500 Korona értékű csépeletlen lóherét. 
Számukra is elrendelték az iskolai fenyítést. Sajnos egyik esetben sem tudtuk meg, 
hogy mi állt a fenyítésben, csak annyit, hogy 30 napon belül annak meg kell 
történnie, s a gyermekek szüleik mellett maradhatnak, mert még kiskorúak. A 
fenyítéseknek bizonyos válfajai mai napig érvényben vannak, csak éppen 
elhallgatjuk azokat. Örökösen fegyelemnek kell lennie ahhoz, hogy a rend 
megmaradjon soraink között.  
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A keblitanács, de főleg a lelkész többszörösen jelezte aggodalmát, hogy 
miként lehetne iskolába járásra, tanulásra serkenteni a gyermekeket. Az okok 
keresgélése között sok minden felmerült, még az is, hogy a falu középpontjában 
működtetik a reformátusok iskolájukat, s emiatt a szülők is inkább abba szeretnék 
járatni gyermekeiket, mert sokkal közelebb van. Persze ez is a sok magyarázkodás 
egyike maradt, mert a tények mindig magukért beszéltek, amikor egyre 
néptelenedett felekezeti iskolánk. Kárba vesztek ezen a téren is a lelkészek 
sorozatos erőfeszítései. Megmutatkozott a sok jó szándék, de nem látszott az elért 
eredményeken. Szinte minden esztendőben találkozunk az ismétlőre utasított 
tanulókkal, akiknek tanítása meg volt szervezve a Classisban csak éppen nem volt 
rá komoly igény. 1925-ben végre a keblitanács belátta, hogy minden erőfeszítés 
fölösleges, s ez után már többé nem is szorgalmazták az ismétlősök beiratkozását. 
A román igazgató megsértette ugyan a magyar önérzetet, amikor kijelentette, hogy 
nem élhetünk úgy, mint őseink. Végső soron ez egy nagyon helyes megállapítás 
volt. 

Elhallgattam az iskolai beszámoló rendjén, hogy számtalan súrlódás történt 
az iskola igazgatója, és a lelkész között az 1920-1930-as években. Hallgattam arról 
is, hogy az adott időszakban mennyire nehéz volt román nyelven elsajátítani az 
ismereteket. Akarattal hallgattam, mert Bágyonban mindig meg volt a közeledés 
kezdeményezése, a megfelelő helyes szemlélet egészséges igénye. Szélsőséges 
esetek mindig voltak, és talán még nagyon sokáig lesznek. Öröm azonban más 
véleményt is hallani: „A román tagozat vezetője pedig egy igazgató tanító, aki román 
ember, de nem soviniszta, elfogult, hanem megért s mondhatjuk, hogy jóakarattal viseltetik a 
magyarsággal szemben, úgyszintén az iskolában is a magyar tagozattal szemben”.251 Ebből 
biztos nem válik egyelőre kötelező szabály, de ennek hiányában élni még az 
iskolában sem lehet! 

Végül pedig meg kell említenem, bár nem tartozik szorosan a tárgyhoz, 
hogy egy óvoda létesítésének gondolatával is komolyan foglalkozott a keblitanács. 
1928-ban vetődött fel először a kérdés, hogy nem lenne-e lehetséges egy óvoda 
beindítása a tanácsteremben, ahol a nyári elfoglaltságban a gyermekek felügyelet 
alatt állnának. Mint minden más, jó javaslatot, ezt is helyesléssel fogadta a 
keblitanács, de már a kezdet kezdetén megállapítást nyert, hogy a működési 
engedély megszerzése terén komoly gondokkal kell számolniuk. Az volt a 
meglátás, hogy egy napközi otthon létesítése sokkal egészségesebb dolog lenne. Az 
egyházközség, ezek szerint Simonfi Elek keblitanácsos javaslatát el is fogadta, 
rendelkezésre bocsátotta a termet is, de a nevelőnőről való gondoskodás, s a 
beindítással járó ügyek nem valósultak meg. 

Adatok az iskola-köteles gyermekek számáról. 
Felekezeti iskola Községi iskola Állami-elemi iskola 

Év fiú leány összesen Év fiú leány összesen Év fiú leány összesen 
1817 24 10 34 1885 32 27 59 1920 - - 61 
1834 15 6 21 1890 72 37 109 1922 - - 98 
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1852 - - 35 1895 73 62 135 1927 - - 82252 
1854 - - 45 1899 85 76 161 1929 - - 88 
1855 - - 61 1900 - - 140 1934 73 55 128 
1860 46 2 48 1910 - - 71 1937 - - 122 
1865 48 7 55 1915 - - 90 1939 - - 113 
1871 41 15 56     1943 34 49 83 
1875 - - 52     1948 39 29 68 
1876 44 18 62     1949 19 20 39 

4.5 Egy új felekezeti iskola létesítésének terve 
1877-ben felépült a községi iskola. Ez azonban nem jelentette még az 

unitárius felekezeti iskola halálát, hiszen párhuzamosan működött a következő 
évben a két iskola. Már ekkor találkozunk olyan ritka megjegyzéssel, mely szerint 
meg kellene hagyni iskolánk felekezeti jellegét. 

A községi iskola nem volt még kellőképpen megszervezve, s ezért nem 
működött az elvárásoknak megfelelően. Természetesen nem volt ok az 
aggodalomra, mert 1879 elhozta a végső megoldást: végérvényesen megszűnt a 
felekezeti iskolánk, s ettől a pillanattól kezdve már csak az újraindítási 
kísérletekkel játszadozhattak. Az alábbiakban ezeket gyűjtöttem össze, mintegy 
annak ellensúlyozására, hogy milyen ballépést követett el az egyházközség, amikor 
megszüntette iskolájának felekezeti jellegét, valamint igyekezetét, hogy valamiként 
jóvátegye hibáját. 

Az esperesi vizsgálószék jelezte, hogy az iskolát állami segítséggel építette 
a község, s az ellen senkinek nem lehet kifogása. Csak abban az esetben lehet ismét 
visszaállítani a felekezeti iskolát, amennyiben a községi iskolába nem járnának 
megfelelő számban a gyermekek.  

1919 júliusában a tanítóval megállapodtak a fizetés tekintetében: készpénz 
1500 Korona; négy öl tűzifa levágva = 400 Korona; 2 Hold 91 öl kaszáló = 500 
korona. Figyelemmel voltak, hogy bármelyik pillanatban bekövetkezhet a váratlan 
fordulat, s ha az állami iskola visszaáll, akkor mind a két fél részére 
megsemmisítik a fenti szerződést. 

A fejleményeket azonban elmérgesítette „Anca János” görög katolikus253 
lelkész, aki arra hívta fel az egyházközség figyelmét, hogy amennyiben az 
unitáriusok felekezeti iskolát indítnak, akkor azt kérvényezniük kell még akkor is, 
ha az iskolának csak egy tantermét igényelnék. A keblitanács sorában ez a 
kijelentés komoly felháborodást okozott, s ennek következtében hangsúlyozták, 
hogy „az itteni volt állami iskola helyisége nem a magyar kincstár tulajdonát képezte, hanem 

                                                 
252 -.80 magyar tagozaton, 2 a románon járt. 
253 Nem tartom szükségesnek e könyvben annak bizonygatását, hogy miként alakult a bágyoni görög 
katolikussok élete, vagy miként jelentkezett az ellenállók sorsára nehezedő nyomás az ortodox vallásra 
történt kényszerítéssel. Tény, hogy a 19. század végéig működő községi temető aljában épített műemlék 
templom a görög katolikusok tulajdonában állt és annak megfelelően szolgálta a célt. Legyen valaki 
más kötelessége, hogy beszámol majd valahol az egykori román nevek magyarosításáról, azok ismételt 
visszarománosításáról, vagy éppen a felekezeti hovatartozás eredeti, családi megoszlásáról, majd a 
jelenlegi állapottal törtéánő összevetéséről.  
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a „bágyoni unitárius egyház” telekkönyvi tulajdona volt, az ma is”.254 Tiltakoztak az ellen 
is, „hogy ezen helyiséget a tanfelügyelőség lefoglalja s annak egy tantermét a görög katolikus 
iskola részére átadja”.255 Az igaz, hogy egy termet átadtak a községnek „a népnevelés 
ügyének szeretetétől indíttatva”, de azért a község évi bért fizetett. Tehát határozottan 
tiltakoztak. 

Az események felgyorsítását látjuk, amikor útjára indult egy „köröző ív” a 
faluban, éppen a felekezeti iskola újraindításának tárgyában. Egy névsoron 161 név 
szerepel. Sajnos, hogy „láttam” bejegyzés csak 46 esetben van. Mindenképpen 
megállapítható, hogy ez kevésnek tűnik az újraindítás mellett. Ennek ellenére 
azonban a gondolat tovább élt, s igyekeztek minél hamarább megteremteni a 
beindításhoz szükséges alapfeltételeket. Ebben a tevékenységben azonban 
párhuzamosan vonult végig, s időközönként keresztezte a terv megvalósítását, a 
már elvett iskolai épület visszaszerzéséért folytatott küzdelem. 

A Főhatóság megkerülésével a lelkész kérvényt nyújtott be a román 
kormányhoz a visszaigénylés tárgyában, bár az iskolával kapcsolatos sérelmeket 
csak az egyházi Központon keresztül lehetett beküldeni a kormányzóhoz, vagy a 
tanfelügyelőséghez. Megnyugtatásként szolgálhat, hogy a román kormányzó 
ígéretét adta, hogy a magyar állam által felállított követelmények szerint 
működhetnek továbbra is a magyar nyelvű iskolák. Ugyanakkor az Egyházi 
Képviselő Tanács hangsúlyozta, hogy az egyházközség jelenlegi legfontosabb 
feladata a felekezeti iskola visszaállítása 
legyen. A keblitanács gyorsan válaszolt, 
és kimondta, hogy akár minden áldozatot 
is meghoz annak érdekében, hogy 
visszaállíthassa a felekezeti iskolát, mert 
ez a legfontosabb a magyarság 
szempontjából. 

Úgy döntöttek, hogy most 
összefognak a református 
Egyházközséggel, s közösen 
megvalósítják a tervet. A református 
képviselők sem zárkóztak el az ügytől, s 
1920. augusztus 8.-án együtt gyűléseztek 
az unitáriusokkal, ahol kimondták, hogy a 
magyar felekezeteknek elengedhetetlenül 
szükségük van a felekezeti iskolára. Ezt 
megparancsolja 1000 éves múltunk, de a jövő nemzedéke is. A felállítandó iskola 
adminisztrálása az egyházközségek feladata lesz, és annak a fennhatósága alá 
tartozik, melyben többségben vannak a hívek. Meghatározták, hogy rövid időn 
belül összeállítják az iskolai költségvetést, amit felterjesztenek a Főhatósághoz. 
Nemcsak, hogy meghatározták a felekezeti iskola újraindítását, hanem egyben 
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A tervbe vett felekezeti iskola 
berendezése 

25 db kétüléses pad 22500 Lei 
1 asztal 500 Lei 
1 szék 140 Lei 
1 pódium 600 Lei 
1 fekete tábla 500 Lei 
1 szekrény 1.200 Lei 
1 vizes edénytartó 20 Lei 
1 fás láda 200 Lei 
20 fogas 400 Lei 
Nélkülözhetetlen 
taneszközök 

400 Lei 

Összesen:  29930 Lei 
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minden magyar embert felszólítottak, hogy támogassa ezt az ügyet „mert ettől függ 
fajunk és létünk fennmaradása”.256 

Az 1920/21-es tanévre szóló költségvetést 43500 Korona bevétel és 
ugyanannyi kiadásban készítették el, amiből csak 13300 korona fedezetük volt. A 
fennmaradt 30200 Koronára segélyt kért a Felekezeti Iskolaszék. 

Beindult az új iskolai év, de a felekezeti iskola még mindig a tervezett 
formában állt. Első magyarázata az volt, hogy nem kapták vissza az iskolai 
épületet. Tovább játszadoztak a gondolattal, s nem adták fel a reményt, mert 
érezték, hogy milyen fontos ennek a kérdésnek a megoldása. Így született a 
javaslat, hogy a Kovács Dénes féle Alapítványból származó épületbe képzeljék 
bele a felekezeti iskolát. Maga az Alapítvány is (Lásd: 2. RÉSZ: Alapítványok!) 
eredetileg iskolai célt kellett szolgáljon, s így még közelebb kerülhetett az eredeti 
elgondoláshoz. A Főhatóságtól nem kapták meg az épület feljavításához szükséges 
engedélyt, hiszen lassú, de biztos léptekkel közeledett az újabb rekvirálás, melytől 
való félelmében az egyházközség eladta a szóban levő épületet. Ekkorra már 
érlelődött egy tanácsterem építésének a gondolata is. Úgy látszott, mintha a 
felekezeti iskola beindításának tervéről lemondott volna az egyházközség, mert a 
román állam lefoglalta az iskolai épületet, s az egyházközségnek nem volt fedezete 
egy újabb épület elkészítésére, berendezésére. De nemcsak az egyházközség nem 
rendelkezett a megfelelő pénzalappal, hanem most már a hívek áldozatkészségére 
sem számíthattak a nagy jégverés, és a silány termés miatt. 

1927-ben Csép János keblitanácsos javaslatára ismét előjött a felekezeti 
iskola gondolata. A keblitanács a kérdést „állandóan a felszínen tartotta”, s 
amennyiben sikerül elhárítaniuk az útban álló akadályokat, akkor a közgyűlés 
jóváhagyása mellett újra tárgyalás alá vehetik a megoldási lehetőségeket. 
Augusztusban a keblitanács engedélyt kért a felekezeti iskola felállításának 
elhalasztására, mert „egyházközségünk a jelenben nincs abban a helyzetben, hogy az iskolát 
beállítani és a szükséges felszerelésekkel ellátni tudja”.257 

12 évet szunyókált az egyházközség féltve dédelgetett, új felekezeti iskola 
felállításának álma, amikor 1939-ben ismét észrevették ennek szükségességét, s 
meghatározták, hogy beindítják az 1940-1941-es tanévben. A tanácsterembe 
képzelték bele, s az egyházközség elöljáróságának feladatává tették, hogy rajzot, a 
berendezésről költségvetést küldjön a Főhatósághoz. A költségvetési kísérletekkel 
nyomban találkozunk. 

Ezek szerint tehát nem maradt más hátra, minthogy a tanácstermen 
elvégezzék a szükséges javításokat, ami az ősztől a felekezeti iskolának adott volna 
helyet. A Főhatóság biztatta az egyházközséget, hogy amennyiben szeptember 1-ig 
megvásárolják a szükséges tanfelszerelést, és bútorzatot, akkor megadja a 
működési engedélyt. 1940-ben a körorvossal is megnézették az épületet, hogy az 
megfelel-e egészségügyi szempontból, de a végső célt mégsem érték el, hiszen 

                                                 
256 - 10. KJK – 1920. augusztus 8. 
257 - 7. I. – 1927. szeptember 19. 
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még a gondolatával sem találkozunk többé, nemhogy egy felállított felekezeti 
iskola tevékenységével.258 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
258 Dr. Rezi Elek megj.: Az ok a második világháború és a bécsi döntés, nem az egyházközség a 
hibás”.  
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5 AZ EGYHÁZKÖZSÉG KÖZIGAZGATÁSA 

5.1 Az egyházközség hatóságai 

5.1.1 A közgy űlés 
Az 1740-es évektől biztos adataink vannak a közgyűlés tartására 

vonatkozóan. Az egyházközség életében mindenkor ez volt az a fórum, mely 
tükrözte a közakaratot, s itt született meg minden közösséget érdeklő, végleges 
döntés. Feladata a közigazgatás volt, de a keblitanácsi intézmény létrejötte után, 
végbe vitte az esedékes választásokat is. Két gyakorlat volt érvényben az 
egyházközség életében: egy régebbi, mely szerint mindig csak a kellő számú 
tisztségviselőket választották meg, és egy második, amikor általános tisztújítást is 
végrehajtottak, mely nem mindig jelentette a tagok kicserélését, hanem 
összetételében választották meg az új Vezetőséget.  

A Szervezeti Szabályzat életbe léptetése utáni szavazásokat úgy készítették 
elő, hogy mindenki lemondott tisztségéről, s ennek köszönhetően elrendelhettek 
egy új szavazást. Hasonló volt az 1969-ben foganatosított eljárás is, miszerint 
függetlenül attól, hogy ki, mikor volt megválasztva, egy egészen új jelölés, és 
választás történt. 

A közgyűlés megtartásának ideje eltérő időpontokat mutat. Január hónaptól 
kezdve egészen kirívó esetekkel találkozunk, amikor, pl. június hónapban került 
sor megtartására. Amennyiben az általános gyakorlatot figyeljük, akkor 
megállapítható, hogy időben 1966-ig kell ugranunk annak érdekében, hogy az 
Egyházi Képviselő Tanács szabályozásával találhassuk szemben magunkat, 
melynek értelmében a közgyűlések megtartása március hónap folyamán április 15-
ig terjedhetett, azzal a kikötéssel, hogy március 15.-én, nem tarthatott közgyűlést 
az egyházközség. Azt mondhatom, tehát, hogy a legelterjedtebb gyakorlat a 
márciusi hónap volt, de 1987-től kezdve január elsejére helyezte át a lelkész azzal 
az indoklással, hogy húsvétig ekkor van a legnagyobb gyülekezet a templomban. 
1993 után január utolsó vasárnapja lett az általánosan elfogadott gyakorlat. 

A közgyűlés összehívására vonatkozóan 
nagyon korai adataink vannak, melyek többé-
kevésbé leszegezték, hogy, „mikor  Eccla gyűlést 
akarnak hívatni /.../ nem korcsomára, hanem vagy a 
Curator házához, vagy más illető házhoz, nem is 
kiáltással, hanem az Egyházfiak járják el s azok gyűjtsék 
össze az Ecclat”.259 A későbbi gyakorlat szerint, 
visszatértek a hirdetéses meghíváshoz, hiszen az 
nemcsak gyorsabbnak, hanem eredményesebbnek 
is bizonyult. Az új közigazgatási rendszerben írott 

                                                 
259 - Prot Gen 1741-1758. 

Év Lélekszám Jelenlét 
1887 1200 fölött 50-60 
1902 1200 körül 65 
1930 850 felül 46 
1932 850 felül 34 
1933 850 felül 24 
1940 872 37 
1945 700 felül 37 
1965 800 felett 33 
1979 622 39 
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meghívóval hívták össze az egyházfik a jogosult közgyűlési tagokat. 
A nyilvántartások tulajdonképpen a soron következő választásokat 

segítették elő, melyen csak a jogosult tagnak volt szavazati joga. Találunk olyan 
feljegyzéseket is, amikor valakit éppen a miatt szólítottak meg, mert jogtalanul 
szavazott. Gyakran tapasztalható tévedés is, amiről már szóltam, hogy olyan tagot 
választottak tisztségviselőnek, akit eltiltottak, vagy éppen nem szabadott volna 
megválasztaniuk, mert adósa volt az egyházközségnek. Sajnos, az egyházközségi 
nyilvántartások nem teljesek, sőt hiányosaknak mondhatók, mert nagyon későre 
foganatosították azt az eljárást, miszerint névlegesen is beírták a közgyűlésen 
megjelenteket. Addig csak az elöljárók neveit olvashatjuk, s hogy elképzelésünk 
lehessen, számbeli adatokkal találkozhatunk, vagy éppen a választási eredményből 
következtethetünk arra, hogy hányan is vettek részt egy-egy közgyűlésen.  

A későbbi adatok rosszabbak. Az engedélyek megszerzése a közgyűlések 
tartására is vonatkoztak a már említett nehéz politikai időszakban. Láttamoztatni 
kellett a tordai szolgabírónál az írásos engedélyt, majd el kellett vinni a kövendi 
csendőrségre, hogy ott is hasonlóan kézjegyükkel lássák el, s csak azután tarthatták 
a gyűléseket. 

1933. választóvonalat jelent az egyházközségi közgyűlések tartásában, 
hiszen ettől az évtől évi jelentéseket írtak a lelkészek. Hiányosak ezek ugyan, de 
minden okunk megvan, hogy feltételezzük a jelentések felolvasását, hiszen több 
alkalommal is köszönet hangzott el a lelkész felé az évi beszámolóért. 

A közgyűlési határozatok megóvása jelenti a következő témát, s hogy ne 
váljon unalmassá a sok egyhangú történet, egyetlen eseményt ragadtam ki a sok 
közül, mely mind történésében, mind pedig a megszokott viszonyulásban példásan 
mintázza, hogy miként kell megvétózni, egy választást. 1940 februárjában Székely 
Miklós és társai az Esperesi Hivatalhoz beadtak egy kérést, melyben 
megfellebbezték a 18.-án megtartott választásokat. Követelték, hogy e tekintetben 
szigorúan tartsák be a törvényeket, mert két „szomorú évtizede, mióta sínylődik és 
vonaglik az egyházunk260, egyeseknek a kénye - kedve után. Amíg a Bágyon föld szülöttei 
kormányozták az egyházunkat, nem szorultunk semmi idegen újítás után az ős bágyoni 
elődeink megvédelmezték minden külső támadás ellen. És aki e mai rendszert vezeti, kérem a 
tisztelt esperesi vizsgálószéket lelki belátása szerint rendre utasítani”.261 Azt is 
panaszolták, hogy néhány egyházközségi tagot megfosztottak szavazati jogától, 
mások viszont a keblitanácsból „kárörvendve szavaztak”. „ Mostan utólagosan mi 
alolírottak követeljük, hogy a mi édes unitárius egyházunkba a tisztviselés olyan formában 
legyen betöltve, hogy minden nemzetségtől egy egyénnél több tisztséget ne viselhessen.”262  

Március 8-ra már megjött a válasz Székely Miklós és társai beadványára, 
melyben szinte a kezdet kezdetén az esperes érvényesnek mondta ki a választást. 
„Az, hogy miként van képviselve egyes nemzetség az egyházközségi vezetésben, az teljes 
mértékben az egyházközség belső ügye, de egyben tudomásul kell venni azt is, hogy az utóbbi 

                                                 
260 Az egyházközség 
261 - 10. I. 1940. február 19. 
262 - U.o. 
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20 évben nem „sínylődött” az egyházközség, hanem éppen az élenjáró egyházközségek sorai 
között volt, ha pedig rossz hírnévre akarnak szert tenni, akkor saját javaik rombolói közé 
állnak be s „könnyen megeshetik, hogy olyan gyors eredményt érhetnek el, hogy maguk is 
elbámulhatnak rajta, de ebben nem fog gyönyörűsége telni, se utódiknak, de azaz eredmény a 
bágyoni becsületnek se fog előnyére szolgálni”.263  

Az esperes megkérte a panaszkodókat, hogy amennyiben ezek után is 
tovább fellebbeznek, akkor egy tanult emberrel és megfelelő papírra írassák a 
panaszt, mert én „elfogadtam azon zsíros csomagoló papíron is, de megbántam, mert mikor a 
kör elnöksége elé terjesztettem, szinte kidobtak vele együtt, hogy hogyan tudtam elfogadni egy 
ilyen minden kritikán aluli rongy papírt”.264 Amennyiben máskor is panaszkodni 
akarnak, akkor megelőzően győződjenek meg, hogy az állított tény sérelem-e, vagy 
csak egyesek hiúsága diktálja. Arra kérte a bágyoniakat, hogy egy kicsit a 
szívükkel is gondolkozzanak, álljanak a megválasztott gondnok, Kaszás Gyula 
mellé, s ha nem végzi úgy a munkáját, hogy azzal meg legyenek elégedve, akkor 
használják a törvény erejét, s alkalmazzák is vele szemben. „De azt se várja senki, 
hogy a szép szemért a törvény csorbát szenvedjen!!” 265  

Székely Miklós és társai nem ismertek megalkuvást, mert március 20.-án 
egy újabb beadványt készítettek, amit most már az Egyházi Képviselő Tanácshoz 
küldtek. Ebben arról van szó, hogy semmisnek tartják a februári egyházközségi 
választásokat, s ebben az irányban beadott panaszukat elutasította az esperes. 
Nincsenek megelégedve az esperes döntésével és kérték az Egyházi Képviselő 
Tanácsot, hogy egy új választást rendeljen el annak érdekében, hogy 
helyreállhasson az egyházközség békéje. Többek között még azt is megjegyezték, 
hogy megelőzően az esperes is elismerte a törvénytelenséget, pedig csak egyetlen 
ellenszavazat volt.  

A lelkész, nyilvántartással a kezében kijelentette a közgyűlés előtt, hogy 
csak az a tag szavazhat, aki eleget tett fizetési kötelességeinek, vagyis az 
egyházközségnek nem tartozik semmivel, s kiderült, hogy voltak olyan személyek, 
akik eddig is mindennek ellenére éltek szavazati jogukkal. Állítják, hogy az 
esperes akkor ragadtatta el magát az ellentétes véleményre, amikor 
félreinformálták a vizitációs ebéden. Az esperes felkérte a gyülekezetet, hogy 
álljon a gondnok (Kaszás Gyula; Lásd Gondnokok) mellé, de éppen a gondnok 
volt, aki törvénytelenül több földet foglalt le magának, mint amennyi járt neki.266 
Végül pedig megjegyezték a beadványban, hogy az esperes kifogásolta a papír 
minőségét, de elvárták volna tőle, hogy akkor figyelmeztesse őket, amikor azt 
benyújtották. Szeretnék, ha mentségükre szolgálna, hogy nem végeztek teológiát, 
még csak gimnáziumot sem. 

                                                 
263 - U.o. 1940. március 8. 
264 - U. o.  
265 - U. o.  
266 - A beadvány a temetői sírhelyfoglalásra utal, mikor valóban Kaszás Gyula nagyobb helyet foglalt 
el, mint amennyi megillette volna, azonban törvényes keretek között elintézték a tévedést és különben is 
nem ez volt az egyedüli eset. 
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A közgyűlés megtartása után, és a fenti beadvány megszületésének 
időszakában bizonyára komoly kellemetlenségek érték a lelkészt, melyeknek 
egyetlen nyomát Árkosi Tamás esperes bizalmas levelében olvashatjuk: „Úgy 
látszik, hogy ez a szennyes ár, ami elöntötte a bágyoni unitárius közéletet, nem akar 
lecsapolódni”. /.../ „Már azt hittem, hogy az a zöldfülű ember267 megszűnik 
szorgalmatoskodni az egyház nyugodt ügymenetének zavarásában, de úgy látszik, csalódnom 
kellett. Be kell látni, hogy Kaszás Gyulának egy újabb győzelme lesújtó lenne a panaszló, 
valamint társai számára. A belső emberek után kell nézni s minden alkalommal az orra alá kell 
pirítani a gikszereket úgy a templomi, mint az iskolai és társadalmi szerepléseket illetőleg s 
mindjárt más levegő fog fújdogálni s nem születnek minden kutyafüttyre fellebbezések. Milyen 
szamár az a prókátor, aki azt a fellebbezést szerkesztette, és mennyire megérzik, hogy jól meg 
van fizetve. Belekapaszkodik a szalmaszálba is s hogy lássák, hogy ő milyen nagy legény, ad 
egy-egy oldalvágást nekem is, amire én, - ha kutyaütő volnék - hát olyan visszavágást tehetnék 
rendjével, hogy sok időre elmenne a szája íze. /.../ Még csak arra kérlek, ne izgasd Magadat a 
dolgok folyásán! /.../ Egyszer minden szeg kilyukasztja a zsákot és megmutatja magát. Csak rá 
kell bízni az időre, mert az nagy kibogozó mester. Fogsz te még mulatni a jelen kontrabonjain. 
Én mondom ezt neked, aki sokkal szemtelenebb szarvasokkal kellett éveken keresztül 
küsködjek s közben 4 gyermeket neveljek!!!!! Maradjunk ebben! Üdvözöl szeretettel Sinfalván 
1940 III 22 Árkosi Tamás esperes.” 268  

A fejleményeket még jobban elbonyolították Benke Zsigmond és társai, 
amikor beadványukkal kimondottan anyagi eredetű kérdéseket feszegettek Kaszás 
Gyula temetővásárlási összegével kapcsolatosan. 8 nap múlva, március 31.-én egy 
újabb beadványt olvashatunk, melyet Balogh Mihály és társai nyújtottak be, de 
egyenesen a püspökhöz. Ebben Balogh Domokost és Bottyán Balázst vádolták, 
hogy az egyházközségnek adósai voltak, Pálfi Tamás (volt) gondnokot pedig 
elmarasztalták, hogy nem váltotta be ígéretét, s tiszteletdíját nem hagyta vissza az 
egyházközségnek.  

Április 11.-én visszaérkezett az Egyházi Képviselő Tanács döntése, 
melynek értelmében Kaszás Gyula és Pálfi Tamás megválasztásával kapcsolatosan 
nem lehet semmilyen kifogás, mert adósságuk nem fenntartási eredetű. Balogh 
Domokos, illetve Bottyán Balázs esetében pedig új választást rendelt el. Május 13.-
án megtartották az új választást, de azt is megfellebbezték, s ennek következtében 
nyugtatgatta az esperes a lelkészt, hogy ne bánkódjon a háborgások miatt. Gál 
Domokossal együtt írják meg pontosan, hogy volt-e törvénytelenség a választás 
alkalmával, s amennyiben igen, akkor elrendelik ismét egy új választás 
megtartását, de ha nem, akkor a hatóság útján fog eljárást indítani az aláírás - 
gyűjtők ellen, s akkor megtudják majd, hogy ki „szítja a tüzet”. Azt is megígérte az 
esperes, hogy amennyiben „hazudnak /.../ megpróbálja elhúzni rajtuk a port”.269  

Az új választást kiírták, megtartották, de azt Csép Ferenc és társai 
fellebbezték meg. Valahogyan be kellett fejezni ezt a történetet, s ebben segített a 
háború ténye. Lassan bekövetkezett a pillanat, amikor az egész egyházközségi 

                                                 
267 - Székely Miklós 
268 - 10. I. 1940. március 8. 
269 - U.o. 1940. május 21. 
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ügyet az Intéző Bizottság vette irányítása alá. Nem nevezhető jó fordulatnak a 
háború, de pontot tett erre az ügyre. 

A közgyűlés feladata volt a képviselők megválasztása is. Három területen 
beszélhetünk a személyekről, akiket beválasztottak valamilyen képviseletbe:  

- a köri képviselet, 
- más fórumok felé és 
- ünnepélyekre, vagy ünnepélyes megmozdulásokra. Nem teljes a névsor, 

hiszen teljességgel eleve nem számolnak be a jegyzőkönyvek, viszont 
megjegyzendő, hogy a mindenkori gondnok volt elsősorban, aki kifele képviselte 
az egyházközséget. Természetesen kivételes esetek is fordultak elő, amikor 
bizonyos akadályoztatás miatt valaki más kapott megbízást e nemes feladatra. 
Általában a pénztáros, a jegyző, vagy egy-egy keblitanácsos tölthette be a 
helyettesítő szerepét. 

Az egyházközségnek a felsőbb fórumokon is neves képviselői voltak, mint 
pl. Csegezi Mihály köri felügyelő gondnok, Csegezi Ferenc, Pálfi Máté és Csép 
József főtanácsi tagok. 

A község képviseletében is mindig helyet tartottak fenn az egyházközség 
képviselőinek, melyet azzal magyaráztak a régi társadalmi rend fennállásáig 
(1897), hogy a legtöbb adót fizető előnyét élvezheti az egyházközség, s ezért kell 
képviseltetnie magát a tanácsban. 

Végül pedig meg kell említenem azokat a bizottságokat, melyek valamilyen 
megszervezett ünnepségen képviselték az egyházközséget, s általánosságban 
ezekkel kapcsolatosan is elmondható, hogy gondosan odafigyeltek, hogy a 
megbízott személyek hivatástudóan jelenítsék meg az egyházközség érdekeit. 

5.1.2 Az egyházközség keblitanácsa 
Az egyházközség vezetőségének intézményes formája, - melyről 

presbitériumként, vagy keblitanácsként beszélünk, a 19. századig nem létezett. 
Rendszeres tanácskozások voltak, hiszen erről tanúskodnak a korabeli 
jegyzőkönyvek, de azokat a korábbi időszakban magánházaknál, illetve később 
egyházi helyiségekben tartották. Ezekre az alkalmakra nem volt hivatalos a lelkész, 
sőt távollétében hoztak őt érintő határozatokat is. A gyakorlat szerint, ezek a 
döntések rá is érvényesek voltak, annak ellenére, hogy hozzájárult, vagy nem ezek 
életbe ültetésére. A ma is ismert forma teljes kiterjesztését követően, főhatósági 
rendelet alapján kötelezték a lelkészt és a kántor-tanítót a gyűléseken való 
részvételre. Ez nem történt természetes érthetőséggel, hiszen elég gyakran távol 
maradt a lelkész a tanácskozásokból, de a törvény szigora miatt engednie kellett a 
külső nyomásnak.  

1811.-től beszélhetünk a bágyoni presbitériumról, melyet 1853-tól „Kebli 
Presbiteriumnak”, „ Kebli Egyházi Tanácsnak”, 1901. augusztus 4-től pedig 
keblitanácsnak neveztek. A tagokat presbitereknek, 1902.-től pedig 
keblitanácsosoknak. 
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Az elnökléssel kapcsolatosan elmondhatom, hogy a gondnok neve mellett 
csak 1851 után találjuk a lelkészét. Az igaz, hogy ezt megelőzően is szerepel 
néhány helyen a lelkész neve a jelenléti névsorban, de csak abban az 
összefüggésben, hogy a lelkész a bepanaszolt, vagy éppen a panaszos személy.  

1879. november 9.-én tárgyalta a keblitanács azt a körrendeletet 
(körlevelet), mely a „Torda Köri Unitária Eklesiák Lelkészeihez és iskola tanítóihoz s 

minden Elöljárókhoz s hívekhez az Úrban”270 felhívást intézett, mely értelmében a 
keblitanácsban kettős elnökséget kellett alkalmazni: a lelkész és a gondnok 
személyében. A határozatokat felelősség terhe mellett meghozhatták, de a nagyobb 
fontosságú ügyekben csak a közgyűlés dönthetett.  

A két elnöknek a gyűlést megelőzően meg kellett tárgyalnia a témákat, 
melyekben döntést kellett hozniuk. A keblitanácsosok végrehajtották a gondnok 
parancsait. Minden tagot személyesen meghívtak a gyűlésbe. 3 egymás utáni 
hiányzás után kötelező módon új tagot választottak a távol maradt keblitanácsos 
helyébe. Önfejűen senkinek nem szabadott cselekednie. A tárgyalásokról 
jegyzőkönyv készült. 

A gondnok hiányzása esetén a gondnok-helyettes elnökölt a lelkész mellett, 
s 1880-ig megtaláljuk ezt a gyakorlatot, hiszen ekkor elnökölt első alkalommal a 
lelkész a keblitanácsi gyűlésben. Azt is tapasztalhattuk, hogy a lelkész jelenléte 
nem volt teljes, hiszen a kántor szinte több alkalommal volt jelen, mint a lelkész. 

A létszámra vonatkozóan 1829-ig nem tudunk semmi közelebbit. Ekkor 
viszont a keblitanács száma 19 fő, kik közül 2 egyházfi és egy a jegyző. 1872-ben 
a keblitanácsnak csak 12 tagja volt, s a vizsgálószéki meghagyás értelmében 10 
lélekkel emelni kellett ezt a számot. 1873-ban magasabbra tették a keblitanácsosok 
számát, mint 24, amennyi a főtanácsi rendelet értelmében kötelező volt, s emiatt 
csökkenteni kellett. 1903-ban 27 tagra bővítették a létszámot, de 1905-ben ismét 
24-re csökkentették. 1924-ben 28, 1929-ben 30 volt a taglétszám.  

Ez az utóbbi szám szinte változatlanul végig vonult a későbbi időszakban, 
még olyan időben is, amikor az egyházközség nem a ‘80-as évek lelkészi lakás 
építésével volt elfoglalva. Az 1978. évi Lelkészi Jelentés érdekes megállapítása 
szerint hiába növelték meg a keblitanács létszámát, ha nem sikerült megnövelniük 
az érdeklődést is!  

A megüresedett keblitanácsosi helyet két gyakorlat szerint töltötték be: 
1829-től az önkiegészítést, 1873-tól pedig a választást gyakorolták 3 évre. Az 
elsővel kapcsolatosan érdemes megjegyeznünk azt a megoldást, ahogyan 
gyakorolták a betöltést, hiszen a keblitanács tagjainak kiválasztása a családok 
(hírneves) képviseletét is jelentette. Ekkor az elhalálozások alkalmával betöltendő 
helyekkel kapcsolatosan úgy döntött a keblitanács, hogy a meghalt „helyét egy jó 
hírű, nevű ecclesia tagjával kipótolni, még penig abból a familiából, amelyből egyén ezen 
gyűlésben nem fungál”.271  

                                                 
270 - 6. KJK – 1879. november 9. 
271 - 2. KJK – 1829. november 26. 
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Nem tudom, mi volt az oka annak, hogy az első keblitanácsi választásokról 
nem vettek fel pontos jegyzőkönyvet. Tíz év alatt (1873-1883) csak olyan 
bejegyzésekkel találkoztam, melyek utalnak arra, hogy a választás ideje elérkezett, 
de hogy hányan, és kire szavaztak, arról nincs feljegyzés. Annyi bizonyos, hogy a 
választást maga a keblitanács hajtotta végre, általában a templomban, az 
istentisztelet után. A megelőző esztendőben megbízott két egyházfit, általában 
beválasztották a keblitanácsba, ezeken kívül pedig számbelileg mindig annyi 
keblitanácsost, ahányra éppen szükség volt, hogy teljes legyen a keret.  

A tagokat csak bizonyos feltételek szerint választhatták meg. Ritkán volt 
elnéző a testület valakivel szemben. Az illető személynek olyan magatartása kellett 
legyen, ami teljes mértékben feljogosította a keblitanácsot a bizalomba fogadásra. 
Ilyen eset volt, pl. a Balogh Józsefé, aki nem volt egyházfi, de mert „több éven át” 
töltötte be a jegyzői tisztséget, megengedték, hogy keblitanácsos maradjon. (1852).  

1875-ben az izgalomig fokozódott a kérdés, hogy „a Presbitériumba első ízben 
vérrokonok apa fiával, testvér testvérével ülhetnek-e széket?” 272 Még a vizsgálószék is 
tehetetlennek találta magát a feltett kérdéssel szemben, hiszen áthidaló megoldást 
ajánlott, hogy járjanak el a régi módszer szerint, aminek köszönhetően minden 
nagycsalád képviselve lehetett a keblitanácsban273.  

Érdekes, hogy ez a kérdés az 1960-as évek ügyévé is vált. A háborús 
időszakban (1945) találunk egyfajta szükségmegoldást, amikor lazaság állott be a 
régi megszokottságba, hiszen nagyon korlátozott volt az itthon maradt 40 éven 
felüli férfiak száma. 1954-ben megrajzolódik a keblitanács különös arculata, 
amikor társadalmi összetételében is vizsgálat alá helyezhető. Milyen az anyagi 
állapota az illető tagnak, de a politikai hovatartozását is megtudjuk. 
Megállapítható, hogy az akkori vezetőség - a lelkész jelentése szerint - közép- és 
szegényparaszt volt. 1981-ben ennél furcsább helyzettel találkoztunk, amikor a 
néptanácsi titkár tárgyalást folytatott a lelkésszel, aminek eredményeképpen a 
kommunisták nem lehettek többé keblitanácsosok. Emiatt kellett kilépnie, pl. 
Mărginean Jánosnak is.274  

Tiszteletbeli tagokkal először 1975-ben találkozunk, amikor a tiszteletbeli 
cím adományozásával megköszönték Csép Jánosnak 21 évi munkásságát. A sort 
1988-ban Csegezi Lőrinc és Csegezi Mihály folytatta. 

A keblitanácsi tagok felesketéséről 1873 előtt nem olvashatunk, de a jelzett 
időpont után is sok esetben csak következtethetünk, hogy megtörtént ez az 
esemény. 1883-tól bevett gyakorlattá emelkedett. 

A gyűlések megtartásának helye nagyon változatos volt. Kezdetben 
magánházaknál, majd a lelkészi és kántori lakáson, esetenként a templomban, 
1894-től a Classisban tartották a tanácskozásokat. 1921 után elkezdődött egy 

                                                 
272 - 1. K – 1875. - 196. old. 
273 - a kicsi családokról nem volt szó. 
274 - A kilépések nem jelentették az egyházközséggel való kapcsolat megszakítását. Sőt elmondható, 
hogy bizonyos fokon még ragaszkodóbbá tette egyeseket ez az intézkedés. Említett atyánkfia esetében 
is így volt ez, hiszen neki köszönhetően sokkal gyorsabb ütemben folyhatott a lelkészi lakás építése, bár 
név szerint már nem volt benne a keblitanácsban. 
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folyamat, ami szinte a statáriumok időszakával hasonlítható össze, annyi 
különbséggel, hogy akkor vészek, ekkor pedig viszály dúlt. Gyakran volt példa, 
hogy minden egyházközségi megmozdulás érdekében engedélyt kellett kérniük a 
hatóságtól, s így a keblitanácsi gyűlések tartását is be kellett jelenteniük, s 
ugyanakkor tiszteletben tartaniuk a felszólítást, mely meghatározta az esti órát, és 
tiltotta a „politikai csevegést”. 

A határozatokkal itt nem foglalkozom, hiszen azokra egy különálló 
fejezetet szentelek, de a Keblitanáccsal kapcsolatos legfontosabb határozatot mégis 
meg kell említenem, melynek értelmében addig senki nem lehetett keblitanácsos, 
amíg nem volt egyházfi. 

A keblitanács feladatkörét két korszak szerint pontosítom: 1879 előtt és 
után. 

Az első korszakban a Körirat kiadása előtti időszakot vizsgálom, és abban a 
gondolkodásban határozhatom meg a keblitanács feladatkörét. Eszerint az volt 
legfőbb kötelessége, hogy nagy odafigyeléssel végezze a zálogolásokat, s 
mindenben tartsa magát a püspöki, vagy az esperesi vizsgálószékek 
meghagyásaihoz, de ugyanakkor anyagi felelősség terhe alatt, és annak vállalása 
mellett hozza döntéseit. Egyszóval azt mondhatom, hogy gyakorolták 
keblitanácsosi hivatalukat.  

A második korszakban már másra is odafigyelt a keblitanács, amit Csegezy 
László lelkész a következőképpen fogalmazott meg: Úgy végezze a keblitanács a 
munkáját, hogy azzal a híveknek „szerezzen meggyőződést, s ne adjon okot a homályosság 
által, hogy gyanúsítson /.../ feltámadjon a részvétlenség, az egyháza iránti szeretetlenség, 
hidegség, stb.”.275  

A vasárnapi iskolával kapcsolatos rendezvényeken, de általában minden 
egyházi megmozdulás alkalmával a csend, rend és fegyelem őre kellett legyen a 
keblitanács, s mindennel szemben felelősségtudattal kellett eljárjon. Ennek pozitív, 
de negatív oldalaival is találkozunk, melyek rendjén az utóbbiak éppen az ígéretek 
be nem teljesítéséből származtak. 

A dicséretek nemcsak a keblitanács tevékenységének sötét, árnyoldalait 
hivatottak élénkíteni, hanem azt is bizonyítják, hogy az elöljárók kötelességeik 
teljesítésében „híven és lelkiismeretesen jártak el”. Ezeket a dicséreteket egészen 
különös megfogalmazásban is megtaláljuk, mint pl. az 1840 -1841. évi püspöki 
vizsgálat alkalmával, amikor az „Ekklésia ügyeinek páratlan pontosságú kormányzása, és 
dolgainak kezelése” kifogástalan volt. Hasonló hangnemet használt az 1882. évi 
püspöki vizsgálószéki jegyzőkönyv is, de 1984-ben az esperesi vizsgálószék 
megállapítása szerint is a „keblitanács tagjainak magatartása, elöljárása és a hívek 
áldozatkészsége eredményezett fejlődő valláserkölcsi életet és gyarapodó anyagi helyzetet” 
mutatott. 

A keblitanács tekintélyén többször is csorbát akartak ejteni, de 
mindannyiszor érvényre juttatta jogait, melyek értelmében bölcsen és jó belátással 
kormányozott. Azt a döntést pl., amit 1837-ben megfogalmaztak, minden időszak 

                                                 
275 - 3. I. - 1907. 
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keblitanácsa érvényre is juttatta, de hozzá téve, hogy a gondnok, és a tagok 
bizonyos tekintélyt szerezzenek annak érvényesítésére. A jelzett évben tehát a 
keblitanács megerősítette azon jogát, hogy tekintélye sérthetetlen, és mindenkor 
hatalma van, hogy érvényre juttassa döntéseit. 

A keblitanácsi tárgyalások témáit két nagy csoportra tagolhatjuk: 
valláserkölcsi és gazdasági. A fontossági sorrend a valóságban fordított, hiszen 
első helyre a gazdasági vonatkozású témákat kell sorolnunk, amelyek 
természetszerűen a vizsgálatok alkalmával is vezető szerepet töltöttek be még a 19. 
század fordulóján is. Gazdasági téren meg kell említenem a tevékenységi 
területeket: 

- a nyilvántartások, melyek arról tanúskodnak, hogy gondos tárgyalások 
előzték meg a névjegyzékek összeállítását és véglegesítését, melyek akár a 
kepézésre, akár pedig más fajta összeírásra is figyelt, mint pl. a hátralékosok 
kérdése. – 

- számadási adatokkal csak 1855-ben találkozunk a jegyzőkönyvekben, 
mert egészen más volt a régebbi gyakorlat: kötlevelekben, és egyedül álló 
iratokban őrizték az ilyen vonatkozású adatokat. 1857-től vált bevett szokássá, 
hogy megörökítették a pénzügyi beszámolást a jegyzőkönyvekben is. 

Valláserkölcsi vonatkozásban a már eddig említettek mellé sorolom, 
miszerint 1906-tól megemlékeztek az elhalt keblitanácsosokról, vezetőkről. Olyan 
keblitanácsos nevét is olvashatjuk, aki hűséggel 33 évig szolgálta egyházközségét, 
s így meg is illette a róla való megemlékezés.  

Olyan indítványok is születtek, melyeknek köszönhetően koszorúkat 
helyeztek el a templomban nemcsak a 19. században, hanem akár még 1958-ban is. 
A keblitanács talpon maradására volt szükség ahhoz, hogy ezt a szokást 
megakadályozza, s így ne váljon hagyománnyá. Időnként néma felállással adóztak 
a meghaltak emlékének.  

A valláserkölcsi élet előrelépését szolgálta a törvények ismertetése, 
valamint azok érvényesítése az egyházközségben. A Szervezeti Szabályzat 
megjelenéséig a régi állapotok jelentették a működési feltételeket, de 1950-től 
rendre átállt a keblitanács az új törvényre, s akár a 13. paragrafus, akár a többi 
vonatkozó cikkely ismertetése egy-egy fontos témát jelentett a tárgyalások rendjén.  

A kommunista világ termékeként napvilágra jött „Szocialista Demokrácia 
Egység Frontjának” békefelhívásairól is elég sokat tárgyalt a korabeli keblitanács, de 
igazán semmiféle határozott ellenhatás nem tapasztalható, s amit ezekkel 
kapcsolatosan megtudunk, az nem sokkal több az ilyen vonatkozású jelentések 
tartalmánál, ami legtöbb alkalommal kimerült egy-egy istentisztelet keretében 
végzett békeharcban. 

A javaslatok változatosságával találkozunk, s úgy érzem, hogy túlfeszített 
türelemre lenne szükség azok felsorolására, de még inkább azok elolvasására. 
Éppen ezért néhányat kiragadtam azok közül, melyek okos javaslatok voltak, de 
soha nem láttak megvalósítást, mások viszont elérték eredeti céljukat.  

Simonfi Tamás keblitanácsos 1899-ben egy igen érdekes javaslatot tett: „az 
eklézsia költségén évenként meghozatott Magvetők szedessenek rendbe s tétessenek 



 
147 

 

hozzáférhetővé az olvasni szerető egyháztagoknak”.276 A vizsgálószék meghagyta, hogy 
megfelelő módon köttessék be a Keresztény Magvetőket, majd a gondnok felelettel 
vegye át azokat, s felelősség terhe alatt adja ki azoknak, akik olvasni szeretnék. A 
javaslat nem valósult meg.  

1946-ban Simonfi Elek javasolta, hogy a 
keblitanács részére jelöljenek ki a templomban 
egy külön helyet, pl. a vendégek számára 
fenntartott padsort, amit sem időszerűnek, sem 
szükségesnek nem tartottak.  

1974-ben elhangzott, hogy a 
keblitanácsba olyan tagokat kell jelölni, akik 
tesznek is valamit az egyházközségért, de 
ugyanakkor a gondnok dolgozni is tud velük. Ez 
a javaslat is álom maradt.  

1964-ben a lelkész javaslatára nőket is 
beválasztottak a keblitanácsba, de a szakadás 
1988-ban hamarosan beállt, amikor már 
egyetlen nőtag sem vállalta keblitanácsosi 
tisztségét. Jól lehet, találkozunk nevekkel, de ők csak névlegesen voltak jelen az 
egyházközség közigazgatásában. 

A tárgyalások elmaradása, illetve a jegyzőkönyvelések elmaradása is 
többrétű. Találunk bejegyzéseket, melyekből arra következtethetünk, hogy a 
gyűlést megtartották, viszont a jegyzőkönyvelése nem történt meg.  

1831-ben éppen járvány miatti statárium akadályozta a keblitanácsot, hogy 
megtartsa a gyűléseit.  

A tárgyalások sikertelenségét jelentette a határozatképtelenség, ami 
elsősorban a jelenlét számlájára írható. Igaz, hogy pl. 1974-ben egy elég kemény 
fogalmazásban jelezte a lelkész a gyűlés sikertelenségét, amikor a keblitanácsban 
számottevő közönyt fedezett fel. Létezett a halasztásoknak egy másik változata is, 
amikor időhiány miatt nem tudták befejezni a tárgyalásokat, s ennek következtében 
egy következő alkalomra kellett napolni a tárgyat.  

1837-ben egy komolynak látszó pénzügyi kérdést tárgyaltak, amikor jelen 
volt az esperes is, de véget ért a tanácskozás, mert „kis ellenkezés ütvén ki magát, most 
a presbiterium, az üdő is eltelve lévén egyfelől - másfelől pedig bizonyos kinézésből ez tárgy 

végellátását a presbiterium tovább halasztá”.277  
1870-ben Józan László becsületsértésért Szép Mártont panaszolta be a 

keblitanácsnak, de a tárgyalás alkalmával csupán a panaszt olvasták fel, s egy 
következő időpontra halasztották megtárgyalását.  

1959-ben a gondnok javasolta, hogy a templom előtti két nagy akácfát 
vágják ki, de „sokat vitatkozva” képtelen volt megállapodni a keblitanács, s emiatt 
egy későbbi időre halasztották a tárgyalás véglegesítését. A fenti halasztások két 

                                                 
276 - 2. KJK - 1899. 
277 - U. o. 1837. november 15. 
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fontos tényezőre figyelmeztetnek: a keblitanács tagjainak bizonyos fokú 
érdektelensége; az a hűség, mellyel minél teljesebb mértékben kimerítették az adott 
témákat, s ugyanakkor megkeresték a végleges megoldást. 

A keblitanács keretében bizottságok működtek. 5 bizottság munkáját 
érdemes kiemelnem, de ezeken kívül természetesen több is akad, melyek 
tevékenységéről a gazdasági vonatkozású kérdések tárgyalásánál ejtek szót. Az 
alkalomszerű bizottságok rövid életűek voltak, az alábbiak viszont (az 5) választás 
útján meghatározott ideig látták el feladatukat.  

A Fegyelmi Bíróság volt az első a sorban, melyet az egyházközségben, 
1891-ben hoztak létre, s a nevéből kiolvasható tevékenységének köre. Ez a 
bizottság munkájában magasan túlhaladta a többieket, viszont érthető, ha a 
számtalan kényesebbnél-kényesebb viszályra gondolunk, melyeket ennek a 
testületnek kellett megoldania. Amennyiben eredményes döntéseket hozott, akkor 
sikeresnek minősítették a tárgyalásokat, amennyiben nem, akkor a Másodfokú 
Bírósághoz utalták a megoldatlan feladatot. A bizottság 2 rendes és két póttagból 
állt, s megszűnését a Szervezeti Szabályzat segítette elő. Az új törvény a Fegyelmi 
Bizottság intézményét hozta életre, de ennek már nem volt meg elődjének régi 
súlya. 

A keblitanács megalakulása előtt egy Bizottság intézte az egyházközség 
ügyeit, de ennek semmilyen elnevezésével nem találkozunk. Azt is tudjuk, hogy a 
keblitanács megalakulása és működése óta az élenjárók vezető tagoknak 
számítottak, akik egyben vezették a gyűléseket, irányították az egész 
egyházközségi tevékenységet. 1938 előtt nem találunk egyetlen bejegyzést sem a 
fentiek megerősítésére, vagyis, hogy elnökségileg intéztek volna bizonyos ügyeket. 
Sőt a jelzett évben sem erről van szó, hanem egy „kisebb bizottság” létezéséről, 
melyet megbíztak, hogy hozzák meg a kevésbé fontos hatóerejű döntéseket, és 
teljesítsék azokat. Szinte érezhető bizonyos küzdelem, hogy előbbre vihessék az 
egyházközség ügyét, de ezzel összefüggésben sikeresek is maradjanak az 
egyházközségi tárgyalások. Más szóval a keblitanácsi tagok távol maradása esetén 
is sikeres döntéseket hozhassanak, s a legmegbízhatóbb személyekkel 
véghezvigyék a határozatokat. 

Egyedi megoldást képviselt az Intéző Bizottság létrehozása 1941. augusztus 
10 – 1942. szeptember 6 között. A 2. világháború alatt egy 4 tagú bizottság 
intézgette az egyházközség életét, s az akkori megvalósítások tükrözik, hogy a 
háború ellenére is tudtak eredményeket felmutatni. 

A Szervezeti Szabályzat értelmében látott napvilágot a 4. és 5., a Gazdasági 
és a Ven - Bizottság. Az előző a gazdasági kérdésekkel, a második pedig a 
valláserkölcsi vonatkozású ügyekkel volt megbízva. Elmondható, hogy e két 
bizottság közül az első tevékenysége a másik fölé emelkedett, hiszen a közmunkák, 
építések - javítások alkalmával ott találjuk a megvalósításokban, de a másodiknak 
nemcsak most, hanem keletkezése pillanatában is inkább névleges szerepe volt az 
egyházközségben. Ez utóbbi bizottságban kaptak szerepet 1950-ben a nők, de az 
1953. évi választásokon már ismét hiányoztak. 1964-ben újra jelöltek nőket. Ha 
belenézünk a későbbi vizsgálószéki jegyzőkönyvek megfelelő megjegyzéseibe, 
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akkor tapasztaljuk, hogy e bizottság munkája bizonyos fokú kívánnivalót hagyott 
mindig maga után, ami nem éppen a nem akarást, hanem inkább a munkaterület 
hiányát jelentette. 

A küldöttségeket mindig a keblitanács soraiból nevezték ki, s 
meghatározott feladattal kellett eljárjanak a felsőbb hatóságoknál, de hasonlóan 
kellett intézkedniük az egyházközségi szintű kérdésekben is. Amennyiben 
sikertelen maradt valamilyen megbízatás, akkor egy bizottságot jelöltek ki, 
melynek szinte minden alkalommal a gondnok volt az elnöke. Ez a küldöttség 
képviselte az egyházközséget az esperesnél, vagy akár a püspöknél. Tudomásunk 
van arról, hogy voltak a bizottságok között olyanok is, melyek sikeresen, mások 
viszont eredménytelenül jártak el, de volt szerény és kevésbé kellemes 
megjelenésű bizottság is. A küldöttség számára vonatkozóan semmi általánost nem 
mondhatok azon kívül, hogy szem előtt tartották az utazási költségek 
visszaigénylését, aminek következtében megfelelően alakították a tagok létszámát, 
hogy minél kevesebb megterhelésben legyen része az egyházközségnek. 

A keblitanácsi gyűlésekből való távolmaradás egyidejűnek mondható a 
keblitanács intézményének megjelenésével. Az ilyen vonatkozású viták és 
határozatok is időben azonosak az első keblitanácsi jegyzőkönyvvel. Általánosnak 
mondható, hogy „némely presbiter atyánkfiai minden helyes ok s előre tett jelentés nélkül, a 
presbiteri gyűlésekből kívánnak kimaradni”,278 viszont gyakran találunk bíztatást is, 
mely szerint a keblitanácsosoknak végre le kellene vetkőzniük a régi szokást, 
miszerint nem járnak rendszeresen gyűlésbe, annál is inkább, mert ők a gyülekezet 
élcsapata. Sajnos, ma is ugyanaz megállapítható, hogy a látogatottság elégtelen. 
Olyan példával is találkozunk, hogy adott keblitanácsos egy év alatt egyetlen 
egyszer sem volt gyűlésbe, sőt, még a templomba se. Ilyen gyűlés - látogatás 
mellett valóban nehéz eredményeket felmutatni, s ennek belátása szülte a kemény 
intézkedést, mely a hiányzó tagok megbüntetését helyezte kilátásba. Ezt azonban 
1811-ben megelőzte az a határozat, miszerint „törvényesnek és szükségesnek láttatva 
minden gyűlésben jelenlévő tanácstagokat feljegyezni, és /.../ hasonló módon protoccolálni kik 
engedelemmel kik vakmerőségből maradtak el” 279  

1853-ig sok alkalommal hiányoznak a jelenléti névsorok. Érdekes, hogy 
csak 1856-ban jegyezték fel a hiányzókat, de aztán ez is lassan elmaradt. Itt sem 
tudom pontosan, hogy minek következtében, de 1926-ban megújították a régi 
határozatot, s a pontos megjelenésre felhívta a keblitanács a figyelmet. Év végén 
megállapítható, hogy milyen arányban jelentek meg a keblitanácsosok a 
gyűlésekben. Itt találkozunk ismét a régi gyakorlattal, miszerint rögzítik a 
jegyzőkönyvek a távolmaradtak névsorát.  

Elmondható tehát, hogy kisebb - nagyobb hiányossággal a jelenlétről 
megtalálhatjuk a kimutatásokat. Ide tartozik még, hogy a gyűlések tartásakor 
nemcsak a számbavétel volt fontos, hanem a hiányzások igazolása is. Amennyiben 
valaki a keblitanácsi tagok közül nem tudta igazolni távolmaradását, akkor 
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büntetést szabtak ki. Bizonyos mértékben súlyosbította a büntetést, ha valaki 
vakmerőségből hiányzott, de aligha számított enyhítő körülménynek, ha valaki 
idős korára való hivatkozással maradt távol.  

A Táblázatban érzékeltetem a kijáró 
büntetéseket azzal a hozzáadással, hogy a 
legelső ilyen vonatkozású határozatot 1820-
ban hozta a keblitanács, de a kiszabott 
összeg mindig az ügy súlyosságától függött. 
A pénzbüntetések megszűnésének idejét 

pontosan nem ismerem, ami egy későbbi kutatás egyik témája lehet:  
A 19. század fordulója után a büntetések enyhébb formáival találkozunk, 

amikor a közgyűlés elé terjesztették a hiányzók névsorát, de 1989-ben már csak a 
kizárást lehetett alkalmazni olyan esetekben, amikor egy keblitanácsos három 
alkalommal nem jelent meg a gyűlésben. Mára szinte semmilyen büntetési 
módszert nem alkalmazhatunk, hiszen örülünk annak, hogy előbbre vihetjük az 
egyházközség életét.  

A lemondások gyakorisága valamilyen megelőző viszállyal állt 
összefüggésben. Van példa a lemondani vágyó ártatlanságára, de élhetünk a 
gyanúval abban a tekintetben is, hogy jogtalan az illető keblitanácsos lemondása. 
Felhozhatom az elmondottak megerősítésére, hogy esetenként kérték a lemondani 
szándékozót, hogy vonja vissza lemondását, más alkalmakkor viszont semmi 
ellenvetés nélkül elfogadták. Találunk jeleket, melyek megvilágítják, hogy 
némelyek éppen a felelősség alól menekültek, s emiatt tagadták meg tisztségüket. 
Az ilyenekkel szemben más eljárást gyakoroltak, hiszen többszöri felszólítás után 
hozzányúltak a büntetés eszközéhez.  

Szinte gyakorlattá vált, hogy az egyházfik inkább megfizették a 
meghatározott büntetést, és akkor sem fogadták el hivatalukat. Én részemről meg is 
értem őket, hiszen sokan képtelennek tartották magukat a sok felelősséggel járó 
munka elvégzésére.  

Egyedülálló eset a Simonfi Eleké, aki lemondásában közölte, hogy „lelki 
bánatom nagyon súlyos és a közügyek csak teher reám nézve. Idáig amit tettem becsülettel 
tettem, szeretettel egyházamért s tudtommal semmi szennyet nem hoztam”.280  

Lemondásokkal találkozunk még, amikor néhány keblitanácsos arra 
hivatkozott, hogy tisztségét nem tudja kellőképpen betölteni. Bíró Alberthez 
hasonlóan (1939) még nagyon sokan voltak, akik az őket ért támadások miatt 
mondtak le.  

1991-ben megfogalmazta a jegyzőkönyv, hogy csak abban az esetben 
kivitelezhető a személyi változtatás, amennyiben az előző tisztségviselők a 
közgyűlés előtt is megismétlik lemondásukat. Itt nem a keblitanács kényszerítő 
javaslatáról, hanem inkább egyes tagok szóbeli lemondásának megerősítéséről volt 
szó. 
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A mulasztásokat két csoportban tárgyalhatom: valláserkölcsi és 
közigazgatási. Először is olyan kifogásokkal találkozunk, amikor valakit éppen 
hivatali mulasztás miatt marasztaltak el. Tapasztalható a nagyméretű óvatosság, 
amivel kezelték ezt a kérdést, hiszen az illetőket nem eltávolítani akarták, hanem 
hogy megnyerjék az ügynek. Ez abban az összefüggésben válik érthetővé, hogy 
adott történelmi időszakban nyilvánvaló egy-egy esemény a korabeliek előtt. 
Észlelhető, hogy éppen a keblitanács negatív viszonyulása miatt a valláserkölcsi 
élet nemhogy helyben állást, hanem sok esetben visszaesést mutatott. 1978-ban egy 
olyan kemény megfogalmazással is találkozunk, amikor a keblitanács 
valláserkölcsi élete „eltekintve a kevés kivételtől kívánnivalókat hagy maga után”.281  

A valláserkölcsi élet másik fontos kérdése a keblitanácsi tagok 
templomlátogatása volt, mely nemcsak a mostani időszakban marad a várton jóval 
alul, hanem általában. Ezért hallhatjuk örökösen a sokszori buzdítást, hogy a 
keblitanácsosoknak sokkal jobban kellene a templomba járniuk, hogy 
megjelenésükkel másokat is arra sarkalljanak (1928).  

Komoly mulasztásnak számított, amikor büntetett előéletű egyéneket 
választottak a keblitanács soraiba. Nem tudom pontosan kimutatni, hogy milyen 
felületességnek voltak köszönhetők ezek a nagy tévedések. Bodoczi Gábor példája 
többek között ilyen, akit a közgyűlés is megválasztott, s azután jött rá a keblitanács 
nagy tévedésére, ugyanis a megválasztott személy, sikkasztás miatt büntetett 
előéletű volt. 

A legnagyobb mulasztásnak a végrehajtások megtagadása számított. Ezek 
az ún. vesszőparipák is egyben, melyek időnként visszatértek a tárgyalások 
színterére, s olyan természetességgel tárgyalták újra a régi témát, mintha eddig 
még nem is lett volna szó róla.  

A közigazgatási mulasztások terén is hasonlóan bonyolult volt a helyzet. 
A vétségek jelentik azokat a kihágásokat, melyek nemcsak a keblitanács 

tekintélyének megcsorbítására, hanem az egyházközségi élet visszafogására is 
irányultak. Az utóbbiakról már volt szó, az előbbiek alátámasztására a sok esetből 
csak egyet említek, a Balogh Mózesét, aki keblitanácsos létére „olyan cégéres vétkeket 
kíván folytatni, ma is folytat, amelyek a presbiteri testület állásához képest annyira kitűnők 
(!), hogy el nem szenvedhető”.282  

A viszályok jelentik azt a részt, ami eddig még kimaradt a keblitanács 
ábrázolásából. Gazdag történettárban válogathatunk, s ezek sokfélesége bizonyítja, 
hogy ebből a témából majdnem mindenki kivette a részét. Gyakran zűr - zavaros 
események között folytatta a keblitanács a munkáját „fájdalom, nem valami fényes 
eredménnyel, lehető nagy rendetlenségben lévén most a templomjavítás és orgonakészítés ügye 
miatt a pénztár és az egyetértés”,283 de 1940-ben is sajnálattal kellett megállapítani, 
hogy „ebben a szép és népes egyházközségben az ellentétek harca még mindig tart. Ez a harc 
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csak sajnálatos, de nem olyan méretű, hogy az egyházi szellemi és a vagyoni ügyeket 
megakadályozza, és remény van reá nem sok időn belül lecsendesedik”.284  

Végül pedig az „egyházközség vezetőségének közigazgatási tevékenysége 
sajnálatosan a „kákán bogkeresés” jeleit hordozza magán, pedig egy harmonikusan és tudatosan 
együttműködő keblitanács sokat tehetne az egyházközségi élet erősebbé tétele érdekében. A 
választott testület magatartása igen nagymértékben meghatározza az egyházközségi élet 
minőségét”.285  

Az öt csoportra osztható viszályok elsőrendű szereplői a belső emberek, 
vagy éppen valamelyik keblitanácsos, és egy-egy belső ember. Hogy mikor 
kezdődtek a viszályok, pontosan nem megállapítható, de a közmondás szinte 
visszaadja a helyzet valódiságát, melyben a székely törvényszéki igazolása szerint 
a baj akkor kezdődött, amikor a komája visszaütött. Tény, hogy az esetek nagy 
részében azért alakultak ki a személyes ellentétek, mert sorozatosan feljelentették 
egymást a felsőbb hatóságnál. Persze az egy más kérdés, hogy rászolgált-e 
valamelyik belső ember, vagy nem a felhozott vádra?! Mellőzöm a 
meggondolatlan kijelentéseket, de a gondnokokkal szembeni támadások 
sokféleségében szinte arra is következtethetek, hogy egyfajta hatalom - harc 
megnyilvánulása húzódik az adott viszályok mögött. Általában a gondnokot olyan 
vádak érték, melyek gazdasági vonatkozású intézkedései nyomán magukban 
hordozták a tévedés lehetőségét. Az esetek többségében a keblitanács 
megállapította, hogy rágalmazásokról van szó, és mentesítette a gondnokot a vád 
alól. A keblitanácsosok egymás közötti viszályáról is sokat olvashatunk a 
jegyzőkönyvek lapjain, melyek közül két történetet mesélek el.  

Az első Csép János nevéhez fűződik, aki azért panaszkodott a 
Vizsgálószéknek, mert őt ártatlanul a keblitanács kizárta soraiból. Minden 
valószínűséggel olyan komoly kifejezéseket használt a közgyűlésen, amire fel 
kellett figyelnie a vizsgálószéknek is. A keblitanács és a gondnok határozottan 
kijelentette, hogy amennyiben a vizsgálószék eldönti, hogy Csép Jánost vissza kell 
fogadni, akkor testületileg lemondanak (1858). Egy évvel később a keblitanács 
kimerítően foglalkozott a kérdéssel, s többek között megállapította, hogy a nevezett 
keblitanácsos illetlenül viselkedett a keblitanács egyes tagjaival szemben, s 
nemhogy a közösség ügyét szolgálta volna, hanem inkább az ellen cselekedett. A 
hosszas jegyzőkönyv tárgyalja, hogy szemtelen, neveletlen módon nem a neki 
kijelölt helyre ült, hogy ez által is kifejezésre juttassa elképzelt 
magasabbrendűségét a nála kevesebb vagyonnal rendelkező keblitanácsosokkal 
szemben, de ugyanakkor „több lelkiismerettel bíró társainak” -.  

A nyolc vádpont alatt olvashatjuk, hogy ő egyházfi sem volt, s 
valahányszor a gyűlésekben megjelent, mindig a lelkész után érkezett, s a gyűlés 
alatt is mindig más kérdésekkel foglalkozott, és nem azzal, amiről éppen tárgyalni 
kellett. Nem akarták teljes kizárását, de végül így döntöttek. Amikor a szót átadták 
Csép Jánosnak, többek között megjegyezte, hogy ő sokkal több, és másabb bűnök 
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elkövetésével vádolhatja a lelkészt, mint amit róla mondnak, és érdekes módon a 
lelkész vétkeit soha nem tárgyalta a keblitanács. Megjegyezte, hogy ő mindig 
józanabb volt, mint a pap.286 A fenti ügy az espereshez került elbírálásra, aki 1860. 
január 14.-én felmentette Csép Jánost a keblitanács vádja alól, mert - szerinte - 
nem szolgált rá nevezett atyánkfia, hogy őt a keblitanácsból kizárják. A felmentést 
annál is inkább nem ellenezték, mert időközben meghalt. 

Egy következő viszály főszereplője a felső Csép János volt, aki 
elmarasztalta a testületet, mert nem engedheti meg, „ ily törpe gondolkozású és szűk 
látókörű” egyének sárba lehúzó együttműködését, másfelől pedig egy ilyen 
testületnek olyan tagjai kell legyenek, akik mindenkor építően tudnak 
együttműködni. Balogh Józsefet a miatt marasztalta el, mert az földhöz verte a 
kalapját, és káromkodott, Baranyai Pált a Pálét pedig azért, mert a betűt a tetűhöz 
hasonlította. Valami módon meg kell nevelni az ilyen fegyelmezetlen tagokat. A 
gyermekeknek sokat elnéznek a felnőttek, de nem lehet hasonlóan viselkedni a 
felnőtt keblitanácsi tagokkal. Végül feltette a kérdést, hogy mi vár az utódokra, ha 
ilyen példát mutatunk nekik?! (1927) 

A viszályok sora folytatódik a tagok és keblitanácsosok közötti 
történetekkel. Ezek közül azok az esetek helyezhetők előtérbe, melyek az 
önkiegészítés tárgykörébe tartoznak, s ennek következtében mások is igényt 
tartottak arra, hogy ők is beléphessenek a keblitanács kötelékébe. A keblitanács 
hangsúlyozta, hogy a tagok megválasztása nem történt az „Eclésiának szándékos 
kikerülésével”, s a keblitanács úgy fogadta a hozzáállást, hogy akik nem voltak jelen, 
azok nem akartak élni választói jogukkal.  

A tagok részéről találunk jogos, vagy jogtalan támadást, melyet 
megoldottak egyházközségi, vagy esperesi szinten. Ebbe az osztályba tartozik egy 
különös esemény, melynek a bíró, a rendőr és az egyházközség gondnoka a 
főszereplői. A gondnok a keblitanácsot képviselte, amikor a bíró és a rendőr 
gabona - foglalásra érkeztek. Valami régebbi adóhátralék ügyében keresték fel a 
gondnokot, aki arra kérte a megjelent hivatalos személyeket, hogy addig ne 
foglaljanak, míg meg nem nézik, hogy van-e lehetősége az egyházközségnek a 
fizetésre. A nevek alapján nem derül ki, hogy ki a bíró és ki a rendőr, de a 
fogalmazásukból ítélve egy húrt pengettek, amikor a bíró azt mondta, hogy 
„hallgass, baszom az /.../ mert te is tolvaj vagy”, majd a rendőr: „tolvajok vagytok mind. 
Kurátorostól, papostól, mesterestől, magtárkezelőstől. Pénztárnokostól és egész presbiterestől”. 
„A Presbiterium ily megtámadást igen érzékenyen vette, hogy minden igaz ok nélkül a sok 
fáradsága díjába ily összepiszkolást szenvedjen belső embereinkkel együtt”.287 Beperelték a 
rágalmazókat. A kiabáló felek kibékültek egymással, és kezet nyújtva távoztak. 

 
 

                                                 
286 - Józanabb = kevésbé italos. Igaznak látszik az állítása, miszerint a lelkész gyakran a pohár 
fenekére nézett. 
287 - 7. KJK – 1881. szeptember 28. 
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5.1.3 FONTOSABB HATÁROZATOK 
Istentisztelet 
1914 A sátoros ünnepek 3. napjának megtartását ez után is szükségesnek tartják. 

1930 „Közönséges időben, vasárnapokon reggel és szombaton este mondandó isteni 
dicséretek”.288 „hetenként háromszor, hétfőn - szerdán reggel és szombaton 
délután” 289 

Szertartások 
1858 - „a szükséges mennyiségű kenyér és bor megszerzését” 290 az egyházfik 

kötelességévé tették. 
1890 - „az ifjak legalább Confirmatiora Innepek előtt jelenjenek meg és Uri Vacsora 

vételre addig ne bocsáttassék, míg bé nem tanulja, hogy az mire való”.291 
1892 - A boros kancsót egy-egy egyházfi vitte a lelkész után. 

1896 - Ha valaki úrvacsorát akar adni az atyafiak közül, akkor azt időben be 
kell jelenteni a lelkésznél. Senkit sem akarnak elzárni a kegyes 
ajándékozástól. 

1991 A gondnoknál kell bejelenteni az úrvacsorai jegyek adományázásának 
szándékát. 

1828 Kereszteléskor a lelkész ne csak a gyermek nevét, hanem a szülést 
levezető bába nevét is említse meg. 

1789 Határozat a zárt koporsóval történő temetésre. 

1829 - Halottakat nem lehet a templomban felravatalozni. 

1840 Tilos a cinterembe temetkezni. 

Templomi ülésrend 
1869 Ha a nősült férj jön a gyülekezetbe, akkor a felesége családja székébe ül, 

ha a nő esetében nincs hely, akkor oda ül, ahol hely van. 
1876 - A fiatal legények a hátulsó karba üljenek, a leányok pedig a templom 

dél-keleti részébe a 6., 7. és 8. sorokba. 
Kiharangozás 
1842 Az idegen vallásúak kiharangozása: Ha egész kiharangozás, akkor 3 MFt, 

ha csak egy nap, akkor 1 MFt. Ha egy férfi egyházközségi tag felesége, 
vagy gyermeke hal meg, akkor azt ingyen harangozzák, más esetekben 
másfél MFt. Ha a nő unitárius és a férjét, vagy a gyermekét kell 
kiharangozni, akkor a már megállapított 3 MFt-ot kell kifizetni. Az 
összeget az egyházfiknak kell átadni. 

1852 Nagyhét alkalmával reggel és este a nagy harang kell szóljon. 

1811 Temetés alkalmával „háromszori harang vonattassék meg”. 

                                                 
288 - 49. I. 1930. december 31. 
289 - 8. I. 1934. szeptember 25. 
290 - 4. KJK – 1858. december 19. 
291 - 1. K. - 1. old. 
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1970 Csak a hátralékok teljes kifizetése után lehet harangozni. 

1979 A férfi halott esetében: háromszor a nagy haranggal és negyedszerre 
összehúzni a kicsivel. A nő esetében pedig kétszer a nagy haranggal és 
harmadszorra összehúzni a kicsivel. 

Közigazgatás 
1840 Ha valakinek valamilyen orvoslásra váró panasza van, akkor azt nem az 

erdőben, vagy valahol más helyen a faluban, hanem a megfelelő helyen 
kell orvosolni. 

1954 A lelkész az egyházközség pénzügyi felelőse. 

1881 „Minden bért adó unitárius gazda választó és választható”292 

1932 Akik fizetési kötelességeiknek nem tesznek eleget, azok tisztségekre nem 
alkalmazhatók. 

1931 Az Elnökség csak olyan esetekben dönthet, amikor 500 Leit nem haladják 
meg a pénzügyi kiadások. 

1876 Akit megválasztottak egyházfinak „az ideje alatt, ha magát jól viseli, a 
következő három évekre Presbitereknek tekintetnek” 293 

1888 keblitanácsos csak akkor lehet valaki, ha a közgyűlés meg is választja. 

1922 Nem lehet keblitanácsos olyan személy, aki egyházfiúi tisztét megtagadta. 

1958 Az egyházfik kötelesek a tisztségükből származó feladataikat 
lelkiismeretesen teljesíteni. 

1852 Aki nem volt egyházfi, az nem lehet keblitanácsos. 

1900 Megismételték a határozatot. 

1953 Az egyházfik száma négyre emelkedett. 

1971 Ha véletlenül nem lesz férfi, aki végezze az egyházfi teendőit, akkor nőket 
is megválaszthat a közgyűlés. 

1996 Ezen túl az is lehet keblitanácsos, aki nem volt egyházfi. 

Közmunka 
1926 Vasárnap semmilyen közmunkát nem lehet végezni az egyházközségben. 

1928 Minden egyházközségi tag köteles közmunkát végezni. 

Gazdálkodás 
1741 Addig senki nem vághat fát az erdőn, míg a megvásárolt fa árát le nem 

tette az egyházközség pénztárába. 
1943 Akit faorzáson (lopáson) érnek, annak kártérítést kell fizetnie. 

1993 A hátralékos összegekre március 1-től 10 %-os kamatot fog számítani a 
keblitanács. 

1968 A fenntartáshoz a 16 éveseknek is hozzá kell járulni. 

Vizitáció fogadása 
1795 A honoráriumot és az étkeztetést az egyházközség pénztárából fedezik. 

                                                 
292 - 7. KJK – 1881. május 11. 
293 - 6. KJK – 1876. január 16. 
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1883 Az ellátást a pénztárból fedezik. 

1899 Mint máskor is egy arra „alkalmas helyen és időben egy kis vacsora 
készíttessék”294 

Legátus 
1883 Ez után a legátus mindig a lelkésznél lesz elszállásolva. 

1992 Az egyházközség addig fogad legátust, amíg erre lehetősége lesz. 

1992 Az erre a célra begyűjtött összeget teljes mértékben át kell adni a 
legátusnak. 

Büntetés 
1927 - A vétkezők ott vonják vissza szavukat, ahol a kijelentést tették. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
294 - 8. KJK – 1899. február 5. 
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5.2 AZ EGYHÁZKÖZSÉG TISZTVISELŐI ÉS 
TISZTSÉGVISELŐI 

5.2.1 Kinevezett lelkészek 
1. Kövér Tamás - 1583 Uzoni Fosztó István úgy említi, aki az „első 

bágyoni unitárius pap”. A Kör papiszékének 
elnöke volt. Középajtáról származott. Nem 
lehet tudni, hogy mettől-meddig szolgálta 
az egyházközséget. 

2. Dicsőszentmártoni Bálint Az 1592. június 3.-án, Tordán tartott zsinat 
„Bágyoni prédikátornak” említette meg. 

3.Rétyi János Néhányan úgy emlegetik, mintha hallották 
volna őt Bágyonban prédikálni 1592-ben. 

4. Csehi Pál „Birtokomban van kéziratban e férfiú több 
zsinatra hívó levele, amiket Radecki püspök 

bocsátott ki 1617-től 1624.ig”295 Egyik alá 
1617-ben azt írta, hogy akkor Széplak 
községben élt, az 1618 alá pedig azt 
jegyezte meg, hogy már Bágyonban. 1619-
ben a tordai zsinaton 32 papot szenteltek 
fel, akik között ott volt Csehi Pál is. 1642-
ben már désfalvi lelkész volt. 

5. Szentpáli István - 1661 1680-ban már Torockószentgyörgyön 
teljesíti a szolgálatát. 

6. Bogdadi Erdő András 1663-ban lelkészként találjuk Bágyonban. 
7. Köpeczi Nagy György A tordai mesteri hivatalból 1691-ben 

került a bágyoni lelkészi állásba, de 1704. 
június 11. előtt már meghalt. 

8. Csép Bálint 1705-1709 Az 1707-ben bágyonban tartott párciálison 
assesornak (elnöknek) választották. 

9. Almási János 1709-től  
10. Ajtai Kovács Jakab 1716-1735 Síremléke a cinteremben volt elhelyezve, 

amin a következő feliratot lehetett olvasni: 
„Halandóságának emlékeztető köve, mely alatt 
nyugszik T. Ajtai Jakab uram teste, ki is midőn 
63 esztendőket /.../ /ért/ Istenben boldogul 
kimúlt 1735-dik esztendőben Novemb. 27. 

napján”.296 Összesen 33 évig szolgálta 
egyházát, amiből Bágyonban 19 évet. 

                                                 
295 - Kénosi Tőzsér János - Uzoni Fosztó István I. m. 225. old. 
296 - Kénosi Tőzsér János - Uzoni Fosztó István I. m. 226. old. 
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Temetésén Fekete Márton kövendi és 
Tordai György aranyosrákosi lelkészek 
mondtak beszédet. 

11. Köpeczi Boldizsár 1736-1747 Uzoni Fosztó István megjegyezte, hogy 
1736-ban hozták Széplakról Bágyonba. A 
zsidó nyelvet jól beszélte, de otthonosan 
mozgott a görögben és a latinban is. Az 
1758. évi püspöki vizitáció alkalmával 
azzal vádolták a lelkészt, hogy „ottan-ottan 

maga hivatalát elmulatja” .297 1747-ben 
szindi lelkész lett, ahol betegsége miatt 
nem tudta kellőképpen elvégezni 
szolgálatait. Idegsorvadása volt s négyévi 
szenvedés után 1754. szeptember 11.-én 
Szinden halt meg és ott is temették el. 

12. Balogh Mihály 1747-1755 Szentábrahámi Lombárd Mihály püspök 
beleegyezésével került vissza politikai 
pályáról a lelkészire s 1740-ben így lett 
alsójárai lelkész. 1747-ben került 
szülőfaluja szószékére. A cinteremben 
temették el, sírhantja fölött a következő 
felírat állt:  
 „Tudd meg, akit föd e sírhant itt, eme 
kőnek alatta, 
 Mézszavú pap s híres szellemű férfiú 
volt. 
  Hithűség, tudomány, szép erkölcs és a 
kegyesség 
 Néki holta után font örök életet 

ád”298  
Két kisfia, Dávid és József is a 
cinteremben, mellette pihen. 1755. január 
18.-án, 41 éves korában halt meg. 

13. Kénosi Tőzsér János 1755-1771 A Székelyudvarhely melletti Kénoson 
született, aki iskolai tanulmányait 
Szentábrahámi Mihály igazgatósága alatt 
fejezte be Kolozsváron. Az iskola padjai 
közül a tordai iskolába került rektornak, 
ahol 21 évig töltötte be tisztségét. 
Iskolamesteri hivatalából került a bágyoni 
lelkészi állásra. 16 évig végezte 

                                                 
297 - 1746 - Püspöki Vizsgálószéki Jegyzőkönyv IV. Kötet. 
298 - Kénosi Tőzsér János - Uzoni Fosztó István I. m. 226. old. 
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lelkiismeretes lelkészi szolgálatát, miután 
Lázár István püspök közbenjárására a 
torockószentgyörgyi egyházközség 
lelkészi állását foglalhatta el. Egy évi 
betegeskedés után, melyet Szabó Mihály 
ifj. és Gróf Thorockai Zsigmond jobbágyai 
házában töltött, 1772. június 27.-én 
éjszaka, 64 éves korában meghalt. A 
templom cintermének déli részébe 
temették el a volt Aranyos-Torda köri 
esperes, Koncz Boldizsár sírja mellé. 
Temetése június 28.-án volt, mikor 
beszédet a helybeli lelkész, Sárdi István és 
a torockói lelkész Gejzanovics József 
mondott. 
1753-ban megalapította az Erdélyi 
Unitáriusok könyvtárát, melyet 1766. 
szeptember 5.-én Uzoni F Istvánra bízott. 
Theophilus Ecclesiasticus címen 
elmélkedéseket írt a 16.-18. századról. A 
16. századról írt egy könyvet, melyet nem 
tudott befejezni, az összegyűjtött adatokat 
azonban halála után özvegye a Marosköri 
jegyző, Kozma Mihály felesége vásárolta 
meg. 

14. Uzoni Fosztó István 1771-1778 
„Mikor I. Uzoni Uramot idehozták költöttünk e szerént: Vettünk 16 font húst 4 

pénzivel fontját, 14 kupa bort 12 pénzivel”.299 Sok próbálkozás árán sikerült a bágyoni 
egyházközségnek megnyerni a lelkészi állásba a már jó hírnévnek örvendő 
lelkészt. Torockószentgyörgyről került a bágyoni lelkészi állásba Kénosi Tőzsér 
János eltávozásakor. „A Jobb atyja Uzoni Fosztó Márton Koppáni István esperestsége 
alatt Háromszéken az Illyefalvi Castellata ecclesiaban papi hivatalban volt. Mitől fogva? 
Bizonyosan annis 1618-1622 De akkor Váradról hozatott Keserű Dajka János a Bethlen 
Gábor fejedelem papja 3. compagnia Brandenburgumi fegyveresekkel a fejedelem asszonynak 
Cattarina Vilhelminának hadával Háromszékből nagy Practicaval és violentiaval az unitarius 
tanítókat kihányta LX. ecclesiából.” 300  

Fosztó Mártont szekér után kötve, mezítláb vonszolták Gyulafehérvárig, 
ahol aztán szabadon bocsátották. Radeczki Bálint püspöknek ő adott hírt a 
háromszéki eseményekről. Neki köszönhetően maradt meg néhány egyházközség 
az Udvarhelyi körben. 1660-ig prédikátor volt az említett Körben, de akkor 
Székelyudvarhelyre is betörő tatárok, akik Rákóczi György ellen érkeztek, a 

                                                 
299 - 54. I. 1771. 
300  - Keresztény Magvető - 22. évf. 196. old. 
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keményfalvi erdőre menekült, ahol rátámadtak és kioltották az életét. Nagyapja 
lelkészi hivatalt viselt az udvarhelyi körben 1680 körül, aki 1725. november 15.-én 
halt meg. Lelkészi és tanítói állásában 52 évig szolgálta Unitárius Egyházát.  

Édesapja Uzoni Fosztó János, Árkoson kezdte meg 1717. december 1.-én 
mesteri hivatalát és 1769-ben 79 éves korában fejezte be Bölönben. A 
Vizsgálószéki jegyzőkönyv megjegyezte róla 1738-ban, hogy „Uzoni János 
atyánkfiát jó tanítónak lenni tudja”. Uzoni Fosztó Istvánnak három fia Domokos, 
Péter, István és egy leánya Zsuzsanna volt Bágyonban. Első felesége Bölöni 
Gazdagh Borbára, a második pedig Bölöni Kandal Judith volt. 

1778. január 22.-én halt meg 
Bágyonban. Temetési beszédet 
Almási Ádám kövendi és Balla Imre 
szindi lelkészek mondtak. A 
cinteremben temették el, ahol 
síremléke most is megtalálható. 1928. évet felülvizsgáló esperesi vizsgálószék 
megállapította, hogy Uzoni Fosztó István sírját kőlappal fedték le, melyiken az írás 
olvashatatlan. Azóta tudjuk, hogy Fodor András, volt kántortanító pontosan közölte 
a szarkofág szövegét, a következő - mára már olvashatatlan - felirattal: 

„Uzonius jacet hic Stephanus sub marmore Fosztó 
Cui quondam fuerat patria terre Bölön 
Bagyoniensis erat populi zelotus in aris 
Angelos et sacri munere scriba Tori 
Circiter hic denos quator et sex vixeratannos 
Moliter hac jaceat fore viator humo.” 301 

15. Mihály Pál 1778-1782 Tordai rektori állásból érkezett a bágyoni 
lelkészi állásra, de innen Torockóra ment. 

16. Barla József 1798-1799 Szindről érkezett a lelkészi állásra. 
17. Ifj. Kozma Mihály 1799-1815 Várfalván volt lelkész, és onnan érkezett 

Bágyonba, ahol 1815-ben halt meg. A 
temetésére az egyházközség 33 Ft-ot és 6 
véka búzát adott. A bágyoni köztemetőbe 
temették, ahol a sírköve 1895-ben még állt. 
Mára már sajnos a többi sírkővel együtt az 
övét is beleépítették a később épült 
magánházak alapjaiba. 

18. Barla (Balla) József 1815-1820 Az 1817. évi püspöki vizsgálat alkalmával 
úgy emlegették, mint Balla Pap, aki „ellen 
semmi újabb feladás, vagy panasz” nem érkezett, 
de a régebbit emlegették, melynek 
következtében a lelkész további itt maradása 
kétségessé vált. Akkor a keblitanács több 
tagja kimondta az egész egyházközség 

                                                 
301 - KerMagv 30. Évf. 2. füz. 1895/108. old. (nem az eredeti helyén áll a szarkofág!) 
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nevében, hogy a lelkészük elmozdítását 
kérik. A vizitáció nem értett egyet az 
indítvánnyal, s emiatt másnap 9 órára 
elrendelte a közgyűlés összehívását. Ezen a 
gyűlésen nem jelent meg az egész 
gyülekezet, de miután megkérdezték a 
jelenlevőket, Körmőczi János püspök 
megígérte, hogy a felsőbb hatóság is 
napirendre teszi, és megtárgyalja a lelkész 
ügyét. Nem tudunk semmit arról, hogy mi 
volt a lelkész ellen felhozott vád. 

19. Fűzi Ferenc 1820-1826 Szovátról jött Bágyonba, majd innen az 
abrudbányai lelkészi állást foglalta el. 

20. Barabás Mózes 1826-1837 
Ideköltöztetésekor a szekeresnek 2 Ft 44 Krt. fizettek az egyházközség 

pénztárából. 1829-ben arra figyelmeztette Körmőczi János püspök a lelkészt, hogy 
mindenképpen hasson oda, hogy jobbra forduljon a székely katonák erkölcsössége. 
A kihágásokról a „Fő Hadi Vezérség” feliratából szerzett a püspök tudomást. 1832-
ben találunk egy bejegyzést, amiből arra következtethetünk, hogy árkosi születésű 
volt, mert magát Árkosi Barabás Mózesnek nevezte. A lelkész magatartásával az 
1834. évi vizotáció meg volt elégedve. 

A lelkésznek 1836-ban már mellpanaszai voltak és nagyon köhögött. 
A püspök elmarasztalta a keblitanácsot, hogy meggondolatlanul járt el a 

lelkésszel szemben, mert amíg az egyházközségben szolgál, addig nem lehetett 
volna új pályázatot hirdetni. A gyengélkedő lelkész pedig csak azután mehet 
nyugdíjba, miután az egyházközség kérelmezte a Főhatóságnál a lelkész 
nyugdíjaztatását. 1836-ban végül is a lelkész  „Ecclésiánktól elbúcsúzott /.../ 
következendőleg a Representationem Consistorium  közbevetésénél fogva még esztendeig 
hivatalában megmarasztaltatik, - minthogy ez is vége felé vonul szándéka kitudakoltatnék, 
hogy az  Ecclésia és a papság dolgát célarányosan intézhette”.302  

Szinte érződik, amint a keblitanács egyre jobban sürgette a lelkészt, szinte 
tuszkolta a nyugdíj felé. A lelkész azzal mentette magát, hogy nagyon reméli, hogy 
a Főtanács a 2. kérvényét jóváhagyja. Az ügy azonban egyre mérgesebbé vált, mert 
a lelkész azt a látszatot keltette, mintha szolgálata idejét hosszabbítaná. Meg is 
kérdezték tőle, hogy mi a jövendőbeli szándéka, de emellett azt a „határozatot hozta 
a keblitanács, hogy holnap 7 kére az egész Ecclésia a templomba idéztetni az egyházfik 
által” 303 szükségessé vált annak érdekében, hogy a közgyűlés kérje számon a 
lelkész további szándékát. Ez a számonkérés meg is történt, s a lelkész egyszerűen 
csak azzal védekezett, hogy ő már kérvényezte nyugdíjaztatását. 

A gyülekezet nagyon ráunhatott Barabás Mózes lelkészére, mert az 
elszántság biztos jelei mutatkoztak, amikor egyhangú határozattal kérték a 
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Főhatóságot, de külön a püspököt is, hogy mindenképpen találják meg a 
lehetőségét, és tegyenek egy új lelkészt az egyházközségbe. Külön kihangsúlyozást 
nyert, hogy ez az egyházközség híveinek a véleménye is. 

Barabás Mózes lelkész nyugdíjazása után Bágyonban halt meg. 
21. Ferenczi Máté 1837-1861 

Alig sikerült nyugdíjba kényszeríteni Barabás Mózest, s két hónappal 
később, már az új lelkész választásával volt elfoglalva az egyházközség. A 
választás megtörtént: Bombér János 38, Koronka Antal 21 és Bedő Lajos 10 
szavazatot kapott. Bár esélyesnek Bombér látszott, mégis az akkori szabály 
értelmében Koronka Antal mészkői lelkész kapta meg a kinevezést, de amint 
előírták „a Sz: Ecclesia eleiben, mivel a kirendelt Papnak el nem fogadása máris 
előrehallatik” 304, a keblitanács nyomban elégedetlenségének adott hangot, s ennek 
eredményeként a kör esperese Ferenczi Máté lelkészt ajánlotta az 
egyházközségnek. 

Így vált lehetővé, hogy 1837-ben Csegezből, 11 RFt 24 Kr-ért 
leköltöztették a lelkészt. 

Ferenczi Máté 16 évi szolgálata után egy kellemetlen helyzetbe került, mert 
felesége, László Julianna válni akart. A lelkész is hasonlóan nyilatkozott: „Életét 
teljes unalom kiséri és nője iránti meghűlése lévén többé nőjéül vissza nem kívánja fogadni - 
azonban az ily külön kétfelé lakások is unalom és illetlen dolog /.../ teljes gyűlöletet vettem 
iránta” 305 - zárta nyilatkozatát a lelkész. A feleség nagyon finom hangon válaszolt 
az elhangzottakra, és kijelentette, hogy amennyiben a férje számára unalommá 
vált, akkor váljon el, ő nem tartja vissza. A keblitanács igyekezett kibékíteni a 
házastársakat, de nem sikerült, s így az esperes hatáskörébe utalta az ügyet. A válás 
bekövetkezett.  

Az 1860-as évekre a lelkész egészségi állapota nagyon megromlott, s azzal 
a kéréssel fordult a gyülekezet felé, hogy gondoskodjanak egy káplánról 
(segédpap), aki kisegíthetné lelkészi teendőiben. Megbízták az esperest, hogy öntse 
megfelelő formába ezt a kérést. Úgy tűnt, mintha az egész ügy augusztus hónapig 
megoldást nyert volna. A káplán fizetését is megállapították évi 30 Ft-ban. A 
gyülekezet azonban azzal az igénnyel állt elő, hogy több káplán közül szeretne 
választani, és nem akarja elfogadni azt az egyet, akit az esperes magával hozott, és 
bemutatott a gyülekezetnek.  

Szeptemberben megtörtént a választás, amikor 10 jelentkező közül 
választhatott a gyülekezet. A négy első: Gál Lajos 47, Koronka Antal 42, Albert 
János 21 és Csegezi László 18 szavazatot kapott. Ezt a választást azonban 
megsemmisítették, mert a megválasztottak 2/3-ad bérű egyházközségekben voltak. 
A jegyzőkönyv megállapítja, hogy amennyiben a megválasztottak közül valaki 
nem érdemelné meg a bizalmat, vagy éppen nem fogadja el az állást, akkor 
nehézségekkel kell szembenézzen az egyházközség. Megkérték az esperest, hogy 
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határozza meg a következő választás idejét. Ténynek minősül, hogy a 2/3-ad 
fizetésért egyik jelölt sem volt hajlandó elvállalni az állást.  

A lelkész iránti megértésnek megnyilvánulásaként a keblitanács 
többszörösen is kihangsúlyozta, hogy csupán kápláni állást akar létesíteni 2/3-ad 
fizetés mellett, s 1/3-ot továbbra is a régi lelkésznek folyósítja.  

1861 áprilisában a keblitanács megváltoztatta régebbi álláspontját, s a 
püspököt kérte, hogy minél hamarabb nevezzen ki egy segédlelkészt. A lelkész 
egészségileg ebben az időszakban jobban érezte magát, de az volt a vélemény, 
hogy egyenlő arányban osszák el a bért a lelkész, és a segédlelkész között. 
Májusban még nem volt az egyházközségben segédlelkész.  

A lelkész egészségi állapota nagyon megromlott, s csodálatra méltónak 
minősíthető a gyülekezet és a keblitanács türelme, hiszen a pünkösdi ünnepek 
alkalmával nem tudta kiosztani a lelkész az úrvacsorát. A „szomszéd megyéből” 
hozott lelkész pedig ünnep másod napján nem végezte szolgálatait a gyülekezet 
megelégedésére. A keblitanács azért aggodalmaskodott, mert haláleset alkalmával 
tehetetlenül kellene állniuk a helyzettel szemben, hiszen a lelkész képtelen egy 
ilyen szolgálatra.  

1861 júniusában a keblitanács meggyőzte a lelkészt, hogy vonuljon 
nyugdíjba. Belátták egyben azt is, hogy emelni kellene a lelkész nyugdíj-bérén, s 
ennek következtében kiegészítették az évi 86 véka gabonát 100 vékára, emellett 
pedig „szobaszállást ígérnek önkéntes alapon”.306 Hogy ma mit érthetünk pontosan a 
szobaszállás alatt, azt nem tudnám megmondani, ha nem éppen arról volt szó, hogy 
az egyházközség biztosított a nyugdíjas lelkész számára egy szobát, de az tény, 
hogy a lelkész nyomorúságos körülmények között halt meg Bágyonban.  

Ferenczi Máté az első lelkész, akitől temetési prédikációtöredék maradt 
fenn: 

„Hosszú keze vagyon az igaz afiságnak és szíves barátságnak - két jó afi, vagy két hív 
barát a világ két végéből is átölelhetik egymást - megemlítendő afiak - komák és jó barátok! 
Tudom hív kezeteket nyújtottátok a boldogultak segedelmére - kínnyai enyhítésére, lelke 
erősítésére és szíve vigasztalására. A mennyei jó Valóság jutalmazza a kegyességteket és szíve, 
jóságtokat - s minthogy nem lehetett rólatok azt mondani: Az én barátim félreállottak és nem 
vigasztaltak engem Job 38,12, halljátok meg a Jézusnak kegyes híveket biztató szavait: 
Jöjjetek én atyámnak áldottai s.a.r.” 307 

22. Koronka Gábor 1861-1864 
1861. június 16.-án választás volt az egyházközségben, amikor Pál Lajos 

36, Orbók Ferenc 20, és egy akadémita 25 szavazatot kapott. Tudomásunk van 
arról is, hogy rajtuk kívül még 5 jelentkezőt hallgathatott meg a gyülekezet.  

A következő hónapban belátták, hogy meg kellene köszönni a volt lelkész 
tevékenységét, s ezt végre meg is örökítették a jegyzőkönyvben. Ugyanakkor a 
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püspöknek is köszönetet mondtak: „Éltesse az Úr Isten a Főtisztelendő új Püspököt 
nyújtsa hosszúra életit /.../ hogy az egy Isten tiszteletére kormányozhasson”.308  

Talán éppen az új püspök, Kriza János megválasztása, vagy valamilyen 
félreértés volt az oka annak, hogy először Pál Ferenc, majd Koronka Gábor is 
kinevezést kapott az egyházközségbe. Ennek következtében nagyon zaklatott 
hangon fogalmaz a keblitanácsi jegyzőkönyv, miszerint félrevezetettnek érzi magát 
a gyülekezet. Olyan állapot uralkodott az egyházközségben, amikor képtelenek a 
döntéshozatalra, de mégis megfogalmazódott az óhaj, hogy Koronka Gábor kapja 
meg a kinevezést. Ebben az ügyben azonban további tárgyalásra volt szükség.  

A püspök felhívta a gyülekezet figyelmét, hogy tulajdonképpen nem is lett 
volna joguk lelkészt választani, mert még Ferenczi lelkész idejében lemondtak 
választói jogukról. Ezért kapta meg még akkor a kinevezést Koronka Gábor, de 
nem segéd-, hanem rendes lelkészként. Érezhető, hogy a püspöki leírat komoly 
fejtörést okozott az egyházközségben. Majd kijelentették, hogy ugyan lemondtak 
választói jogukról, de csak addig, míg ismét választhatnak, s ha az egyházközség 
„ jogát törvény útján ki nem vívhatja, ott nem marad egyéb fenn, mint erőszak útján 
érvényesíteni a maga jogát”.309 Erre a megnyilatkozásra az bátorította fel az 
egyházközség keblitanácsát, hogy időközben Ferenczi Máté lelkész meghalt, s 
természetesnek találták egy új rend felállítását. Ezért hangoztatták, hogy „Koronka 
Gábor kinevezése nem örök időkig tartó csak három évekig s hogy a kinevezés nem püspöki 
elhatározásból, hanem Koronka Gábor atyja személye iránti tekintetből történt nem lévén is 
egész bére, hanem csak kétharmadra kinevezve”.310  

1864-ben Koronka Gábor „papi szent hivataláról beadott lemondása” saját 
elhatározásából történt, s ígérte, hogy amennyiben a püspök jóváhagyta 
lemondását, akkor négy nap alatt elhagyja az egyházközséget.  

„Egy bizottmány neveztetett ki önszorgalma által tett javításoknak megnézésére, és 
tiszteletes Koronka Gábor úrral azoknak becsáruk feletti egyezkedésére”,311aminek 
köszönhetően sikerült az egyházközségnek éppen fegyelmivel elmozdítania 
állásából a lelkészt. Fodor András kántor megjegyezte az eseményekkel 
kapcsolatosan, hogy hivatali hanyagságai miatt mozdították el a lelkészt, de nem 
csak ilyen mulasztás érezhető, hanem a gyülekezet nagyfokú ellenszenve is.  

Koronka Gábor 1861. augusztus 1.-től kapta kinevezését, és egyenesen a 
kollégium padjaiból került a bágyoni lelkészi állásba, ahol 1864. április 24-ig 
töltötte be hivatalát, és innen Tordára költözött (nem lelkészi minőségben!). 
23. Csegezy László 1864-1911 

A keblitanács alig, hogy kézbe vette Koronka Gábor lelkész lemondását, 
máris elsőrendű feladatának érezte a lelkészi állás betöltését. 1864. május 29.-én 
tartották az új választást, amikor 268 egyházközségi tag adta le szavazatát. Dali 
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Ádámot (bágyoni iskola-igazgató) 90, Gaál Lajost (kövendi lelkész és iskola-
igazgatótanár) 88 és Csegezy Lászlót ajánlotta a gyülekezet a püspök figyelmébe.  

A kinevezést Csegezy László, mint a falu szülötte 
vehette át. 1843-1847 között, mint iskola-igazgató 
működött, 1847-1850-ig a martonosi, 1850-1857-ig a 
várfalvi gyülekezet lelkésze, 1857-1864-ig tordai rector, s 
ez utóbbi helyről került a bágyoni lelkészi állásba. Csegezy 
Mihály volt egyházközségi gondnok, köri felügyelő 
gondnok fia.  

1872-ben az egyházfik, de Nagy Gábor is 
panaszoltak a lelkészre, mert a „Tiszteletes Pap” nagyon 
gorombán szólt a gyülekezet előtt. A panaszlók írásba 

foglalták sérelmüket, amit csak így tárgyalt a keblitanács. Három beadvány 
született: 1. Balogh Mózes egyházfi panasza, hogy a lelkész őt ok nélkül piszkolta; 
2. Nagy Gy Gábor hangoztatta, hogy őt a lelkész az egész gyülekezet előtt 
becsületében megsértette, és 3. Simonfi Mózes harangozó vádolta a lelkészt, mert a 
felesége temetésekor, valamint a leánya esküvője alkalmával is mulasztott. A 
beadványok után megállapította a keblitanács, hogy a felsorolt ügyek meghaladják 
hatáskörét, s emiatt feltétlenül az espereshez kell továbbítaniuk a felmerült 
panaszokat. Az elintézés módjáról nincs tudomásunk. 

1872-ben a lelkész is panaszolni kezdett, mert a bérének legnagyobb része 
kint maradt a híveknél, s a keblitanács kötelességévé tette, hogy azt akár 
végrehajtás útján is begyűjtsék.  

A súrlódások folytatódtak, mert 1877-ben jelentették az egyházfik, hogy a 
lelkész disznói nagy kárt okoztak az egyházközség törökbúzájában, de a lelkész 
nem engedte nekik, hogy megállapítsák az okozott kárt. A keblitanács kimondta, 
hogy meg kell állapítani a kárt. Ennek az ügynek folytatásával sem találkozunk.  

1880-ban az egyházközség egy új ládát készített, melybe a régi 
gyakorlatnak megfelelően az egyházközség javait, pénzét és kisebb értékű tárgyait 
helyezték. A keblitanács döntése értelmében ezt a ládát, de a gabona-mérő vékát is 
a lelkésznél helyezték megőrzésbe. A lelkész 
azonban „nem nyugszik belé a presbitérium 
határozatába a véka és a láda elhelyezésére nézve” 312, s 
a keblitanácsot rosszakarónak, és a súrlódások 
növelőjének nevezte. Bár nagyon sokat 
vitatkoztak, hogy egy ilyen értékekkel megrakott 
ládát miként lehet egy olyan szobában 
elhelyezni, ahol nem laknak, mégis végül meghallgatták a lelkész kérését, és a 
kántori lakáson találtak neki új helyet. 

Az a gyanú támadt bennem, hogy a súrlódások a kettős elnökség 
megosztása miatt állottak elő. Talán ennek köszönhető, hogy a lelkész elég 
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gyakorisággal maradt távol a gyűlésekből, ami miatt a keblitanács fel is szólította a 
rendszeresebb gyűléslátogatásra. 

1897 szeptemberétől egy egészen más viszonyulással találkozunk. 
Tisztelettudóan érdeklődött a keblitanács, hogy a lelkész mikor tölti be az 50. éves 
egyházi szolgálatának idejét. A lelkészt váratlanul érte a kérdés, mert „előbb neki is 
utána kell néznie”, de mi már tudjuk, hogy négy évvel meghaladta az 50 éves 
jubileumot. Minden esetre ebben az évben nagy megbecsüléssel szóltak 
lelkészükről, sőt arról is szó esett, hogy szeretik lelkipásztorukat.  

A századforduló alkalmával a lelkész lassan közeledett öreg évei nehéz 
időszakához, de „amennyiben tisztes öreg kora és esperesti hivatala is engedi, kellő 
buzgósággal teljesíti” 313 kötelességeit. 

1910-ben indultak be a nyugdíjazásával kapcsolatos események. A 
következő évben bizonyította a keblitanács, hogy a lelkész 1864. óta szolgálta a 
gyülekezetet. „keblitanács mély fájdalommal veszi tudomásul szeretve tisztelt lelkész urának 
nyugalomba vonulását” 314 1911. április 1 hatállyal. 

Csegezy László lelkész 68 éven át szolgálta egyházát, amiből 47 évet 
Bágyonnak szentelt. 1868-ban köri jegyzővé, 1884-ben pedig esperessé 
választották. 

1911-ben halt meg, amikor az egyházközség 18 Koronáért egy koszorút 
vásárolt és 100 db. gyászjelentést készíttetett. A gyászjelentésekből nem maradt 
fenn egy sem. 

A Keresztény Magvetőben számos munkája megjelent, melyek között 
találhatunk: egyházi beszédeket, történelmi ismertetőket, népesedési beszámolókat, 
de hittani vonatkozású írást is. Az alábbi évfolyamokban közölt Csegezi László: 
KerMagv: 4., 7., 14., 16., 17., 20., 22., 24., 30., 32. 38. 
24. Kovács Imre 1911-1926 

1911. március 28.-án a keblitanács elkészítette a választók névjegyzékét, s 
így megtörténtek a lelkészválasztás előkészületei. Az új lelkész kinevezését a 
püspökre bízta az egyházközség, amit a mostani helyzetben csak fenntartással 
fogadok, hiszen ez az egyházközség természetétől teljesen idegen gyakorlat. 
Egyféle magyarázat lehet, hogy a sok elképzelés közül egyiket sem tudták 
teljességgel kiválasztani, s akkor az egyedül üdvözítő megoldás maradt. Az 
esperest kérték fel, hogy vegye kezébe a gyűlés irányítását, s tűzze ki a választás 
napját.  

Áprilisban tartották az első választást, de az nem volt szabályszerű, s emiatt 
1911. május 22.-én megismételték, amikor Kovács Imre homoródkeményfalvi, és 
Kiss Károly petrozsényi lelkészre 106 egyházközségi tag szavazott a 272 jelenlévő 
közül. Kiss Károly 79, Kovács Imre pedig 27 szavazatot kapott. Alig ért véget a 
közgyűlés, Simonfi Tamás előterjesztette, hogy a választói közgyűlés nem volt 
szabályszerű, mert mellőzték az egyházi törvény II. fej. 15. paragrafusát, melynek 
értelmében nem járták el házról-házra a közgyűlést. Ezzel szemben Benke István 
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megjegyezte, hogy a közgyűlést május 21.-én a templomban, és a faluban 
dobolással is kihirdették. Természetesen a megjegyzéseket jegyzőkönyvre vették 
és felterjesztették a püspökhöz. Simonfi Sándor és kilenc társa bizonyára 
időközben levelet intézett a püspökhöz, mert azt az esperes visszajuttatta. Nem 
tudom, hogy mit tartalmazott a levél.  

1911 júniusában a keblitanács tudomásul vette, hogy Kovács Imre lelkészt 
nevezte ki a püspök az egyházközség élére. Meghatározták, hogy meghívó-levelet 
fogalmaznak a lelkész számára, de ezt utólagosan (X.) áthúzták. 

A kinevezési írat értelmében az új lelkész augusztus második, vagy 
harmadik vasárnapján kell elfoglalnia hivatalát. Igaz, ez annak is függvénye, hogy 
a keblitanács mennyire halad a paplak javítási munkálataival. Augusztus 6.-án 
minden úgy tűnt, hogy szeptember 15-ig be lehet költözni a paplakba, de a lelkész 
csak szeptember 25.-én reggel 6 órakor érkezett a tordai állomásra, ahol 11 
ökörszekér és 7 ló szekér várt arra, hogy kiszállítsa a lelkész ingóságait Bágyonba. 

A beköszöntő ünnepséget október 1.-én tartották, melyet közebéddel zártak, 
és melynek ára személyenként 2 Korona volt. Az ünnepség megszervezésével egy 
bizottságot kértek fel, mely kezében tartotta mind a templomi, mind az azt követő 
eseményeket. A Nőszövetség munkájának eredményeként erre az alkalomra 
készítettek egy szószék, úrasztali- és papiszék terítőt.  

Kovács Imre lelkész a kinevezését október 1-től vehette kézbe.  
1866. november 7.-én született Kissólymoson. 1891-ben szentelték 

lelkésszé. Felesége Göncz Ilona volt, aki 1871. október 14.-én született. Végh 
Mihály így írt Kovács Imrének 1912-ben: „Igen örvendek, hogy megnyugodva érezheted 
magadat. Hiszem, hogy fokozatosan még jobban fogod érezni. Az a nép jól kezelhető, csak 
érteni kell hozzá. Neked gyakorlati tapasztalattal megjelöl minden utat, szívélyesen üdvözöl 
őszinte híved Végh Mihály”.315 Hogy a lelkész jól érezhesse magát az új 
állomáshelyén, erre valóban minden feltétel megvolt, hiszen a nőszövetségi 
részvétel, valamint a szállítás, illetve a beiktatási költségek (335 Kor 56 Fill) 
összértéke is ezt bizonyítja.  

A lelkésznek azonban nem kellett sokat várakoznia, hogy szembe találja 
magát az első kellemetlenséggel. Régi állomáshelyén vizsgálatot tartott a 
vizsgálószék, s ennek eredményeiről értesítették a lelkészt.  

1. A közpénztári számadás 14.-15. kiadási pontjaiban kifogásolták a 
Homoródszentmártoni Hitelszövetkezettől felvett 2400 Korona kölcsönt, mivel 
kapcsolatosan nem volt közgyűlési határozat. Hasonlóképpen a kölcsön 
visszafizetése sem képezte határozat tárgyát. A 15. tétel alatt az oklándi 
Hitelszövetkezettől 2100 Koronát vettek fel, amit visszafizettek 
Homródszentmártonban. Az esett kifogás alá, hogy 46 korona „annak pótlására van 
kiadva e naplótétel alatt /.../ szept. 17 én”.316 Bár a kölcsönt visszafizették a 
vizsgálószék a határozat nélküli kölcsönzést helytelenítette, s a 15. tétel alatti 
kiadást a maradvánnyal összeadva az összeg 350 Kor 98 Fillérre emelkedett.  
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2. Az alapok számadását illetően a Keresztes Mihály nevén szereplő 40 
Korona adósság helyett 30 Korona volt bejegyezve. A Domokos alap 1911. évi 
első felében vezetett naplójának a végére be volt írva az oklándi visszafizetés, a 46 
Korona, ami nem volt megindokolva. A vizsgálószék - miután ebben az ügyben 
megkérdezte a homoródkeményfalvi keblitanácsot - eligazítást kért, s kiderült, 
hogy a fenti ügyet egyedül a lelkész intézte, s csakis ő tud felvilágosítást adni 
ebben a kérdésben.  

3. Az észrevételek rovatból kitűnik, hogy Kovács Imre lelkész egy olyan 
jegyzőkönyvet szerkesztett, amivel kapcsolatosan nem is volt tárgyalás a 
keblitanácsban. Az igaz, hogy ebben a vonatkozásban voltak magántárgyalások, 
hogy az esetleges telek-vásárlás után az egyházközséget nem fogja semmilyen 
kiadás terhelni. A szóban levő jegyzőkönyvet állítólag a lelkész úgy írta meg, hogy 
abban az Egyházi Képviselő Tanács segítségére is hivatkozott. Az értesítő utolsó 
bejegyzéseként szerepel, hogy az 1906. július 15.-én felvett jegyzőkönyv után 
hiányzik egy oldal, de hogy ki, és miért szakította ki onnan, illetve mi volt arra 
írva, már ismeretlen marad. Az esperes tudatta a lelkésszel, hogy a kiszállás 
alkalmával nagyon puskaporos volt Homoródkeményfalván a hangulat, amit 
igyekeztek lecsendesíteni. Végül pedig arra kérték a lelkészt, hogy az előbbiekre 
adjon elfogadható magyarázatot, de főképpen azért, hogy megnyugtassák a 
gondnokot. A lelkész válaszáról nem tudok semmit.  

1912-ben történelemszerű változás ment végbe, ugyanis a régi gyakorlattal 
ellentétben, a pénztárnapló vezetését is a lelkészre bízták. Ez azért is szembetűnő, 
mert tiszta és olvasható, gyakorolt írással találkozunk. Jó lenne tudnunk, hogy 
minek köszönhetően történt ez a változás?!  

1914. július 6.-án, a Szinden tartott Köri közgyűlésen Kovács Imre lelkész 
volt a szónok.  

1917-ben az esperes értesítette a lelkészt, hogy amennyiben nem 
teremtenek békességes viszonyt a kántorral, akkor a kántorral szemben folytatott 
másodfokú fegyelmi befejezése után a lelkésszel szemben is beindítják az eljárást. 
Kérte, bíztatta az esperes a lelkészt, hogy, mint a békesség hirdetője, találja meg a 
kibékülés útját. Sajnos, hogy a belső emberek nem tudtak kibékülni, sőt még 
jobban elmélyítették a haragot egymással szemben, s emiatt 1917-ben az elsőfokú 
Fegyelmi Bíróság eljárást indított a lelkész ellen is.  

Már amúgy is elegendő a lelkész megromlott viszonya a kántorral, de még 
nehezítette a körülményt, mert egy elég fennhéjázó hangot használt a Főhatósággal 
szemben, amiről tettem már említést a valláserkölcsi nevelés rendjén. A 
vizsgálószék az 1917. évet vette számba az egyházközségben az 1918. február 14.-
én történt kiszállása alkalmával, amikor éppen távirati hívásra el kellett utaznia a 
lelkésznek. Ez pedig éppen a kihallgatásával (Főhatóságnál) esett egy időre.  

1922-ben fokozódtak a szigorítások, s emiatt a lelkész egy kellemetlen 
helyzetbe sodorta magát. Január 8.-án az egyházközség tanácstermében 
összejövetelen vettek részt, amikor megjelent a községi bíró, és kérte a lelkésztől a 
működési engedélyt. (Lásd egyleti élet! ‘20-as, ‘30-as évek.) A bíró és a lelkész 
kölcsönös gorombáskodása következtében a lelkész kiutasította a teremből a bírót, 
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aki magától értetődő természetességgel jelentette a csendőrségnek a történteket. A 
csendőrség, később kihallgatta a lelkészt, és néhányat az események folyamán ott 
tartózkodók közül, de az után mintegy megnyugtatóan kijelentette, hogy az 
egyházközségi tagok továbbra is folytathatják hasonló tevékenységüket. Persze a 
megtörténtek után a látogatottság jóval alacsonyabb lett. Miután az események 
eljutottak a püspök tudomására is, megkérte az esperest, hogy értesítse a lelkészt, 
de a híveket is, hogy az egész ügyről már a Kultuszminisztérium is tud. Ennek 
ellenére engedélyt kaptak a további működésre, mert a valláserkölcsi életben 
nincsenek megakadályozva.  

A lelkész kihágását a Torda Aranyos megye prefektusa vette át. 
Megállapítása szerint a lelkész a magyar belügyminisztérium 128 / 1868 sz. 
rendeletét hágta át, mert előzetesen nem jelentette be az istentiszteletet, illetve 
szokatlan időben, este 10 órakor, magánháznál tartotta. A prefektus úgy találta, 
hogy a községi bíró kötelességének megfelelően járt el, amikor ellenőrizte az 
összejövetelt. Ugyanakkor azt is megállapította, hogy a lelkész politikai jellegű 
gyűlést tartott, s emiatt eljárást kell indítania ellene.  

Ezek után a püspök felszólította a lelkészt, hogy sürgősen tegyen jelentést a 
történtekkel kapcsolatosan, és egyben tisztázza a körülményeket. A lelkész 
válaszában többek között a következőket olvashatjuk: A valóságnak nem felel 
meg, hogy a csendőrség megvizsgálta volna panaszát. A csendőrség még 1923 
januárjában kihallgatta őt, jelentést kért, de hogy hová és kinek, azt még a lelkész 
sem tudta megmondani. Augusztus 10.-én ismét kihallgatták a szolgabíróságnál, de 
egy szavára sem adtak igazat, s a lelkész tanúját sem hallgatták meg. Az sem fedi a 
valóságot, hogy magánháznál tartott istentiszteletet, mert a tanácsteremben volt a 
vallásos estély, ami nyilvános helynek számít. Itt semmilyen politikai vonatkozású 
beszédet nem tartott, ezt meg sem engedte volna magának. Ha politikai gyűléseket 
akart volna tartani, akkor nem hirdette volna ki január 1-én, hogy vallásos estélyek 
lesznek. Akkor ugyanis arra kérte a jelenlevőket, hogy legyenek igaz polgárai e 
hazának, tiszteljék törvényeit, s akkor senkinek semmi bántódása nem lehet. 
Kijelentéseit igazolták az akkori összejövetel résztvevői, akiket a csendőrség is 
kihallgatott. „Ha azért megbüntetnek, akkor nem tudom milyen világ ez!” 317- tette fel a 
lelkész az elkeseredett kérdést. A fentiek mellett állította, hogy a prefektus az egész 
ügyet felületesen vizsgálta meg, a büntetése pedig még nincs kiszabva.  

1924. szeptember 3.-i keltezéssel, a Kultuszminisztérium iratával 
ismerkedhetünk, amelyben 15 olyan eset van felsorolva, ahol éppen a bágyoni az 
utolsó azok sorában, ahol bizonyos egyházközségekben valamilyen formában a 
románok megzavarták az istentiszteleteket, vagy valamilyen más vallásos 
rendezvényt. Ennek az íratnak köszönhetően tudjuk, hogy a Kovács Imre lelkész 
elleni eljárás eredménye egy 200 Lei büntetés lett, a hívek közül pedig egyre 
kevesebben vették a bátorságot, hogy eljárjanak a vallásos alkalmakra. Annak 
köszönhetően vált ilyen széles körben ismertté a lelkész - állítólagos állam-ellenes 
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– cselekedete, és a többi 14 is, mert egy amerikai bizottság járta az országot, és 
pontosan felmérte az ilyen és hasonló eseteket.  

1924 októberében még nem ért végső elintézést a kellemetlen helyzet, mert 
a püspök megelőzően már két alkalommal is bővebb felvilágosítást kért a 
lelkésztől. Ez a jelentés valami okból kifolyólag mostanig váratott magára, s a 
püspök vissza is jelezte a lelkésznek, hogy nem találta elég tárgyilagosnak a 
felküldött vallomást. Nem felelt meg a tényállásnak az sem, hogy a lelkész az 
összejövetel tartásáért kapta a büntetést, hanem inkább azért, mert a teremből 
kiutasította a bírót. A püspök azt a kérdést is feltette a lelkésznek, hogy este 10 
órakor még együtt voltak-e a gyűlésben? Végül pedig igaz-e a prefektus azon 
állítása, hogy a jelzett alkalom előtt politikai jellegű gyűléseket tartott? A püspök 
szigorúan kérte mindezekről a jelentést, de egyben felhívta a lelkész figyelmét, 
hogy vigyázzon az adatok megbízhatóságára. A lelkész nevezzen meg néhány 
olyan tekintélyesebb személyt, akik tanúskodnának, hogy vallásos estélyt tartottak, 
és nem politikait. Hogy a lelkész az elvárásnak megfelelő, tárgyilagos jelentést 
beküldte-e, vagy nem, azt nem tudom, de tény, hogy a büntetést elszenvedte, mivel 
az ügy véget is ért. 

1922-ben jelent meg egyedüli tanulmánya a Keresztény Magvetőben.  
1923-ban Kovács Imre lelkész az Elsőfokú Fegyelmi Bíróság tagja volt, s 

azzal bízták meg, hogy vizsgálja ki Tarcsafalvi Zoltán, lupényi lelkész ügyét. 
Ennek kapcsán kereste meg személyes levélben az akkori székelyudvarhelyi 
esperes, akitől megtudjuk, hogy a szóban levő lelkész, és az ő felesége testvérek, és 
arról szeretne tudni az esperes, hogy hogyan alakult „ennek a szerencsétlen 
fiatalembernek a sorsa” 318. Kovács Imre bizonyára nem tudott kedvezően eljárni, mert 
1924. február 3.-án Lőrinczy Dénes lett a lupényi lelkész.  

Kovács Imrét 1923-tól főtanácsi tagnak választották.  
Lelkészi pályafutásában 1924-ben elindult egy hosszú folyamat, amely 

számára kedvezőtlenül végződött. 1923-ban még Kovács Imre vezetett egy 
kivizsgálást, most pedig éppen ő volt, aki a kivizsgálás céljává vált. A Fegyelmi 
Bíróság felszólította, hogy az 1922-1924 évekre terjessze be a számadási iratokat. 
Ekkor még nem találtak különösebb hibát. 1925-ben viszont Gál Domokos 
gondnok váratlan pénztárvizsgálatot tartott, amikor hiányt fedezett fel az 
egyházközség pénztárában. Sajnos, nem jegyezte be a számadatokat. Az is 
megfelelt a valóságnak, hogy a hiány már a múlt évi esperesi vizsgálat alkalmával 
létezett. Olyan fuvardíjakat, és napidíjakat könyvelt el a lelkész, melyek teljes 
mértékben szabályellenesek voltak. Az a vád is érte, hogy Brodan mérnöknek 
bizonyos mennyiségű fát adott, aminek rendjén 3200 leivel károsította meg az 
egyházközséget. Ennek az összegnek a visszafizetésére is kötelezték a lelkészt.  

1925-ben elkezdődött a fegyelmi eljárás Kovács Imre lelkésszel szemben. 
Nagyon furcsa, hogy már két alkalommal is felszólította az esperes, hogy 
nyugdíjazása ügyében adja be kérését. A huzavona arra enged következtetni, hogy 
a lelkész még nem akart nyugdíjba vonulni, hiszen még csak 59 éves volt akkor. 
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Simonfi Elek keblitanácsos kérte a gondnokot, hogy adjon bővebb felvilágosítást a 
lelkésszel szemben indított fegyelmi eljárással kapcsolatosan. Ennek rendjén 
tudjuk, hogy a Fegyelmi Bíróság a lelkészt bűnösnek találta, s az általa okozott 
anyagi károk megfizetésére ítélte.  

A keblitanács annak is szemtanúja volt, hogy az egyházközség békéje még 
a mai napig sem állt helyre a kántor és a lelkész között. A gondnokot 
felhatalmazták, hogy a béke érdekében szigorúan járjon közben. A lelkésznek 
három hónapi szabadságot adtak, amikor a szolgálatokat a szomszédos lelkészek 
végezték, kiknek idejöveteléről az egyházközség gondoskodott. A belső emberek 
„egymással olyan rossz viszonyban állnak, hogy viselkedésük fölött a hívek botránkozásukat 
fejezik ki; a hívek, hogy az egyh.közs teljes békéje helyreállítható legyen mind a két belső 
embernek az áthelyezését kívánják”.319 A vizsgálószéknek az volt a meglátása, hogy itt, 
ebben az egyházközségben egészséges élet addig nem lesz, míg Kovács Imre 
lelkész itt marad, s emiatt áthelyezését szorgalmazták.  

1926 áprilisában a püspök meghosszabbította a lelkész szabadságát még 
három hónappal, ami miatt a keblitanács sajnálatát fejezte ki. Lassan közeledett a 
nap, amikor a lelkésznek el kellett hagynia gyülekezetét, de csak azután, miután 
kiegyenlítette tartozását, mert ellenkező esetben „a gazdag egyháznak szegény papja 
leend”.320  

Májusban a püspök Kálnokra helyezte Kovács Imre lelkészt, aki a 
szeretetet és megbocsátást 15 éven át hirdette Bágyonban, és aki egyetlen 
bocsánatkérő szó nélkül ment el az egyházközségből. Sajnos, bizonyságot tett a 
lelkész önmagáról, mert az egyházközség törvényei ellenére a kezelésében levő 
vagyont senkinek át nem adta, sőt az utána jövő lelkészt is megkárosította, hiszen 
földje művelőinek 100 %-os kamatra előlegezett vetőmagot. Más rossz 
gazdálkodás mellett egy (5 Holdas) 2 Ha 87 árnyi terület az „új papunk örömére 
bogáncskórót terem”.321 A lelkész kiásta azokat a fákat „amik 15 évi szolgálatára 
emlékeztetők lettek volna, az évelő virágokat kiszedte, vagy bizalmasait szabadította rá”322, 
az 1927 tavaszáig kiadott fájából csak egy kosárnyit hagyott. A számadások 
rendjén csak a Patakfolyási tartozását volt hajlandó rendezni, a többit azért nem, 
mert az egyházközség három hónapi kántorizálással tartozott neki, ami 8000 Lei 
volt.  

A keblitanács újraszámolta Kovács Imre lelkész tartozását, ami meghaladta 
a 15300 Leit, amihez hozzá kellett csatolniuk még a kamatokat. Arra kérték az 
Egyházi Képviselő Tanácsot, hogy szólítsa fel az egyházközségből eltávozott 
lelkészt tartozásai rendezésére. A kántorizálásért pedig nem lehet követelőzése, 
hiszen a lelkész saját maga ajánlotta fel szolgálatait azokra az alkalmakra, amikor a 
kántor nem volt jelen az egyházközségben. Kovács Imre lelkész adósságából 1934-
ben, de 1936-ban is volt még hátralék. 3200 Leit az egyházközség az egyetemes 
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egyházfenntartásba ajánlott fel azzal, hogy azt a lelkésztől vegyék be, s 
valamiképpen így sikerüljön megszüntetni a régi tartozást. Ezzel a megoldással 
akarta véglegesen lezárni az egyházközség a Kovács Imre lelkészről szóló 
fejezetet, azonban mielőtt én is elbúcsúznék tőle, még néhány gondolatot közlök 
vele kapcsolatban.  

Saját gyermekük nem volt, vagy nem lehetett, de volt nevelt gyermekük, 
akire vonatkozóan semmi közelebbi adatom nincs.  

Lelkésztársai körében híres volt zamatos vicceiről. Nemcsak haragtartó, 
veszekedős típusú ember hírében állt, hanem társai körében megbízhatóságnak is 
örvendett. Ennek bizonyítéka Lőrinczy Dénes lupényi lelkész 1924-ben keltezett 
levele, melyben éppen Kovács Imrének ír panaszáról, mely alapján elutasította a 
Pataki András323 által tett megjegyzéseket. A Zsil völgyi lelkészek nem azért 
maradtak távol elég gyakorisággal a lelkészi gyűlésekről, mert nem akartak haladni 
a fejlődéssel, vagy nem akartak részt venni azokon, hanem azért, mert a távolság 
miatt tárgyilagos okok gátolták. Végváron voltak, ahol nem csak a vallásügyi 
rendeletek, hanem saját lelkiismeretük is munkájuk legbecsületesebb elvégzésére 
kötelezte őket. Arra kérte Kovács Imrét, hogy érdekükben járjon közben a 
lelkészkarnál. A Lőrinczy Dénes véleményét Veress Béla petrozsényi lelkész is 
osztotta.  

Kovács Imre lelkész egyetlen prédikációtöredékét sem találtam, de ezzel 
kapcsolatosan Csifó Salamon leveléből idézhetek: „Mert bizony, hitvány beszédek 
látnak ma nyomdafestéket, napvilágot. Mintha meg volna mételyezve e tekintetben a szószéki 
szolgálat!? Nem beszédek túlnyomórészt azok, amik mostanában megjelennek, hanem 
pohárköszöntők, vagy eszmefuttatások, hol az alapige csak cégér, de hogy benn milyen bort 
árulnak: arról nem jó tudni se. Küzdöm én ezek ellen eleget, de a hozzá nem értők közt az 
általad modernnek nevezett beszédeknek sok pártolója s így az íróknak sok bátorítója akad. 
Nem modernek ezek a beszédek – barátom, hanem / fölületesség, felelőtlenség, a nehézség elől 
való kitérés, /.../ a hivatás és hivatal lebecsülése”.324  

A székelyderzsi egyházközség lelkésze - Balázs András - csodálattal 
fogadta Kovács Imre június 3.-án keltezett levelét, amelyben kifejezésre juttatta, 
hogy az Unitárius Szószékbe nem ír, mert olyan szellemben, modernül nem tud 
írni. „Én magam is a legnagyobb mértékben elítélem a bombasztikus szólamú dolgokat. Éppen 
azért fordulok olyanokhoz, akikről tudom, hogy érthető nyelven írnak és vannak gondolataik, 
melyekről érdemes tudomást szerezni másoknak is.325 

25. Bíró István 1926-1956 
1926-ban tulajdonképpen egy lelkészcsere történt. Kovács Imrét Kálnokba, 

Bíró Istvánt pedig Kálnokból az egyházközségbe helyezte át Ferencz József 
püspök.  

Bíró István 1894. augusztus 9.-én született Aranyosrákoson. 1917. július 
29-től 1926. június 6-ig szolgált Kálnokon. 9 éves lelkészi szolgálat állott a háta 
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mögött, amikor a bágyoni lelkészi állásba került, s azt becsülettel betöltötte 1957. 
december 31-ig.  

Az egyházközség szeretettel fogadta új lelkészét, akinek beiktatójára június 
6.-án került sor. A beiktatóra Dr. Kiss Elek dékán is hivatalos volt, de a bölöni 
orgona- és harangszentelés miatt nem tudott megjelenni. Ennek ellenére 
jókívánságait küldte a lelkésznek: „A jó Isten mindnyájatokat áldja meg s aranyozza meg 
hivatásos munkás életét ifjú lelkészüknek és virágoztassa Egyházunkat mindörökké”.326 A 
beiktatást Ádámosy Gábor köri jegyző végezte. Az ünnepély után bankettet 
tartottak, melyen egy személy ebédköltsége 100 Lei volt. A vidéki notabilitásokat 
is meghívták az ünnepélyre, de hogy kik jelentek meg, arról nincs tudomásunk.  

1926. június 13.-án került sor az egyházközség vagyonának átadására. Az 
egyházközséget Gombásy János aranyosrákosi lelkész adta át, aki Csép József és 
Pálfi Tamás jelenlétében az esperes megbízásából 1926. május 30.-án vette át 
Kovács Imrétől. Az új lelkész csak bizonyos megjegyzésekkel vette át a leltárt: 

1. az 1926. évi ügyiratokból csak 44 van meg 
2. az iktató könyvek hiányosak 
3. a leltárban feltüntetett 23 db., összesen 18.000 Koronát képviselő 

hadikölcsön kötvények szelvényei megvoltak, de a külön letét alatt álló 500 
Koronát kitevő kötvény (5 db.) hiányzott.  

Ezen az átadáson elismervényeket és pénztárnaplókat is átadtak a 
lelkésznek, végül pedig a telket, 11 db. kulcsot, és irattári szekrényt.  

1930-ban Bíró István a Fegyelmi Bíróság tagja, mert Nagyajtáról „igaz 
barátsággal” valaki levelet írt neki, melyben az illető sógora, és Árkosi Tamás 
közötti súrlódásról érdeklődött. A levél elég titokzatos marad ahhoz, hogy ne 
lehessen sok mindent megtudni belőle. Talán a Boros György püspök elleni ügyről 
lehetett szó, mert többek között arról is érdeklődött a levélíró, hogy Árkosi Tamás 
esperes ellen történt-e feljelentés, vagy valamilyen eljárás?  

1931-ben barátnak szólítja Dr. Kiss Elek a lelkészt, amikor arra kérte, hogy 
rendelje meg a „Próféták világa” c. munkát. A lelkész a nehéz gazdasági helyzetre 
való tekintettel csak egy példányt rendelt, aminek ára 500 Lei volt.  

Boros György püspök már 1928 júliusában csípősen megjegyezte, hogy 
„ szél fúvatlan nem indul, én ezzel megindítom a házasságról szóló szelet, vagyis 
figyelmeztetem, hogy ami késik, nem múlik ugyan, de a bágyoni parochia erősen várja és 
kívánja is az asszonyt, erről pedig csak Tisztelendőséged gondoskodhat. Úgy legyen!” 327 A 
püspök Tordán hallotta a pletykát, miszerint talán a lelkész nősülni akar. Mikor 
szeptemberben ismét levelet váltottak, a püspök megkérdezte a lelkésztől, hogy a 
tanácsterem helyett nem lett volna-e jobb egy új paplak építése, ahová a papnét 
bevihette volna? 1932 májusában a hívek szinte általánosságban óhajtották a 
lelkész megnősülését, főképpen azért, hogy legyen, aki vezesse a Nőszövetséget. 
Ez az esemény 1932. augusztus 21.-én bekövetkezett, s a következő év elején is 
találunk házassági jókívánságokat. Felesége Végh Ida volt, aki 1896. szeptember 
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6.-án született Ravában. Édesapja a magyarnádasi születésű Végh Mihály egyházi 
és püspöki titkár, édesanyja pedig Gotthárd Ida volt. A lelkész feleségének 
megjelenésével virágzásnak indult a nőegyleti munka az egyházközség életében.  

Bíró István lelkész 1933 decemberében súlyosan megbetegedett, s csak a 
következő év január közepe felé nyerte vissza egészségi állapotát. E hónap végén 
válaszolt arra a levélre, melyben az „Unitárius Egyház” c. folyóirat megrendelésére 
kérték. Válaszában a legnyomósabb okot jegyezte meg, hogy nem volt pénze. Ezen 
kívül azonban soknak találja az utánvétellel fizetendő összeget, harmadszor pedig, 
- bár megérti a lap nehézségeit - őszintén bevallotta, hogy neki „nem tetszik ez a sok 
utánvételezés”.328 Egyben javasolta, hogy kérjék meg a Főhatóságot, hogy a 
kongruából329, minden alkalommal húzzák le a fennálló összegeket. Végül pedig 
megköszönte a házassága alkalmából kapott jókívánságokat. 1933 decemberében 
Kovács Imre, az egyházközség volt lelkésze, kéréssel fordult az egyházközséghez, 
hogy állítsanak ki számára egy igazolást, miszerint 1911-1926 között Bágyonban 
szolgált, mert nyugdíjazásához lenne szüksége erre.  

1934 áprilisában Bíró István lelkészt 50 Leire büntették, mert nem küldött 
be egy határidős iratot. 1934-ben súlyosan megbetegedett a lelkész felesége, s 
bizonyára az orvosi kiadásokat sok nehézséggel tudták fedezni, mert az Egyházi 
Képviselő Tanácshoz folyamodott a lelkész 1936 decemberében. 

1935 februárjában felkérte az esperes, hogy tekintettel Balázs Ferenc culxos 
betegségére március 3.-án végezze el Mészkőn a lelkészi szolgálatot.  

1936-ban Uzoni Fosztó István szarkofágja fölé elkészítették a védő-födelet, 
ami 200 Leibe került.  

Megszülettek a lelkész nagy tervei, melyekben a szántók egy részének 
gyümölcsössé való átalakítása szerepelt, és melyekkel kapcsolatosan az volt 
meglátása, hogy két évtized alatt az egyházközség egy olyan jövedelemre tesz 
szert, ami pótolná, vagy legalábbis feledtetné a kisajátítások rendjén okozott 
károkat.  

Az 1938. évi egyházi reformszándék is megjelenik az egyházközség 
levéltárában. Bujkál a sorok között a kor szelleme, aztán itt-ott kipattan. Januárban 
Árkosi Tamás esperes a következőket írta a lelkésznek: „Jókívánatom mellé még csak 
azt akarom újévi mondanivalóul írni, hogy - kérlek - kövess el mindent, amivel szorosabbá 
teheted a baráti és kartársi jó viszonyt Magad és egyházkörünk többi lelkésze között. Mert erre 
a jó baráti összetartásra nekünk elengedhetetlenül szükségünk van és lesz, akár így, akár úgy 
dől el a pohár a most következő Főtanácson. Értsétek meg és engedjétek véretekké válni a 
gondolatot, hogy Egyházuk sorsa 50 %-ban az aranyostordaköri lelkészeken fordul meg. /.../ 
Azt mondhatom, hogy a fővezetőség jórészt a mi kezünkben van. - Holnap még inkább így lesz, 
ha úgy akarjátok. -” 330  

Hogy mi történt ezen a Főtanácson, az nem tartozik már az egyházközség 
történetéhez, de a petrozsényi lelkész ügye részben igen, aki nyilvánosan nemcsak 
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a Főhatóságot, hanem lelkésztársait is megsértette. Hogy közelebbről miért van 
mindehhez köze Bíró István lelkésznek, az abból derül ki, hogy a Becsületbíróság 
egyik tagja volt Pataki András mellett.  

Az Aranyos-Tordaköri lelkészkör elnöke, az akkori alsójárai lelkész 
értesítette Bíró Istvánt, hogy Weres Béla, petrozsényi lelkész „sötétben bujkáló 
gangsztereknek és titokban konspiráló barnaingeseknek nevezte a gyűlésen jelen lévő 
állambiztonsági hivatali képviselők füle hallatára” 331 a lelkészek tekintélyes részét. 
Eddig várták, hogy végre benyújtja a petrozsényi lelkész bocsánatkérését, de mivel 
az még mindig késett, lépniük kellett ebben a tekintetben.  

Bíró István felkérte a petrozsényi lelkészt, hogy jelezze jelenlegi 
elképzelését az említett tárggyal kapcsolatosan. Válaszképpen Weres Béla többek 
között a következőket közölte: „Sokat hangoztatott unitárius liberalizmusunk 
megcsúfolásának tartom a személyes szólásszabadság kifejezésére juttatása korlátozásának 
ezen szándékát. Meggyőződésem szerint, főtanácsi felszólalásomnak, úgy is, mint egyéni 
véleménynek, úgy is, mint a főtanácsi tagok egy másik nagy csoportja által vallott 
véleménynek, legalábbis akkora létjogosultsága van, mint azoké, akik felszólalásomból 
korbácsot óhajtanak ellenem fonni. A szájkosár alkalmazásának kísérlete nem fér össze az 
unitárius szabadelvűséggel és e kísérlet ellen tiltakozom. 4./ A főtanácsi ülésen elmondottakat, 
mint egyéni meggyőződésemet teljes egészében fönntartom s következményeit személyem elleni 
régebb beindított személyes hajsza egyik láncszemének tartom.” 332  

1938 Szeptemberben értesítette a lelkész az Egyházi Képviselő Tanácsot, 
hogy az iskola keretében megszervezett egy gyógynövénygyűjtési akciót, aminek 
nem volt sikeres kimenetele, mert az „aranyosszéki nép a gyermek által képviselt 
munkaerőt eredményesebben tudja felhasználni a gazdaságban való foglalkoztatással, mint a 
gyógynövények gyűjtésével”.333  

1939-ben lassan fújdogálni kezdett a 2. világháború szele. Szinte ennek 
előfutára volt az a kialakult helyzet, amiben a lelkész kérte Varga Béla püspököt, 
hogy orvosi kivizsgálás céljából engedélyezzen neki kétheti szabadságot. Én nem 
feltételezem, hogy a lelkész nem volt beteg, hanem inkább hangsúlyozom, hogy 
valamilyen kiutat keresett a háborús kötelezettség alól. Ez ekkor teljes mértékben 
nem sikerült, mert augusztusban éppen ő kérte, hogy vegyék fel tárbori lelkésznek. 
1940-ben végérvényesen kiderült, hogy nem fogadták el szolgálatait, mert a 
lelkészt a gyülekezetben találjuk, és a tőle megszokott lelkiismeretességgel végezte 
továbbra is kötelességét.  

A bágyoniak lassan megtapasztalták a háború nehézségeit, ami azzal 
kezdődött, hogy a román katonaság augusztus végén megpihent a faluban. A több 
mint kétheti táborozás alatt a katonaság parancsnoka, ezredese az első napokban 
magához hívatta a harangozót, s levetette a torony zöld ablakait, mert abban a 
magyar nemzeti színek egyikét vélte felfedezni. Utólag visszarakatta.  
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Október 1-én a lelkészt hadbíróságra idézték, ami alatt Bende Béla, kövendi 
lelkész látta el a szolgálatokat. Pontosan nem tudjuk, hogy meddig tartott a 
kivizsgálás, de tény, hogy ez idő alatt volt temetési szolgálat. Az egész kihallgatás 
egy névtelen feljelentésnek volt köszönhető, miszerint államellenes cselekedetet 
folytatott a lelkész. Természetesen nem tudták, vagy éppen nem akarták 
rábizonyítani, mert szabadon engedték, és újra az egyházközségben találjuk a 
lelkészt.  

A háború nehéz éveit Bíró István lelkész a gyülekezetével élte át. Amikor a 
falu az erdőre menekült, akkor ő is a néppel ment, amikor pedig temetni kellett 
szertartás nélkül, akkor szó nélkül végezték a temetést. Egyszóval nem hagyta 
cserben gyülekezetét. Ezt a nehéz időszakot Árkosi Tamás esperes a 
következőképpen jellemezte: „Nehéz időkben élünk. De mi papok, ha benne is vagyunk és 
nem is vonhatjuk ki magunkat e világból, bizonyos mértékben mégis feléje kell helyezzük 
magunkat a mindennapi eseményeknek, mert mi nem a mulandókra, hanem az örökkévalókra 
kell nézzünk s cselekedeteinket is ezekhez kell szabjuk. Ez azt jelenti, Kartársaim, hogy 
minket az idő nem zökkenthet ki a rendes kerékvágásból. /.../ Egyebekben kérem 
mindnyájatokat, hogy legyetek erősek s ha bántalmak érnek, hordozzátok türelemmel és 
Istenbevetett erős hittel, mert, amint újévi pásztorlevelünkben is említettem: életünk hajójának 
kormánykereke az Ő szent kezében van.-” 334  

1945. március 28.-i keltezéssel a Sinfalván székelő, ideiglenes jelleggel 
működő „Romániai Unitárius Egyház Képviselő Tanácsától” a lelkész egy felszólítást 
kapott, miszerint jelentenie kell, hogy „soha nem állott románellenes idegen érdekek 
szolgálatában. 2. Lelkész soha nem volt semmiféle katonai, vagy fasiszta jellegű szervezet 
tagja. 3. Tudomásom szerint demokrata ellenes magatartásért semmiféle eljárás lelkész ellen 
nincsen”.335  

Szeretném felhívni az olvasó figyelmét, hogy e nyilatkozatban foglaltakkal 
szemben nem kívánok felhozni más cáfoló bizonyítékot, de a valóságra 
támaszkodva el kell mondanom, hogy ekkor nem is volt eljárás a lelkész ellen, de 
1940-ben igen. Másfelől pedig Bíró István tagja volt az 1929-ben megalakult 
(bágyoni szinten) Magyar Pártnak.336 1938-ban felszólította az esperes a lelkészt, 
hogy azonnal tegyen jelentést, hogy melyik politikai pártnak a tagja, s talán éppen 
ennek köszönhetően a lelkész a jelzett esztendőben ki is lépett a pártból.  

Tegyünk egy kis kitérőt, vagy, ahogy tetszik, pillantsunk vissza 1929-ig! 
Az említett párt Bágyonban 1929. május 26.-án tartotta megalakuló 

gyűlését. Elnöknek Gál Domokost, jegyzőnek Bíró István lelkészt választották. 
Ezen a gyűlésen kimondták, hogy a tagsági díj évi 20 Lei. 1930 januárjában ismét 
gyűlést tartottak, melyen már sokkal többen jelentek meg. Látszik, hogy egyre 
jobban erősítették a párt szerepét. Simon Antal, református lelkész javaslatának 
köszönhetően kimondták a résztvevők, és ugyanakkor jogerős határozatra emelték, 
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hogy a faluban élő magyarság számára való tekintettel a bírói (polgármesteri), a 
pénztárosi, és a két első tanácsosi helyet a Magyar Párt tagjainak tartják fenn.  

Ebben a gyűlésben az iparosság sérelmezte, hogy nekik nincs képviseletük 
a tanácsban, aminek következtében Csép Sámuel saját elhatározásából lemondott 
képviselői tisztéről, és Németh János suszternek (cipésznek) adta át. A következő, 
január 16.-án tartott gyűlésben, szabályos jelölés után megtörtént a község 
vezetőségének megválasztása. Már a jelölésben, de főképp a választásban 
tapasztalható, hogy milyen körültekintően végezték az új tanács megalakítását. 
Bírónak Kaszás Gyulát, helyettesnek „Kuk Gábort a Gáborét”, pénztárnoknak Csép 
Pált választották. Ekkor még 8 tanácstagot is választottak, akik között nem szerepel 
a lelkész, Bíró István neve.  

Az 1931-ben tartott gyűlés alkalmával Gál Domokos elnök kijelentette, 
hogy a „romániai magyarság életének példamutatónak kell lennie s mindenkit, aki a pártnak 
tagja, felhív, hogy a közelgő választásokon a párt jelöltjei mellett tartsanak ki, s mutassanak 
példát öntudatos, egységes és fegyelmezett magatartásukkal”.  

A nemzeti villongások első jeleit tapasztaljuk, amikor a párt megfelelő 
védekezési intézkedéseket foganatosított. Csongvay Ferenc kántor szavaiból 
érezzük, hogy néhány személy ittas (részeg) állapotban olyan magatartásról tett 
bizonyságot, amivel nem azonosítható a Magyar Párt. Ezért tehát a gyűlésnek ezek 
a személyek fölött nem kell „pálcát törnie” s főképp azonosulnia a vádakkal.  

Megjegyzem, hogy hasonló éleződések, viszályok kialakultak a későbbiek 
során is, sőt a feszültségek levezetését komoly tettlegességek is kisérték, de ezekre 
most még nem térhetünk ki, mert nem ért meg rá az idő. Általánosságban azonban 
megjegyezhetjük, hogy mind magyar, mind pedig román félről kimutathatók az 
erőszakosság jelei a tárgyalt, de a későbbi időszakban is. 

1949-ben egy másik kor, a kommunista világ szelleme elfoglalta 
Bágyonban is az uralkodó szerepet. A lelkész kijelentette a vizsgálószék, de a 
gyülekezet előtt is, hogy „miként eddig, úgy ez után is igyekeznek kivenni a maguk részét 
az új társadalmi rend kialakításában”.337  

Ezzel tulajdonképpen kezdetét vette az új berendezkedés, mely nemcsak az 
egyházközség tagjait érintette kellemetlen hatásaival, hanem a sorban következő 
lelkészek is a szó szoros értelmében szenvedő alanyokká váltak. Egyetlen elmúlt 
időszak nehézségeihez sem hasonlítható a tárgyalt időszak, mert ez jellegzetesen 
egyedülálló nehézségeivel együtt. Egyik napról a másikra ráébredtek, hogy az 
egyházközség majdnem minden vagyonától megfosztva, tehetetlenül állt a sok 
megoldásra váró feladat előtt. Rengeteg küzdelemmel, de közel sem 
maradéktalanul, sorban kínlódtak a feladatok megoldásán, úgy, hogy közben 
átrendezkedtek egy teljesen lehetetlen társadalmi formára. Erről azonban még szót 
ejtek a földgazdálkodás rendjén.  

1954-ben lassan jelentkeztek a fáradtság jelei a lelkészen, s éppen emiatt 
beindította nyugdíjazását. Erre annál is inkább szükség volt, mert az egyházközség 
a lelkész legkevesebb fizetését sem akarta biztosítani. Nem marasztalom el a 

                                                 
337  - 42. I. – 1949. március 22. 
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gyülekezetet, de nem is csodálkozom, hogy annyira lehetetlennek látszott a belső-
emberek fizetésének módosítása. A lehető legtárgyilagosabban ecsetelem a 
korabeli hangulatot, melyben kiküldték a lelkészt a gyűlésből, míg vitatkoztak 
fizetése javítása fölött. Ma mindenképpen furcsán hangzik, hogy, nagyon sok 
tárgyalás után 50 Leivel emelte meg az egyházközség a havi fizetést. Ezt pedig 
tette egy olyan lelkésszel szemben, aki mindvégig a gyülekezet mellett maradt, 
pedig életét féltve, másokhoz hasonlóan ő is elmenekülhetett volna gyülekezetéből. 
A fenti hangulatnak pontos tükörképe a vizsgálószéki bejegyzés, melyben az 
esperes „meleg hangon kéri a közgyűlés tagjait és híveket, hogy megértéssel, ragaszkodással és 
szeretettel vegyék körül lelkészüket és legyenek azon, hogy lelkészük 28 évi szolgálata után ne 
érezzen méltánytalanságot magával szemben a fizetés rendezetlensége miatt”.338  

Bíró István idejében a lelkész, és a gyülekezet egyes tagjai között bizonyos 
feszültség támadt. A lelkész emlékével szemben azonban méltatlan339 lenne. Nem 
feszegetem a történteket, mert aránytalanul sok a támadás irányában, én pedig 
áldozatként látom a lelkészt. Elégedjünk meg azzal, hogy a lelkész a legnagyobb 
szerénységgel elhallgatott minden kellemetlenséget, s a jegyzőkönyvekben - 
melyeket ő írt - ennek soha nem adott hangot.  

1954-ben elhatározta, hogy nyugdíjba vonul, hogy végre éldegélje 
megérdemelt nyugdíjas éveit. Ez azonban még egyelőre nem következhetett be, 
mert munkáját nyugdíjasként is tovább folytatta. Ő szervezte meg az új „átkos 
rendszer” első erőszakolt béke-mozgalmait, de olyan nehézségek árán, hogy 
napokig névsorral járta a falut, és aláírásokat gyűjtögetett a béke ügye mellett. 
Ebből is látszik, hogy kötelességtudóan végezte megbízatását. 1956 októberében 
kijelentette a keblitanács előtt, hogy 1957. január 1-től végérvényesen nyugalomba 
vonul, s egyben arra kérte a keblitanácsot, hogy legyenek segítségére 
Aranyosrákosra történő költöztetése alkalmával. 3 keblitanácsos, és 4 egyházfi tett 
ígéretet, hogy segítenek.  

Bíró István lelkész olyan jellem volt, aki szeretetteljes közvetlenséggel 
viszonyult mindenkihez. Egyházát 38 évig szolgálta: 1917. július 29 – 1926. június 
6-ig Kálnokon, majd 1956. december 31-ig Bágyonban. 1927-1938 között a Köri 

                                                 
338  - U.o. 1954. május 7. 
339 Engedtem lektoraim unszolásának, bár szívem szerint nem írtam volna erről a kérdésről. Azért, 
mert szót fogadok nekik, elmondom azt, ami idetartozik. Fogarasi Jenőné, Nyitrai Ilona, aki 
mindannyiunk „Mámikája” volt, hosszú éveken át úgy végezte a férfiak kemény munkáját, hogy 
sokakat megszégyenített kaszálás, vagy favágás alkalmával. Talán éppen ezért sikerült neki beférkőznie 
Bíró István lelkész bizalmába, aki kocsisaként elfogadta, a különben Aranyosegerbegyről származó, 
egyenes megjelenésű asszonyt. A kor szokása szerint, a tehetősebb emberek élték úri életüket, melyhez 
hozzátartozott az is, hogy heti rendszerességgel bevitették magukat Tordára, ahol eltöltöttek egy-egy 
éjszakát, miközben nemcsak az italozásnak és jókedvnek adták fejüket, hanem időnként, alkalom adtán 
rossz hírű lányokkal is összefüggésbe hozták őket. Én csak pártolóan írom, hogy sokszor próbáltam 
kicsikarni említett Mámikából a feltételezett igazat, de soha még rá se biccentett, hogy bármit is tudna a 
lelkész hűtlenségéről. Ne feledjük el, hogy 1930-as éveket írtak akkor, amikor a nyilvános házak 
látogatása természetesnek számított, sőt nem bizonyult hűtlenségnek minden családban. Ezzel viszont 
nem erősítgetem a gyülekezet gyanúját. Az olvasó pedig nézze el nekem, hogy engedtem a lektorok 
nyomásának.  
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fegyelmi Bíróság, 1938-tól az Egyházi Fegyelmi Bíróság tagja, 1927-től az 
Aranyos-Torda lelkészkör pénztárosa volt.  

1932-ben Csifó Salamon dékán a következőket írta a lelkésznek: „Úgy van! 
E végső sóhajjal, a mi emberi értelmünk szerint minden elvégeztetett! Sírhatunk, 
kesereghetünk, mert az ártalmatlanság felett győzelmet aratott a gonoszság, a magasztos lélek 
felett a satnya durvaság! De tiszta, derült, szűzi napsugaras hajnal kellett és az Isten 
győzedelmeskedett; az ő lelke, szeretete, jósága és igazsága az első húsvét reggelén feltört a 
sírból és diadalmat ült”.340  

Bíró István prédikációit illetően az első feljegyzést éppen tőle kaptuk, 
miszerint „júni 2. án az alkohol elleni küzdelem érdekében a templomban alkalmi egyházi 
beszédet tartottam a példabeszédek könyve 23. r. 20. 21. v. alapján”.341 „Ne tarts a bor 
mellett dőzsölőkkel se a falánk húsevőkkel! Mert a dőzsölő és a falánk elszegényedik.” Péld. 
23,20-21. 
Ima 

„Miatyánk! Kit fenn ragyogó magasság itt alant mélység leborulva tisztel, Hozzád 
fohászkodunk e pillanatban, midőn egy év munkásságáról számot adni készülünk. Atyánk! 
világosítsd meg a mi értelmünket, hogy a megismert igazságokról bizonyságot tehessünk. 
Ajándékozz meg tiszta szívvel, hogy szívünk ártatlanságában megnyerhessük a mennyország 
kincsét. Atyánk! légy a mi vezérünk, hogy a mai napon is gyarapodjunk az igaz ismeretben és 
tudományban. Ámen” 

Pünkösdi beszéd (részlet) 
„A szt. lélek az az isteni erő, amely mindig lelkesítette a jó és igaz lelkeket. Ez az erő 

működik a prófétákban. Ez működött Jézusban és az ő követőiben, az apostolokban is. Ez az 
erő, mely az istenországának a tagjait a szeretet lelke által egybekapcsolja és bennök a kegyes 
és istenes élet iránti vágyat felébreszti. /Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus./ 

Tehát a szent lélek nem személy. A szent írás tanításai azt mondják, hogy nem 
személy. Azzá csak az emberek tették. 

A szent lélek csodás munkájának legszebb bizonysága az első pünkösd története. 
A szent lélek munkájára ma is szükség van az életnek minden viszonylatában, de 

különösen az egyházi életben. Mert minden igazi nagy dolog csak így valósulhat meg. A 
léleknek égni, lángot kell kapni, mint a Hóreb hegyén a csipkebokornak. Minden nagy dolog 
csak az igazság és szeretet lelkének a munkája következtében valósítható meg. 

Ám csak alkalmassá kell tenni a keblet, mint ahogy a földműves előkészíti a talajt a 
mag befogadására, mert máskülönben nem terem az. 

Ezért, amint /.../ Máté tanítja, meg lehet azt tenni a Jézus nevében, vagyis, ha meg 
van bennünk a jóra való készség és az Istenben való bizalom, most ez a lélek nem a kívülről 
ható, hanem az emberben kifejtő és magával ragadó erő.” 

„Legyetek az én követőim (emlékezés Dávid Ferencre) 
Alapige: I. kor. 11. r. 1. v.: 
„Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé.” 

                                                 
340  - 8. I. – 1932. március 20. 
341  - 7. I. – 1929. június 2. 
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A mai istentiszteleti órában kegyeletes megemlékezésre hívlak fel afiai. Az idők örök 
forgásának rendjén egy olyan nevezetes időponthoz jutottunk, amely mellett közönyösen, 
észrevétlenül, azt észre nem véve elmennünk nem szabad. Hiszen, ha így tennénk, akkor nem 
tudnók kellőképpen értékelni a múltat, amely számunkra nemcsak megszentelt emlék, hanem 
tanulság és útmutatás is a jövőre, a jövendő feladatainak és kötelességeinek teljesítésére. Ha így 
tennénk, akkor nem volnánk igazán és őszintén unitáriusok, már pedig szeretem hinni, hogy ti 
büszkék vagytok rá, hogy unitáriusok vagytok. 

Talán szükségtelen is mondanom, hogy az a nap, melyre emlékeztetni akarlak, szent 
vallásunk megalapítójának, lánglelkű prófétájának s minden akadályok között is bátor szavú 
hirdetőjének, Dávid Ferencnek halála évfordulója. Ő ugyanis ezelőtt 300 évvel, egy ilyen ködös, 
borongós novemberi napon hunyta le szemét az örökkévalóság álmára, a dévai várbörtön egyik 
nyirkos, penészes cellájában. A meggyőződésének, a fölismert igazsághoz való ragaszkodásának 
lett foglya és vértanúja. Börtönbe zárták a lelkiismereti szabadság szép törvénye dacára is, 
mely azt mondja, hogy „mindenki azt a vallást kövesse, melyet inkább akar, mert a hit Istennek 
ajándéka.” Börtönbe zárták, mert „a lényeget a lényegtelennel, a teremtőt a teremtménnyel, az 
örökkévalót az időben születettel” - felcserélni, összezavarni nem tudta, nem akarta. 

Lelkemnek szemével látom azt a testben megtört, roskatag, de lélekben erős, meg nem 
tántorodó férfit, ki börtöne falára ez emlékezetes szavakat írja: „A pápák kardja, a kereszt s a 
halál képe, semmi sem fogja az igazságot útjában feltartóztatni. Azt írtam, amit éreztem, és 
amit éreztem, bízó lélekkel hirdettem. Meg vagyok győződve, hogy holtom után a hamis 
igehirdetők tanai össze fognak omlani.” 

Mondjátok afiai, hogy lehet-e ennél szebb és meggyőzőbb erejű vallástétel az 
igazságról és meggyőződésről? Mondjátok, nem gyönyörű felhívás-e ez a követőihez, amelyben - 
akár csak az apostol a korinthusi gyülekezethez - így szól hozzánk: „Legyetek az én követőim, 
mint én is a Krisztusé!” 

Dávid Ferenc a Krisztus követője volt, miként az apostol, ki az alapigében szól 
hozzánk. Lelkének szent áhítatával csüngött a Mester tanításain és szent vágyódással kereste, 
kutatta az evangéliumnak örök igazságait, mint korának minden nagy szelleme, mint 
reformátor társai is. Vizsgálódásának tárgya a kereszténység igazi lényegének megállapítása és 
Jézusnak az evangéliumokban lefektetett tanításainak napvilágra hozása volt. És az ezektől 
eltávolodott kereszténységet akarta visszavezetni az egyedül igaz és örök fundamentumra, 
amelyen kívül senki más alapot nem vethet, mint amely vettetett, és amely a Jézus Krisztus. S 
mi, kik az ő követői vagyunk, kérkedés és dicsekvés nélkül mondhatjuk, hogy ezt az igazságot a 
legtisztábban látta és a legvilágosabban hirdette: Dávid Ferenc. Ő volt az, aki hirdette, hogy 
„nekünk egy Istenünk van, amaz Atya, kiben mindenek vannak s mi őbenne”. Ő értette meg a 
legvilágosabban az Úr Jézus tanítását, hogy „az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy 
lélekben és igazságban imádják”. Hirdette az evangéliumok tanítása alapján a keresztény 
ember magas hivatását: „Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes”. És az ő 
nevéhez fűződik a lelkiismereti szabadság szép elvének törvényben való kimondása, mert az ő 
kezdeményezésére mondja ki a tordai országgyűlés, hogy „mindenki azt a vallást kövesse, 
melyet inkább akar, mert a hit Isten ajándéka” s ezzel a világ minden más népét megelőzve, 
Erdélyt a lelkiismereti szabadság földjévé teszi. Ő ezt a szép elvet nemcsak hirdette, hanem 
cselekedte is. Egyik életírója mondja: „Dávid Ferenc egyénisége olyan, mintha nem is újító 
volna, akinek minden áron arra kell törekednie, hogy győzzön. Szenvedély, gyűlölet, elfogultság 
nincs benne, csak az igazság meggyőződése. Ezért tud elnéző, tud türelmes, tud nagylelkű lenni 
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az ellenféllel szemben”. Egyik munkáját a fejedelemnek ajánlva, így ír: „A szentírásban sehol 
nem olvastam, hogy az Isten igéjét és a vallást tűzzel-vassal kell terjeszteni. Krisztus 
országának népe és az ő áldozata önkéntes; fegyverrel és fenyegetéssel az evangélium 
elfogadásra nem kényszeríthető. Nincs nagyobb esztelenség, mint külső erővel kényszeríteni a 
lelkiismeretet s a lelket, aki felett hatalommal csak a teremtője bír”. Ezért tud ellenségei 
érdekében szeretettel írni a felséghez: „Hogy jámbor érzelmünk a felség előtt tudva legyen, 
kérjük, hogy vádlóink ne csak méltatlansággal ne illettessenek, de részesüljenek minden 
tisztességben és jutalomban, legyen szabad nekik írni, tanítani, minket kárhoztatni s általában 
adassék nekik teljes szabadság mindenre, amit ügyünkben tenni akarnak. Az Isten maga lesz 
az, aki a maga ügyét védelmébe veszi”. 

A Dávid Ferenc kora az ő lelkének szép, emelkedett gondolatait megérteni, s annál 
kevésbé követni. Hiszen ha megértik, akkor a törvény sugalmazójának nem kellett volna 
börtönben fejezni be életét. Hát vajon ma átment-e már a köztudatba, be van-e már írva a 
szívek táblájára is, vagy pedig ma is csak hideg, holt betű? Fájdalom, még ma is kell látnunk, 
hogy hitünknek szabad nyilvánításáért az emberek lenéznek, sőt megvetnek. Ma is látnunk 
kell, hogy a különböző felekezetek tagjai harcolnak egymás ellen, ahelyett, hogy mint egy 
Atyának gyermekei, egyetértésben, békességben és szeretetben élnének, s közös erővel 
igyekeznének megvalósítani a közös célt: az Isten országának a terjesztését. 

Gondolkozzatok csak a mondottak felett, afiai! S ha nyitott szemmel megfigyelitek 
korunk vallásos életének megnyilatkozásait, igazat adtok nekem. Igaz, gyakran hallhattok 
olyan kijelentéseket is, hogy a mi korunk sokkal türelmesebb és megértőbb vallási kérdésekben 
az elmúltaknál. Ezzel szemben ki kell jelentenem, hogy ez nem azért van így, mert lelkünket 
áthatotta és megszentelte a lelkiismereti szabadság nagy elve s ennek alapján mindenki hitét és 
vallásos meggyőződését tiszteletben tartjuk; nem is abban keresendő az oka, hogy szívünket 
krisztusi szeretet tölti be és mi mindenkivel jót téve, egymással békességben kívánunk élni, 
hanem - véleményem szerint - az ok a kor szellemében, az emberek gondolkozásmódjában van. 
Ez a gondolkozás pedig inkább anyagias, mint vallásos. E mellett bizonyít az a szólás-mondás 
is: „Minden vallás jó vallás, kivéve a kárvallást”. Ma a régi Istennek tiszteletét kiszorította 
helyéből egy új istenségnek: a pénznek, a vagyonnak szeretete és imádata. És ebben van az oka 
a hit kérdései iránt tapasztalható türelmességnek, hogy ne mondjam közönyösségnek. 

Mennyire más volt a Dávid Ferenc kora, a 16. század. Ez a kor őszintén vallásos 
volt. A vallás kérdéseivel való foglalkozás lelki szükségletet elégített ki. Ez a vallásosság 
nemcsak az istenházának buzgó látogatásában, míg ma üresek a templomok; a bibliának 
olvasásában, mely minden család asztalán ott volt, míg ma csak elvétve - merült ki, hanem 
áthatotta az egész életet és annak minden cselekedetét. Ez a vallásos lélek tudott áldozni: 
templomokat és iskolákat tartott fenn, sőt arra is van példa az unitárizmus történetében, hogy 
hitehagyás helyett inkább a száműzetést választották és inkább lemondottak az élet verejtékes 
munkájával szerzett vagyonukról is, csakhogy a lelkiekben ne szenvedjenek kárvallást. Óh 
milyen szép és megható példáit látjuk az áldozatkészségnek az üldözött, a szorongatott egyház 
életében! 

Hát mi ne tudnánk az ősök nyomdokán járni, példaadásukat követni? Csak mi nem 
tudjuk, vagy nem is akarjuk megérteni az idők szavát, mely kér, sürget, parancsol, hogy 
teljesítsük az apostoli parancsszót: „az ajándékozásról és az áldozatkészségről, pedig el ne 
felejtkezzetek, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten?” 
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Bizony csak ilyen áldozatos élettel tehetünk bizonyságot arról, hogy mi szeretjük 
egyszerű, de tiszta unitárius hitünket és vallásunkat és él bennünk ma is a Dávid Ferenc lelke, 
ki azt tanította, hogy: „a hit a tökéletesség kezdete, a szeretetnek a legmagasabb foka. A hit 
elkezdi a jót, a szeretet elvégzi. Az embernek legfőbb dolga, szeretni Istent és embertársait”. 

Igyekeznünk kell unitárius testvéreim, hogy a mi hitünknek legyen szép cselekedetei, 
mert, ha ezeket felmutatni nem tudjuk, hasztalan mondjuk, hogy mi a Dávid Ferenc népe, 
királyi papság és szent nép, hogy Unitárius Sion vagyunk. Ezért kérjük a mi egy, igaz 
Istenünket, hogy adja nekünk a hitnek, a buzgalomnak és áldozatkészségnek szent lelkét, mert 
csak ezekkel lehetünk Dávid Ferencnek hű követői és teljesíthetjük az apostol szavaiban 
hozzánk intézett felhívást: „Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé”. Az apostol is és 
Dávid Ferenc is a Krisztus követője volt. Krisztus ügyéért, annak diadaláért egy-egy egész élet 
szakadatlan munkáján kívül, a legszentebbet, az életüket áldozták fel. Ezeket eszetekbe véve 
legyetek mindenkor a Dávid Ferenc követői, mint ő is a Krisztusé! Ámen. (1938 – 1939) 

Adventi beszéd 
„Kedves afiai! 
Mélyen benne vagyunk az adventi várakozások és reménységek hangulatában, hiszen 

már csak pár nap választ el attól, mikor újra megzendül az ének /.../, mikor az a fényes csillag 
újra megjelenik a keleti égbolton. E hangulatnak a hatása alatt szólok hozzátok ez alkalommal 
/.../. Ám, de hangsúlyozom, hogy a mi Messiási reményeink és várakozásaink most is ránk 
hasonlítanak, mert a Jézus születése a zsidó népé /volt/. Mi is várjuk, hogy támadjon fel 
nekünk az igazság napja és gyógyulás legyen annak szárnyai alatt. Mi is várjuk annak a 
boldog idénnek az eljöttét, mikor a vakoknak szeme megvilágosodik, a süketek hallanak, a 
sánták járnak és a szegényeknek az evangélium prédikáltatik. S ezért vágyakozva tekintünk 
napkelet felé, ahol már pirkad a hajnal, ahol felkel a nap s lélekben elzarándokolunk az elé, aki 
jön hatalommal és dicsőséggel s aztán ruháinkat lába elé terítve, lelkesen kiáltjuk, áldott, aki 
jött az Úrnak nevében. 

Ámde, ha nem akarjuk, hogy csalódások érjenek, mikor halljuk szavát: Az én országom 
nem e világból való. Az én országom nem itt, avagy ott, hanem tibennetek vagyon, az életről 
való felfogásunkat, az /.../ alkotott eszményünket, egész életfelfogásunkat kell 
megváltoztatnunk. Ezért mi nem az elnyomásban, a letiprásban, hanem a nyomorultak 
felsegítőjében, nem a harcok véres kezű hősében, hanem a csodálatos munka apostolában, nem 
az élvezőben, hanem a falatját másokkal megosztóban kerestük eszményeink megtestesülését. 

A mi királyunk, akit várunk, hogy megváltson minket a ránk nehezedő kereszttől: a 
békesség fejedelme. Tőle nem a külső bajoktól, nyomorúságtól, haláltól való megváltásunkat 
várjuk, hanem mi tudjuk, hogy a természet vaskövetkezetességű törvénye elől nincs /.../ kivétel. 
Mi tudjuk, hogy tisztünk minden feladatának /.../ minden keresztje hordozásának megadással 
és /.../ engedelmeskedve kell megfeleljünk. Tehát a mi vágyakozásunk az Istennel való 
békességre, lelkünk nyugalmának megszerzésére irányul. Hiszen ez a legfőbb jó, amellyel 
minden ígéretnek részesei lehetünk. Igen, ezt kérjétek, ezt várjátok, attól, aki eljövendő. 
Várjátok és kérjétek bizalommal és reménységgel, mert az Úr közel van azokhoz, akik őt 
várják. Addig pedig gondosan készítsétek az ő útait, egyengessétek az ő ösvényeit. /.../ 

Kedves afiai! /.../ kívánom, hogy a ti szívetek és lelketek legyen az a jó termőföld, 
amely az elhintett magot befogadja, a hallott igék pedig az a jó mag, mely jó földbe kerülve 
megtermi a léleknek gyümölcsét, amely: szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, 
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szelídlelkűség és mértékletesség! S ha igaz irányban a mi munkálkodásunk valamit tett, akkor a 
mi munkánk nem volt hiábavaló. Adja Isten, hogy így legyen!” 

Temetési beszéd 
„Ker. hívek! K. afiai! 
„Jaj nekünk, mert elesett a mi fejünknek koronája”, a siralmak emberének ez a 

fájdalmas sóhaja, panaszos siralma járta végig, szállt el sok-sok ajakról, mikor végig járta 
országunkat a gyásznak és vesztésnek szomorú, gyászos híre, lesújtó tudata. Igen, mert a hír 
azt adta tudtunkra, beteljesedett a végzet, melyre az ország népei szorongó szívvel gondoltak, 
s melyet az orosz tudománynak legnagyobb erőfeszítései sem tudtak feltartóztatni: meghalt 
Hohezollern Sigmaringen I. Ferdinánd, Románia királya, tehát az állam keretén belül élő, 
különböző nemzetiségű, nyelvű és vallású, de az ő felséges személye iránti hódolatban 
összeforrt népek sorsának legfőbb intézője. 

„Jaj nekünk, mert elesett a mi fejünknek koronája”, ettől a fájdalmas sóhajtól terhes, 
visszhangos a levegő e pillanatban is, mikor koporsóját a minden élőknek útján elindítják, hogy 
azt elhelyezzék az ősi sírboltban, s mikor egy országnak lakosai, hatalmas székesegyházakban, 
úgy mint egyszerű kicsiny falusi templomokban összegyűlve imádkozik s kéri Istentől a 
megboldogult király szenvedéstől megpihent, a fájdalmaktól megszabadult testének csendes 
nyugalmáért és lelkének üdvösségéért, mi is uralkodói jogára, alá került népek, mi is őszinte 
részvéttel osztozunk az ország gyászában s őszinte fájdalomtól összeszorított szívvel hajtunk 
fejet az ő koporsója előtt. 

Minden halál, de kiváltképpen azoknak halála, akiknek az emberi sorsok intézésének 
legfőbb hatalma jutott osztályrészül a földön, az élet mulandóságát, a mindnyájunknak szóló 
örök figyelmeztetést: porból lettünk és porrá kell lennünk juttatja eszünkbe s ráirányítja 
tekintetünket a magaslatokra, a hitnek és vallásnak, az evangéliumnak szent hegyére, hol 
Jézus áll, hol a létezés célja, az élet értelme, az örök nagy kérdések megfejtődnek, megoldódnak. 
És ezen magasabb életszemlélet előtt el kell, hogy némuljanak az értelemnek kicsinyes 
ellenvetései, kételkedései, a szívnek tépelődései és hitetlensége. Itt csak az égi eredetű lélek 
beszélhet, az a lélek, mely érzi, tudja, hogy Jézus a feltámadás és az élet, és aki hisz őbenne, ha 
meghal is él az, az a lélek, amely együtt vallja az apostollal: ha meghaltunk érette, élni is 
fogunk ővele. És mi ennek az örökélet reménységével és hitével megteljesedett léleknek őszinte 
szavával és áldás kívánatával mondunk búcsút a halott királynak. 

Meghatott, fájó lélekkel búcsúzunk, mert megérdemli azt tőlünk, hiszen az ő nagy 
királyi szíve megérezte és megértette új hazánkban az elhelyezkedés útja tövisekkel kirakott, 
próbáltatásokkal teljes, mert azt is az ő nagy királyi szíve megértette, hogy máról holnapra 
lelket-eszményeket kicserélni nem lehet, hanem az idő érlelésére van szükségünk ahhoz, hogy új 
életünkben is hivatásunkat megtaláljuk, és céljainkra ráeszméljünk. A megértés és szeretet 
melegével fogadott minket, új gyermekeit. Nem vonta kétségbe részünkről a jóakaratot és 
becsületes szándékot, panaszainkat nem magyarázta félre és ragaszkodásunkat nyelvünkhöz és 
műveltségi kultúránkhoz nem kicsinyelte le és azt nem bélyegezte meg. 

Nem a mi feladatunk az elhunyt királyunk érdemeit méltatni. Ezt a munkát majd 
elvégzi a történelem. S különben is ez a pillanat, mikor az egész ország könnyes szemmel tekint 
a koporsóra, melyben jó királya alussza az örökkévalóság álmát, nem alkalmas erre. 

Ma mindannyian álljunk be a gyászolóknak hosszú, vége láthatatlan láncába s 
kísérjük el gondolatban jó királyunkat a végső úton, melyre talán éppen most indítják el s mely 
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az ősi sírbolthoz vezet. Addig pedig, amíg oda megérkeznék, lélekben alázzuk meg magunkat 
Istenünk előtt és imádkozzunk hozzá ezeket mondván:” 

Temetési beszéd (vázlat) 
„Kinek szólnak a harangok? 
Rég vártalak ... 
Jöveteledről előre értesítettelek. 
Tudtam, hogy útban vagy. Honnan? Elfogadásodat nem kerültem ki 
Mégis eljöttél:  Kegyetlenség 
   Szomorúság 
   Könny 
   Hiány 
Mily szép a fehér hótakaró, mely alatt a föld téli álmát alussza, hogy kipihenje magát. 
Mily szomorú lehet a szemfödél, mely arcokat föd /.../ A mindent eltorzító hólepel 

nemessége: megnyugtató képet adni arról, amit befed. 
Szép a tél, mert van tavasz. 
Szép a halál téli időben, de szomorú (mert e télnek nincs tavasza.) 
Kedves halott felett 
hamar zöldülőhant fakad; 
Kedves halott felett 
hű gond ápol virágokat.” 

26. Benedek Sándor 1957.-1975. 
1957. január 1-ével megüresedett a lelkészi állás. Még a múlt évben úgy 

döntött a keblitanács, hogy megkeresik az esperest a lelkészváltással 
kapcsolatosan. Azt a megoldást találták a legmegfelelőbbnek, hogy ideiglenes 
beszolgálással oldják meg a fennálló helyzetet. A volt lelkész és a beszolgáló, 
kövendi lelkész Kiss Zoltán között 1957. február 14.-én megtörtént az átadás. Bár 
ez jóval később történt, a szolgálatok végzését már január 1-től felvállalta a 
beszolgáló lelkész. Többen szerették volna a lelkészi állás végleges betöltését, és 
emiatt szorgalmazták is azt. A vizsgálószék kérte az egyházközséget, hogy a 
lelkészi „állás betöltésében öntudatos magatartást, egységet és békességet” 342mutasson a 
megfelelő időben. Lassan beindult a lelkészválasztás körüli fejlemények sora. 
Árpilisben megállapították a lelkészi díjlevelet, és döntöttek, hogy meghívás, vagy 
választás útján töltik be a lelkészi állást. Kérték az esperest, hogy a többi körök 
lelkészeit is értesítse a Bágyonban megüresedett lelkészi állás tényéről, hogy 
pályázási szándék esetén biztosíthassák a bemutatkozáshoz szükséges lehetőséget. 

1957. június 30.-án a beszolgáló lelkész vezette a lelkészválasztói 
közgyűlést, melyen többek között bejelentette, hogy az egyházközség több mint 
egy fél éve vívódik, hogy megoldja a lelkészi állás betöltését. Javasolta, hogy 
mivel az egyházközség jogosult tagjainak több mint fele jelen van, mondjanak le 
választói jogukról, s kérjék a püspököt, hogy Benedek Sándor csegezi lelkészt 
nevezze ki az egyházközségbe. Nevezett lelkész 1957. szeptember 22-től megkapta 
kinevezését. 
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Benedek Sándor 1932. december 10.-én született Homoródújfaluban. 
Egyházi szolgálatát 1956. augusztus 1-én Csegezben kezdte, ahol szolgált a 
bágyoni kinevezéséig. 1957. december 8.-án kötött házasságot Fodor Annával. E 
házasságból két gyermeke született: Enikő 1958. szeptember 22.-én, és Tünde 
1962. április 23.-án. 

Benedek Sándor lelkész bágyoni pályafutását egy állandó vívódás kísérte. 
Vagy a gyülekezetet korholta templomtalansága miatt, vagy magát vádolta a 
tehetetlenségért, aminek következtében nem sikerült megváltoztatnia a gyülekezet 
hozzáállását. Ez a hangnem már akkor jelentkezett, amikor összefoglalta 
Bágyonban töltött szolgálatának néhány hónapját. A lelkész-választás meg volt 
ugyan, hangsúlyozta, de a „víz folyt, hová akart”, néha csendesen, máskor 
háborogva. Nem hallgatta el a kezdeti időszakban sem, hogy még mindig háborog 
ez a víz. Sajnos nem utalt rá, hogy mi volt kiváltó oka ennek a gyülekezeti 
háborgásnak, de következtethetünk, hogy egyfajta elégedetlenség vett erőt a 
gyülekezeten a miatt, hogy nem választhattak lelkészt az esedékesnek vélt 
jelentkezők magas skálájából. 

1958. március 14.-én Fazakas Ferenc, újonnan megválasztott tordai lelkész, 
- Benedek Sándor legjobb barátja - szeretettel hívta meg a lelkészt a beiktatójára, s 
egyben örömmel közölte, hogy a keblitanács szinte teljes mértékben melléje állt, 
csupán még egy embert kell „leszerelni”. 

Tapasztalhatjuk már a kezdet-kezdetén, hogy sorozatosan elmarasztalták a 
lelkészt, mert valamilyen határidős iratot késve terjesztett fel. Érződik az esperes 
neheztelése, hogy „Benedek Sándor lelkész afia az esperesi vizsgálószéki meghagyásokat 
egyáltalán semmibe sem veszi. Nem hajtotta végre az 1959. évi esperesi vizsgálószék 
meghagyásait sem, pedig ezek komoly anyagi és pénzügyi vonatkozásúak voltak”.343 Az írat 
alján a következő megjegyzés található: „Ezt a másolati példányt küldöm, hogy a 
későbbi intézkedések váratlanul ne érjenek”.344  

A felszólítások sora folytatódott, akár hasonló vonatkozásban, akár a 
kötelező befizetések elmulasztása miatt. Sebe Ferenc esperes komoly 
következményekre való figyelmeztetés mellett szólította fel a lelkészt 1962-ben, 
hogy végre készítse el a könyvtár leltározását. Ugyanebben az évben a 
pénztárvizsgálat alkalmával a jegyzőkönyv a következő megállapítást tette: a 
lelkész köteles 500 Lei garanciapénzt letenni, de ennek csak a felét fizette be. 
Egyébként megállapította az esperes, hogy az egyházközség pénzkezelése 
gondosan, és lelkiismeretesen történt. 

1962-ben éppen a lelkésztől tudjuk, hogy saját birtokával állt be a kollektív 
gazdaságba. Nem „effectív” tagja a gazdaságnak, de szükség esetén segítséget 
nyújt. 1963-ban a gyermeksegély-kérés, valamint a közérdekű tevékenységről 
szóló jelentés is váratott magára. Erre még tetőződött a pénzügyi meghagyás, 
miszerint nem tartották be a pénzügyi felső határt, és az 1962. évről nincs kifizetve 
a fizetés utáni adó. Nem csoda, hogy a sok piszkálás nyomán egyszer kitört a 
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lelkész, mert kifogásolta, hogy neve után miért szerepeltetnek 100 Lei önkéntes 
adományt, amikor vannak nála sokkal jobban „szituált” lelkészek, akik 
felmentésnek örvendnek e kötelesség alól. Ez a háromévi összeg több mint 3120 
Leit jelent, ami számára jelentős. Addig, míg a lelkészenkénti 25, vagy 10 %-os 
önkéntes hozzájárulást nem vonják le egységesen, „amennyiben önkéntes adományból 
adósság, v. hátralék származhatik.- adós kívánok maradni” 345 - fejezte be a lelkész. Ma 
azonban nem tudom pontosan, hogy ez az írat ebben a formában ment-e fel a 
Főhatósághoz, vagy helyenként finomabb fogalmazásban. Egész évben a 
sürgetések sokaságával találkozhatunk, de az önkéntes hozzájárulás be nem 
fizetésében hajthatatlannak mutatkozott a lelkész. Nem volt egyedül (a torockói 
lelkésszel, Nagy Józseffel), akik megtagadták a bizonyos hátralékok kifizetését. 

Az év utolsó felszólítását novemberben kapta a lelkész, hogy a 
következendő kellemetlenségek elkerülése végett tegyen eleget mindennemű 
kötelességének. Az 1964. év különös eseményekkel tarkított. A lelkész feladatai 
közé tartozott többek között, hogy önkéntes munkával jelmondatos táblákat 
festegessen, mint pl. „Éljen a Román Kommunista Párt!” A lelkészi értekezleteken 
hozzászólt egy olyan előadáshoz, mint pl. „A Román Népköztársaságban levő egyházak 
munkássága a béke védelmében”. 

1965-ben elmarasztalták, mert a közérdekű tevékenységéről nem küldte be 
jelentését. Én ma nem is csodálkozom azon, hogy ezt Benedek Sándor lelkész 
elhanyagolta.  

1965. október 10.-én Szabó Árpád kolozsvári lelkész beiktatóján vett részt, 
akihez nagyon jó barátság fűzte, aki több alkalommal is voltBágyonban. Pl., mint a 
vizsgálószék egyik tagja, vagy egy konfirmációval egybekötött ünnepség 
alkalmával. Ez utóbbi volt az emlékezetesebb. 

1967-ben kezdetét vette a belső emberek között egy viszály, aminek 
nyomai nem minden esetben nyilvánvalóak. Néhány utaláson kívül semmi 
közelebbit nem találunk erre vonatkozóan, de mert az események időben nagyon 
közel vannak hozzánk, viszonylag könnyen újraépíthetők. Nem akarok elmélyülni 
ebben, mert meglátásom - a megkérdezett személyek vallomása után -, hogy kissé 
felnagyítva tárták elő, és értékelték a múlt ezzel kapcsolatos történéseit. Maradjunk 
annál, amit maga a lelkész gondolt erről: „ A belső emberek egymás között viszonylag 
békességben élnek, de ez a békesség nem egészen eszményi...”346  

1972. december 3.-án Lőrinczy Károly, aranyosrákosi lelkész beiktatóján 
vett részt, mint beszolgáló lelkész, három nap múlva pedig 1973-1976 évekre 
esperesnek választotta a lelkészkar. Megválasztását illetően két változat ismeretes, 
de nem az én feladatom kiválasztani a valóságnak megfelelőt. Esperessé történő 
megválasztásától kezdve még hangsúlyosabban elmarasztalta híveit 
templomtalanságuk miatt. Addig is kimondta, amit akart, de most egyre élesebben 
fogalmazott, s döngette az értetlenség kemény, ellenálló falait. Az 1974. évet így 
összegezte: „Éltünk, de nem mindig, vagy legalábbis nem mindig jól. Vagy talán nem is 
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éltünk?! És de sokan vannak, akik így cselekdtek. Miért? Jaj, de hallom a védekező válaszokat 
s hogy nem tudom elfogadni, nem én vagyok az oka. Hosszú évek óta „Hiába döngetek kaput, 
falat…”, minden számon kérő aggódásom, könyörgésem pusztába kiáltott szó marad”.347  

1975. május 11.-én, mint bágyoni lelkész is részt vett a Ferencz Gábor 
lelkész beiktatóján, de ekkor már tudta az egész gyülekezet, hogy június 1-vel a 
Kolozsvár íriszi gyülekezet lelkésze lesz. Azzal indokolta döntését a gyülekezet 
előtt, hogy az egyházközség hívei minden erőfeszítése ellenére sem jártak 
templomba. Egy pillanatig sem mentegetőzött, s bátran kimondta, hogy már 1973-
ban hangsúlyozta a gyülekezet előtt, hogy kihasználva az alkalmas, felkínálkozó 
lehetőséget más egyházközségbe megy. Érdekes a gyülekezet csodálkozása az 
elmondottakkal kapcsolatosan, amikor szinte teljes értetlenséggel álltak a 
lelkésszel szemben. Esperesként viszont ígéretet tett a gyülekezetnek, hogy egy 
olyan lelkészről gondoskodik, aki sokkal jobban fokozza majd a 
templomlátogatást. 

1975. június 1-vel megüresedett a lelkészi állás. Balogh Gyula L. 
megjegyezte, hogy a jó gazdát, amikor szolgálatát tisztességesen ellátta, 
útravalóval jutalmazzák. Javasolta, hogy tartsanak egy búcsúebédet. A Vezetőségre 
bízták ennek megszervezését, de hogy az elöljárók, vagy a többség akarata volt-e, 
azt ma már nem érdemes vitatni, a közebéd elmaradt. 

Az alábbiakban álljon itt néhány korabeli gondolat annak ecsetelésére, hogy 
mi is jellemezte Benedek Sándor lelkész gyülekezetépítő küzdelmét: 
Benedek Sándor lelkész prédikációi helyett 

„Légy kicsiny, vagy nagy, nem mehetsz tönkre másképpen - hacsak magad nem teszed 
tönkre magad.” 348 

„A tovatűnő évekkel csalódásainkat temetjük - az újakkal szebb reményeket vetünk.” 
(1960) 

„Az nem lehet, hogy az ember, aki mindent megtesz fejlődéséért, önmagát felejtse ki a 
tökéletesítésből.” (1961) 

„Úgy vagyunk az évekkel, mint a ruhával: - várjuk, hogy az ócskát újra cseréljük fel, 
de aztán mégsem tudunk könnyen megválni tőle.” (1963) 

„... az emberek azt gondolják, hogy a múló évvel meg is szabadulnak a múlt terheitől. - 
- mindenki magában tovább cipeli őseit, emlékeit. 
- életünk egésze olyan, mint egy váltóűrlap: benne van az összeg, az esedékesség napja, 

az adós és a kezes. Csak alá kell írni, hogy elfogadjuk és teljesítjük. Vagy bejelentjük a 
fizetésképtelenséget. 

- az 1963. év egy „fekete vonal, démoni kígyó, mely végig nyújtózik a földön. Csak 
őszinte szembe nézéssel lehet szabadulni ettől.” (1963) 

„Szembeszáll a száguldó idővel versenyt futó emberrel és feltartóztatja: szembenézésre 
kényszerít. Életünk kanyarokkal küzdő patakját csatornába kényszeríti. Keskeny útra akar 
vezetni. Meg vagy elégedve magaddal? - a feltett kérdés, mert nem önmagadat adtad. „Álarcot” 
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viseltél s azt hitted, nem ismernek rád. Nem vetted észre - hogy éppen cselekedeteiden keresztül 
leleplezted önmagadat.” (1964) 

„Nézz szét, nézd meg mily nagyszerű az eredmény, amelyet elértünk. Mily nagyszerű, 
hogy nemcsak múltunk, de jelenünk is van. Szebb, eredményekben gazdagabb, mint e népes 
gyülekezet sok meddő esztendeje, évtizede.” (1965) 

Benedek Sándor arról álmodott, hogy a csegezi gyülekezetben szeretetet 
kapott s amennyiben egy kicsi gyülekezetben olyan sok szeretet van, mennyivel 
inkább egy nagyban! Felébredt s az álomból valóság lett, mert boldog szeretett 
volna lenni. (De nem az.) (1967) 

Mikor az elmúlt évet akarod számba venni, nem azt kell nézni, hogy milyen 
volt a múlt esztendő, hanem, hogy milyen voltál te. Üresen maradt-e az a lap, 
amelyre az életünk kérdéseit kellett volna felírniuk a híveknek. (1968) 

„Ha tudtam volna, másként csináltam volna. Ha tudtuk volna!? Hiszen sok mindent 
tudunk, hogy nem jó, hogy másként kellene - már menet közben is - Nem az a baj! Hanem az, 
hogy nem úgy cselekedtünk, ahogy jobb lett volna. Megrögződöttség?!, szokás - 
nemtörődömség, felületesség, gőg, hiúság miatt?! Nem tudom! Az egyházközség képe: Egy 
kicsit fogyatékos, egy kicsit rosszul sikerült.” (1970) 

„Az idő gyorsan telik. Csak most volt, mikor ide jöttem és 15 éve elmúlt. S csak most 
látom, hogy mily keveset tettünk.” (1971) 

27. Szabó Zoltán – 1975 
Ideiglenes jelleggel júliustól novemberig volt az egyházközség lelkésze. 

Lelkiismeretesen kezdett bele a lelkészi szolgálatba, de már ennek kezdetén máris 
belecseppent a közérdekű tevékenységbe. Be kellett mutatkoznia a várfalvi 
Néptanácsnál, és a Termelő Szövetkezetnek felajánlotta szolgálatait. Papírgyűjtési 
akciót szervezett, amit átadott az esperesnek. Én ma is úgy látom, hogy Szabó 
Zoltán hűséggel szolgálta bágyoni népét, de sajnos, a gyülekezet nem akarta. Ekkor 
nevezte ki Kovács Lajos püspök a sinfalvi gyülekezet élére. 
28. Nagy Endre 1975 – 1979 

Nagy Endrét gyakorló segédlelkészként nevezte ki az egyházközségbe Dr. 
Kovács Lajos püspök. 1976 januárjában egy küldöttség utazott a püspökhöz, hogy 
személyesen kérjék Nagy Endre lelkész kinevezését. A püspök a küldöttség, de 
egyben az egyházközség tudomására is hozta, hogy a kérés törvényellenes, de nem 
gördít akadályt, hogy a segédlelkészi idő letelte után az egyházközség megválassza 
Nagy Endrét rendes lelkészének. 

Az 1976. március 1-én idelátogatott esperesi vizsgálószék többek között 
megállapította, hogy „ügyviteli munkáját Nagy Endre segédlelkész bár kissé 
bizonytalankodóan, de nagy odaadással jól végzi”.349 Egy év múlva már új hangnemet 
ütött meg Benedek Sándor esperes, amikor arról beszél, hogy a lelkész ügyviteli 
munkája sok kívánnivalót hagy maga után. 1977-ben csak nyolc pontban tudta 
összefoglalni a vizsgálószéki meghagyásokat. Olyan mulasztások miatt kapott 
figyelmeztetést, hogy nem említette, milyen leiratra válaszolt, a felterjesztett 
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iratokról hiányzott a pecsét, vagy az aláírás. A lelkész magaviseletét méltányolni 
lehet, hiszen szerényen megköszönte az esperesnek, hogy figyelmeztette 
mulasztásaira. Ígéretet tett, hogy hasonló esetek nem fordulnak többé elő. 

1977. július 17.-én ünnepélyesen bejelentette a lelkész, hogy segédlelkészi 
minősége ezzel véget ért, s ami a lelkészi állás megüresedését jelenti, fel is tette a 
gyülekezetnek a kérdést, hogy miként akarják betölteni a megüresedett lelkészi 
állást. A gyülekezet pályázathirdetés mellett döntött, s a közgyűlés idejét július 24-
re tűzték ki. Természetesen az egyházközség megmaradt az előbbi véleménye 
mellett, de a lelkészválasztói közgyűlés ideje augusztus 8-ra módosult.  

Az esperes, pontosabban, a volt bágyoni lelkész, és a gyülekezet között 
feléledt a régebbi súrlódás, mert a 60 / 1977. sz. egyházközségi iratot visszaküldte 
Nagy Endrének azzal a hozzáadással, hogy amennyiben nem ismer valamilyen 
fontos eljárást a lelkész, akkor feltétlenül kérdezze meg idősebb kollegáit, hogy ne 
kövessen el törvénytelenséget se ő, se a gyülekezet. A gyülekezetben pedig olyan 
hangadók kerekedtek, akik ebben az intézkedésben az esperes akadékoskodását 
látták, s emiatt azzal gyanúsították az esperest, hogy akarattal cselekszik az 
egyházközség ellen!? Az esperes nyíltan közölte, hogy itt nem arról van szó, hogy 
akar, vagy nem akar valamit, hanem arról, hogy törvénytelenséget nem követhet el. 
Pl. adós, hátralékos személyek nevét olvashatjuk a jogosultak névsorában. 

A püspök pályázatot hirdetett a lelkészi állás betöltése érdekében. Lejárt a 
határidő, de Nagy Endrén kívül nem volt más jelentkező, s ennek köszönhetően 
1977. december 18.-án, egyhangúan megválasztották lelkészüknek. Kinevezését 
1978. február 1-től kapta. A beiktatóra április 23.-án került sor, s erre az alkalomra 
rendbe hozták a lelkészi lakást, és annak környékét. Az esperes szeretettel gratulált 
a lelkésznek, és kívánta, hogy „a kölcsönös megbecsülés és szeretet sok szép eredmény 
szülője legyen”.350 Lassan elérkezett a beiktató ideje, amikor élmény- és maradandó 
emlékű ünnepélyt szereztek a gyülekezetnek és vendégeknek egyaránt. Külön 
bizottság felelt az ünnepi ebéd elkészítéséért, s ennek a bizottságnak az elnöke Bíró 
Domokos (későbbi gondnok) volt. Mărginean János jegyzőt is már ott találjuk a 
szervezkedésben, hiszen éppen ő az, aki ekkorra elkészítette és elhelyezte a 
templom-feljáróra a drótkaput. A beiktatóról semmi közelebbi adatunk nincs, de 
hadd álljon itt Báró József esperes üzenete: „Nagyon kell vigyázni a szolgálatokra, az 
önzetlen magatartásra, a mindenkori megbocsátásra és a soha el nem múló szeretetre”.351 Az 
ünnepély után a lelkész mindenkinek köszönetet mondott az önzetlen bizonyításért. 

Nagy Endre gyülekezetépítő próbálkozásait két területen tapasztaljuk: a 
templomosság és a népesedés számbavételével. Ma is az a vélemény, hogy Nagy 
Endre a hívek megelégedésére, szépen prédikált, de sajnos, hogy ez egy nagyon 
rövid időszak kivételével nem látszik a templomlátogatáson. A másik oldalon a 
lelkész szembe nézett a gyülekezet valós számával, aminek következményeként 
rohamosan csökkentenie kellett volna az egyházközség lélekszámát. Ezért kapta a 
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figyelmeztetést, hogy először mérje fel, hogy kik költöztek el az egyházközségből, 
s csak azután alkalmazhatja a leírásokat. 

1979-ben az orvostól 18 napos beutalót kapott a lelkész, miután befeküdt a 
kovásznai korházba. Ez alatt Kiss Zoltán kövendi lelkész helyettesítette. Sajnos 
ebből kellemetlensége származott, mert megelőzően nem jelentette az Esperesi 
Hivatalban elutazási szándékát. A számonkérés hamarosan meg is érkezett az 
esperes részéről: „ Lelkész afia ismeri az erre vonatkozó egyházi és állami törvényeket és 
ennek ellenére mit sem törődve a törvényességgel a saját feje után megy /ha egyáltalán 
használja a fejét/. Tudnia kellene, hogy milyen kellemetlen helyzet áll fenn és milyen veszély 
fenyegeti s ahelyett, hogy segítene magán, újabb kellemetlenséget szerez”.352 Úgy mentegette 
magát a lelkész, hogy január 27 - február 13-ig a tordai korházban volt, ahonnan 
beutalóval a kovásznai korházba ment. Onnan visszaküldték Kolozsvárra, hogy 
csak innen kaphat érvényes beutalót. Amíg ezt az utat végig járta, addig már nem 
maradt ideje, hogy közölje eltávozási szándékát, s ennek következtében történt a 
már ismert hiba. A kovásznai korházban azonban „krónikus szervi szívbajt” 
állapítottak meg, s hangsúlyozta Nagy Endre, hogy a kovásznai korház főorvosa 
semmi esetre sem lát el pecséttel, és aláírással egy olyan iratot, ami nem felel meg 
a valóságnak. 

Nagy Endre 1979 áprilisában már engedélyt kapott a gyepesi egyházközség 
lelkészi állásának megpályázására, s június 1-től kinevezte a püspök. Nagy Endre 
saját kinevezését ismertette a Keblitanáccsal, aminek komoly következményei 
lettek. Megérezte a gyülekezet, hogy lelkészüket a püspök akarja elhelyezni. 
Felment egy küldöttség Kolozsvárra, majd miután megtudták a valós állapotot, 
csak azután fogadták el,  - de akkor sem teljes egyetértéssel az újabban előállt 
helyzetet. 

1979. július 22 – 1980. január 15 között Kiss Zoltán kövendi és Lőrinczy 
Károly aranyosrákosi lelkészek sok nehézséggel pásztorolták a gyülekezetet. 1979. 
november 18.-án kimondta a közgyűlés, hogy a bágyoniaknak olyan lelkész kell, 
akinek a felesége kántorizálni is tud. Ez az igény az után látott napvilágot, hogy 
Nagy Endre lelkész felesége ellátta a szóban forgó feladatot. Eléggé zavarosan van 
megfogalmazva az egyházközségnek fenti igénye, s hasonlóképpen itt szerepelt 
egy megjegyzés erejéig az is, hogy felkérték Keresztes Sándort is a lelkészi állás 
megpályázására, aki nem vállalta. 
29. Rezi Elek 1980 - 1984 (először) 

Az egyházközség élén Rezi Elek (mai főjegyző, 2008-ban) jelent meg, aki 
egy olyan hangnemet gyakorolt a régi-megszokottal szemben, amivel megmozgatta 
a lelkeket. A püspök azért küldte ezt a lelkészt a gyülekezetnek, hogy „a szeretet és 
békesség jézusi evangéliumának szellemében, az Isten- és emberszeretet magasztos 
parancsolatainak hirdetésével és mindennapi cselekvéssel” 353 közösen megvalósíthassák 
gyülekezeti álmaikat. Rezi Elek a szó szoros értelmében a békesség, a szeretet, az 
egyetértés prédikátora, de a mindennapi cselekvés lelkésze lett. Bár idejövetele 
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előtt történtek sajnálatos események, az egyházközség híveinek unitárius hite 
tovább élt, és ennek szellemében várták az „új eget és új földet”. 

Amikor az új lelkész átvette az egyházközség leltáron őrzött vagyonát, 
tapasztalta, hogy elveszett az egyházközség iktató könyve. Nem ismerem ennek 
eltűnési körülményeit, még kevésbé okát, bár van elképzelésem róla. A későbbiek 
során tisztázottá vált megkerülésének időpontja. (Lásd: Anyakönyvek!) Tény, hogy 
Lőrinczy Károly lelkész beszolgálása alkalmával bizonytalan körülmények között 
eltűnt az iktatókönyv, amikor felállítottak egy újat. Érdekes módon, éppen, amikor 
gyűjtögettem jelen írásomnak mondatait, más szóval rendeztem az egyházközség 
Levéltárát, egyszerűen rábukkantam az elveszettnek vélt iktatókönyvre. 

1980. március 12.-én Csegezi Mihály gondnok arra kérte a lelkészt, de a 
püspöknél járt küldöttség jelenlévő tagjait is, hogy tudassák a gyülekezettel azokat 
a valós körülményeket, ami miatt Nagy Endrének el kellett hagynia az 
egyházközséget. Rezi Elek lelkész nem tartotta helyénvalónak, hogy napirendre 
tűzzék ezt a régebbi ügyet, de minden további nélkül alávetette magát a közgyűlés 
akaratának, s egyben arra kérte a közgyűlést, hogy ő maradhasson távol, amíg 
levonják a végső következtetéseket. Meghatározták, hogy Nagy Endre ügyét 
nyilvánosságra hozzák, és egyben megengedték Rezi Elek lelkésznek, hogy ne 
vegyen részt a tanácskozáson. 

A jegyzőkönyvben sem az előtárásnak, sem pedig a határozatnak 
semmilyen nyoma nem maradt. A lelkész beiktatóját 1980. április 27.-én tartották 
népes gyülekezet jelenlétében. 226 személy volt jelen, a közebédi leülésen pedig 
140-150 személy jelent meg. Az 1981. évi vizsgálószéki jegyzőkönyv a következő 
megállapításokat tette: „Reméljük, hogy a gyülekezet új lelkészében hűséges lelkipásztorra 
talált. Hisszük, hogy a lelkész afiának sikerül a gyülekezet tagjai között felébreszteni a hitet s 
az egymás iránti szeretetet”.354  

1982-ben veszteség érte a lelkészt, akinek meghalt az édesapja. Temetésén, 
mint 2. éves teológiai hallgató én is részt vettem. Emlékszem, hogy Bágyont az 
akkori Vezetőség képviselte. Ekkor még közülük senkit nem ismertem, de 
határozottan emlékszem néhány arcra. 

1983. szeptember 25.-én bejelentette Rezi Elek lelkész, hogy esetleges 
tanulmányi útjának jóváhagyása esetén Székely Miklós355 csegezi lelkész fogja 
ellátni a lelkészi szolgálatokat, s egyben arra kérte a keblitanácsot, hogy október 
első vasárnapján minél nagyobb számban jelenjenek meg, hogy „egy pohár bor 
mellett” találkozzon az egyházközség keblitanácsa esetleges új lelkészével. Ehhez 
kapcsolódott az a tény, miszerint Székely Miklós kész bérbe venni, és saját 
költségén kifestetni a kántori lakást. A bágyoni híveknek azonban „becsületbeli 
kötelességük támogatni a segédlelkészt, hogy az minél hamarabb ideköltözhessen”. 

                                                 
354 - 42. I. - 1980. június 1. 
355 - aki később a Kolozs-Tordai Egyházkör esperese, rövid ideig, de becsülettel szolgálta az 
egyházközséget. Ittlétét dióhéjban, a következőkképpen foglalhatom össze: 50 istentisztelet, 5 
keresztelés, 6 temetés, konfirmált 12 ifjút, lefestették a tornyot, kiásták az új lelkészi lakás pincéjét. 
Sajnos a félreértések folytán nem maradhatott a bágyoni gyülekezet élén, s emiatt megpályázta a 
kövendi lelkészi állást, ahol mai napig az egyházközség megbecsült és szeretett „fia” lett. 
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Tudomásunk van arról, hogy néhány asszony kimeszelte a kántori lakást. 1984. 
december 30.-án időszerűvé vált ismét az angliai tanulmányút. Rezi Éva, a lelkész 
felesége és kisfia Kolozsvárra költözött, de anyagi javaikat Bágyonban hagyták. A 
keblitanács a következő határozatot hozta: 

1. A lelkésznek joga van fenntartani az új lelkészi lakást. – 
2. A kertet is saját használatára tarthatja fenn. – 
3. Ha a lelkész hiányozni fog a jövő évben, akkor nem vállalják a Köri 

közgyűlés fogadását. – 
4. Bármennyire is terjedjen a tanulmányi idő, csak beszolgálói minőségben 

fogad el a gyülekezet más lelkészt. - Rezi Elek lelkészt egyöntetűen visszavárják. 
Rezi Elek 1985 - 1986 (másodszor) 
Rezi Elek lelkész visszatértével az események rosszul folytatódtak, hiszen 

részben történhetett meg az átadás-átvevés. A visszatért lelkész felfedezett 
bizonyos hiányosságokat, melyeknek követelte helyreállítását. 1985 novemberében 
a lelkész bejelentette, hogy előfordulhat, miszerint a jövő év februárjától óraadói, 
vagy asszisztensi minőségben kinevezést kap a Teológiára. Az előbbi azt jelenti, 
hogy Bágyonból be fog járni Kolozsvárra, a második viszont, hogy be kell 
költöznie. A keblitanács kifejezésre juttatta, hogy bármi történjen is, támogatni 
fogja Rezi Elek lelkészt. Elérkezett a februári hónap is, de további intézkedésig 
Rezi Elek lelkész még mindig helyén maradt. Még most sem tudják, hogy mikor 
kap kinevezést a Teológiai Intézetbe, de „az egyházközség hírnevéhez és igényéhez 
megfelelő lelkészt fog kapni, ha a dolgok oda alakulnak”.356  

Azt is kihangsúlyozta a lelkész, hogy ő nem más egyházközségbe távozik, 
hanem az Unitárius Egyház érdekeit képviseli, „felemelt fejjel, tiszta lelkiismerettel” 357 
tekinthetnek a jövendő fele. Belátta, hogy amíg tanulmányi úton volt, addig 
„ történtek lépések a fejlesztés érdekében: dalárdaszervezés, bibliaórák, de sajnos csak 
fellángoló szalmaláng tüzei voltak. Az egyházközség lelki természetét ismerve csak a kitartó, 
hosszas munka lehet eredményes”.358 Rezi Elek lelkész megköszönte a híveknek, hogy 
a gyülekezet nagyobbik része felülemelkedett a lelkész-választással kapcsolatos 
szóbeszéden. Persze, itt arról a megoszlásról beszélt, miszerint a gyülekezet egyik 
része állította, hogy Rezi Elek lelkész elmegy teológiai tanárnak, a másik rész 
pedig a végsőkig kitartott, hogy nem fog elmenni. „A lelkészváltozással némi 
véleménykülönbség merült fel ugyan, de az egyházközség gondnoka és a keblitanács 98 
százaléka a helyzet magaslatán állva nem adott okot a pártoskodásra. Rezi Elek lelkész 
hazatérése után az ügy befejezettnek látszik. Az egyházközség lelki egysége a régi.” 359  

1986 márciusában a lelkész-változás kérdése még tárgytalan, de júniusban 
már megjelent az egyházközségben e sorok írója. 1983 szeptemberében többek 
között ezt írta Rezi Elek: „Így élünk mi BÁGYONBAN! munkálkodva, és imádkozva, nem 
a rendkívüli eseményekre törekszünk, hanem csak arra, hogy az utókor majd elmondhassa: 
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„Köszönjük!”.”360 Elérkezettnek találom máris az alkalmat arra, hogy kifejtett 
munkájáért, e helyen és mindenik lelkésznek, elmondjam az egyházközség 
nevében: KÖSZÖNJÜK! 
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5.2.2 Gondnokok 
1. „Sigismund de Vagyas” 1721  

2. „Ladislaus Balog” 1741-1758  

3. Fodor Gábor 1758-1777 1775-ben valamilyen munkálatnak a 
kiadása történt, hiszen a gondnok nem 
volt jelen a szakvételen, mégis 
megejtették és elfogadták a megkötött 
vásárt. Azóta megbizonyosodtam, hogy 
a régi templom javításával 
kapcsolatosan kötöttek szerződést. 

4. Csegezi Mihály 1778-1810 Csegezi Mihály nevéhez sokkal több 
megvalósítás fűződik, mint amennyiről 
olvashatunk a jegyzőkönyvekben. 
Sajnálatos, hogy pl. a templomépítésről 
nincsenek annyira részletes 
jegyzőkönyvek, melyek alapján ma 
teljes mértékben rekonstruálhatnánk a 
korabeli építés, templomi berendezés 
pontos folyamatát. Munkássága 
eredményeként felsorolhatjuk: 1802-
ben lelkészi lakás, 1809-ben templom 
építését, 1810-ben bekerítette a 
templomot. Nevét megkétszerezve is 
olvashatjuk: Csegezi Csegezi 
Mihályként. 

5. Váró Mózes 1810-1838 
Szerencsés időszak gondnoka volt „Mojses de Bagyon”, hiszen a keblitanács 

megalakulása is az ő idejére esett. Jól lehet ebből a kezdeti időszakból még 
nincsenek témát kimerítő jegyzőkönyvek, s a kezdetiség jelei megmutatkoztak a 
fiatal keblitanácson.  

1817-ben püspöki vizitációt fogadott, mely komoly meghagyásokat tett az 
adósságok rendezésével kapcsolatosan, s egyben közölte, hogy az elkövetkezendő 
kifizetéseket csak az esperes tudtával alkalmazhatja. Az említett vizitáció 
határozottan meghagyta, hogy csak abban az esetben történhet kifizetés, 
amennyiben az esperes már megelőzően jóváhagyta azokat. Minden más, ellenkező 
döntésért elsősorban a gondnok lesz a felelős. Ebben az évben szereltette be az 
egyházközség első orgonáját.  

1822-ben díszíttette a templomot, megfestette a szószék koronát és az 
orgonát is. Ebben az évben zsinatot is fogadott.  

1833-ban elhatározták, hogy egy emelettel megnövelik a torony 
magasságát, amit a gondnok vezetésével véghez is vittek, s ugyanakkor bádoggal 
helyettesítették a torony zsindely tetőzetét. 
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Az 1834. évi püspöki vizsgálat alkalmával 19.-én este 8 órakor Boncza 
György algondnok egy levelet nyújtott be a vizitációnak, melyben részrehajlással 
vádolta a gondnokot, de hasonlóképpen elmarasztalta az esperest is, hogy „az úgy 
táncol, az hogy az Inspector Curator hegedül”.361  

A két személy elmarasztalása után Kozma Gergely lelkész is soron 
következett, majd „gazembernek nevezte a Mestert”, Csegezy Lászlót. Másnap, az 
algondnok testvére, Boncza Gábor is beadott egy iratot, melyben többek között a 
gondnokot gyalázta. Ő a kántort huncutnak nevezte, s az volt kívánsága, hogy 
beadványát terjesszék a Főtanács elé. A fenti események után, a többszöri 
kellemetlen támadások következtében lemondott a gondnok, de ekkor vált 
nyilvánvalóvá, hogy ez már régebbi lemondásainak megismétlése volt. A 
gyülekezet régebb, de most is azért nem fogadta el a lemondást, mert a 
gondnoknak olyan tevékenység állt a háta mögött, ami felvirágoztatta az 
egyházközséget. Ezt nem titkolták a keblitanácsosok sem, sőt megerősítették, hogy 
amennyiben lemond a gondnok, akkor ők is testületileg lemondnak hivatalukról. A 
gondnok kijelentette, hogy még egy esztendeig megmarad tisztségében, de akkor új 
gondnokról kell gondoskodnia az egyházközségnek. 

1837-ben mintha tekintélyéből veszített volna a gondnok, hiszen a 
„botránkoztató személyeket előidéztette, de mint láttya egy se jelent meg”.362 

1838-ban mesteri házat, iskolát és melléképületeket építtetett, miután vissza 
is vonult gondnoki tevékenységéből. 
6. Csegezi Tamás 1838-1854 

1843-ban a templom födelének egy részét bádoggal födette be.  
1844-ben megöntette a ma is használatban levő nagyobbik harangot.  
1853-ban eltűnt 503 Ft 27 krajcár az egyházközség ládájából. Miután 

alaposan megvizsgálták a láda állapotát, megállapítást nyert, hogy azon semmilyen 
erőszakossági nyom nem fedezhető fel, tehát minden jel arra utalt, hogy azok 
tulajdonították el a hiányzó pénzt, akik kinyithatták a láda zárját. Az egyházfik 
tagadták, hogy ők vették volna ki a pénzt, de miután több tételt is rájuk 
bizonyítottak, miszerint pénzt adtak ki jogtalanul, elhatározták, hogy ők kötelesek 
megfizetni a hiányt. Sajnos hamarosan az ügyről tudomást szerzett a Főtanács is.  

Az 1841. évi püspöki látogatás alkalmával a gondnok lemondott 
tisztségéről, s bár a közgyűlés egyhangúan megköszönte tevékenységét, 
kihangsúlyozást nyert, hogy ezt csak azért tették, hogy még jobban megerősítsék 
hivatalában! Ennek eredményeképpen a vizsgálószék is hasonlóképpen járt el.  

1845-ben egy újabb harangot öntetett, amit azonban 1848-ban feláldoztak a 
haza oltárára.  

1847-ben megismételte a gondnok lemondását, de az egyházközségi tagok 
a vizitáció alkalmáig nem kívántak hozzászólni a témához. A novemberi lemondást 
decemberben megismételte, de a keblitanács ekkor sem fogadta el. Templomozás 

                                                 
361 - ATPVJ - 1834. 
362 - 2. KJK – 1837. augusztus 13. 
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alkalmával a gondnok „minden magát menthető körülményeit elésorolva /.../ nem is lévén 
elegendő számmal” 363, elhalasztották az új választást.  

1847. december 12.-én harmadszor is lemondott Csegezi Tamás, s ekkor 
nagyon elszántnak látszott, aminek természetesen egy új választás lett a 
következménye. 55 közgyűlési tag ejtette meg a szavazást. 3 gondnok jelölt volt: 
Csegezi Tamás, Balogh Pál és Csép Ferenc, akik között 26-28-1 arányban 
oszlottak meg a szavazatok. December 27.-én új választást tartottak, melynek 
eredményeként Barra Józsefet 31 szavazattal megválasztották gondnoknak. 1848. 
január 1-én ismét választottak, s az istentisztelet után Balogh Pál köszöntött be 
kurátori hivatalába.  

Nincsenek pontos adataink arra vonatkozóan, hogy ezek az egymás utáni 
választások minek köszönhetően következtek be. Az a vélemény látszik helyesnek, 
miszerint Csegezi Tamás 1854-ig töltötte be hivatalát a gondnoki tisztségben, s 
ettől az időponttól kezdve a köri gondnoki tisztséget látta el, egészen 1873-ban 
bekövetkezett haláláig.  

Csegezi Tamásnak a fia volt a későbbi Csegezi Mihály járásbíró és köri 
felügyelő gondnok. 
7. Csép Tamás 1854-1865 

Megválasztását követően egy kellemetlen helyzettel került szembe, hiszen 
az áprilisi vizsgálószék határozottan kimondta, hogy az 1853-ban eltűnt 
pénzösszeget a gondnok és a két egyházfi vissza kell fizesse az egyházközség 
ládájába. A gondnok 2/3-ad, az egyházfik pedig 1/3-ad részt voltak kötelesek 
megfizetni. A megoszlás tehát 251 Ft 44 krajcár, az egyházfik esetében pedig 167 
Ft 49 krajcár.  

1856-ban újabb választásokat írtak ki, amikor ismét Csép Tamást 
választották gondnoknak. A hozzáállás jellemző volt akkor is, hiszen 33 tag volt 
jelen a választáson.  

1860-ban 55 szavazattal választották újra, de a következő év decemberében 
tisztségéről le akart mondani. Az okot nem feszegetik, sem arra vonatkozóan nem 
tettek megjegyzést, hogy elfogadták-e a lemondást, vagy nem, viszont a következő 
jegyzőkönyvben is az ő neve szerepel, mint az egyházközség gondnoka. 1863-ban 
élte meg utolsó megválasztását, melynek köszönhetően 1865. december 31.-ig 
töltötte be tisztét. 
8. Csegezi Ferenc 1866-1874 A megelőző, 1865. december 31.-i 

választói közgyűlés választotta meg 
gondnoknak, s mivel megnyerte a 
gyülekezet bizalmát, az 1868. januári 
közgyűléskor újraválasztották. Azt a 
megjegyzést olvashatjuk ebből az 
alkalomból, hogy „senki ellent nem szólván”, 
egyhangúlag választották az egyházközség 
vezetőségét. 

                                                 
363 - 3. KJK – 1847. december 5. 
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9. Barra József 1875-1881 
Barra József megválasztásakor a jegyzői tisztséget töltötte be, s 

személyével kapcsolatosan elmondhatom, hogy komoly tekintélynek örvendett, 
hiszen 1877. december 27.-i közgyűlés teljes egyhangúsággal választotta vissza az 
egyházközség gondnokának. Gondnoksága elég nehéz korszakot ölelt fel, melyben 
annyira leszegényedett az egyházközség, hogy annyi gabonája sem volt, amiből az 
aratóknak kenyeret süttessenek. A megoldást abban találták meg, hogy megkértek 
minden aratót, hogy hozzon magával kenyeret. A pálinka azonban kijárt 
mindenkinek.364  

Barra József gondnoksága idején vásárolta meg az egyházközség a 
Faragóféle birtokot, ami egy helyes lépésnek bizonyult, s nagy a valószínűsége, 
hogy ez a megvalósítás a gondnok leleményességét tükrözi. Hasznos elgondolás 
volt, melyet valóra is váltottak, hiszen a számottevő birtok komoly segítséget 
nyújtott az akkor már nagy reményekkel ápolt kepemegváltási alap 
megteremtésében.  

1880. március 21.-én a gondnok lemondott, amit feltűnő hidegséggel vett 
tudomásul a keblitanács, sőt kihangsúlyozták, hogy ennek a gondnak az orvoslását 
elvárják az esperestől. Áprilisban azonban mégis Barra Józsefet találjuk a gyűlés 
elnöki székében. 1881. május 11.-i közgyűlést megelőző napokban ismét beadta 
lemondási kérelmét. A közgyűlésre Koronka Antal esperest is kihívták, aki 
ismételten felkérte a gondnoki teendők végzésére, de Barra József továbbra is 
fenntartotta lemondását. Elfogadták, és kitűzték az új választás idejét. Barra József 
gondnok személyével kapcsolatosan elmondhatom, hogy az ő idejében született 
meg a sok fontos határozat egyike, mely a választást, és a választhatóságot 
szabályozta. 
Barra József 1887-1891 (2. alkalommal) 

Néhány megjegyzés is elegendő bizonyítéknak számít arra nézve, hogy 
Barra József személyére úgy tekintsen az utókor, mint korában is megbecsült 
emberre. Szív- és lélek-tevékenységének beszédes bizonyítéka volt többek között, 
hogy Pálfi Máté pénztáros sok egyéni elfoglaltsága miatt képtelen volt a pénztárosi 
teendők végzésére, s emiatt Barra József azt a tisztséget is, becsülettel és 
hiánytalanul ellátta.  

Az 1890. évi gondnokváltás alkalmával az előbb említett véleménynek a 
vizsgálószék is hangot adott, amikor megjegyezte, hogy „több ízben kimutatta már hű 
és buzgó szolgálatai által, mint gondnok az eklézsia iránti szeretetét és ügybuzgalmát” 365, s a 
választáskor a vizsgálószék is köszönetet mondott tevékenységéért.  

                                                 
364 - A gazdálkodás rendjén majd kitérek bővebben a hasonló kérdésre, de itt csak annyit jegyzek meg, 
hogy az egyházközségi tagok kötelesség-szerűen kellett megjelenjenek az aratásban, akár a más 
vonatkozású közmunkákon, de az aratáskor mindenkinek kijárt a kenyér és a pálinka, miről az 
egyházközség kellett gondoskodjon. 
365 - 1. K. - 357. old. 
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A nagy megvalósítás végül is az ő neve után írható, hiszen 1888-ban 
sikerült az egyházközség régi álma: létrehozták a kepemegváltási alapot (Lásd: 
Alapok!). 
10. Bodoczi Gábor id. 1881-1882 A fenti gondnok azon kevesek közé 

tartozott, akik két alkalommal is 
beleférkőztek a közgyűlés 
bizalmába. Barra József első 
gondnokságát követően 
megválasztása alkalmával a 
gyűlésben jelen levő esperes 
tisztségében fel is eskette, de amint 
látható rövid ideig töltötte be azt. 
Bodoczi Gábor id. 1898-1901 (2. 
alkalommal) 
Második alkalommal is 
megválasztották, amikor ismét 
letette a hivatali esküt. 1899-ben a 
keblitanács a gondnokra bízta egy 
„ teljes gyűlés” összehívását, s egyben 
a nap kijelölését is, melyen 
megejthetik a gyűlést. A novemberre 
kitűzött alkalommal 
újraválasztották, de tisztségét csak 
az 1901. évi esperesi vizsgálatig 
töltötte be. 

11. Kovács Dénes 1882-1884 
Tekintetesnek szólították. Anyagi helyzetének köszönhetően érdemelte ki a 

címet, de ugyanakkor az egyházközség jótevője is volt, aki egy Alapítványt (Lásd: 
Alapítványok!) is létesített. Gondolkodásvilága nyíltságra vallott, hiszen az 
Alapítvány szándéka is ezt erősítette. Nem volt gyermeke, s így érthető az a 
bizonyos fokú öncél, mely szerint egy Boncza nevezetű tanulót kellett segíteni az 
Alapítvány egy részéből, a másik rész viszont szolgálhatta az egyházközség ügyeit. 
Sajnálatos volt az a történelmi fordulat, melynek következtében az Alapítvány 
jelentős hányadát megsemmisítette az állami kisajátítás, a másik részét pedig az 
egyházközségnek kellett értékesítenie a miatt, hogy ne kerüljön hasonló útra.  

Bizonyos súrlódást érzek megválasztása időszakából, hiszen olyan 
megjegyzéseket tesz a jegyzőkönyv, hogy itt nem félreállításról, vagyis, 
mellőzéséről, hanem egy új megválasztásáról van szó. 1884. júniusban 
megvilágosodott a borús helyzetet, amikor Kovács Dénes lemondott tisztségéről. A 
lelkész, aki esperes helyettesi minőségben szerepelt, felkérte a keblitanácsot, hogy 
a rangidős keblitanácsossal töltse be a megüresedett gondnoki tisztséget. Miután 
tudomásul vették Kovács Dénes lemondását, de a megüresedett állás betöltésének 
szükségességét is, arra kérték a volt gondnokot, hogy „az ideje alatt történt dolgokról a 
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vizitáció alkalmával referáljon”.366 Lemondott a jó érzésű, nemes szándékú ember, és 
átadta helyét a tolakodóknak. 
12. Simonfi Ferenc 1884-1887 

Kovács Dénes és a fenti gondnok megválasztása közötti időszakban Barra 
József volt a rangidős keblitanácsos, és ő töltötte be a gondnoki tisztséget. Simonfi 
Ferenc gondnokká választása előtt a jegyzői tisztséget látta el. Az ő 
gondnokságának idejére esett a nagy vita, ami a tagok által 1864. január 13.-án - 
alapított államkötvények körül forgott. Érthető a magas fokú aggodalom, ami 
ennek a visszaszerzését jelentette, hiszen a jelzett esztendőben az unitárius, - de a 
református felekezetű birtokosok azzal a szándékkal hozták létre, hogy az szolgálja 
mindenkor az egyházközség ügyét. Számításaik rendjén komoly hangsúlyt 
fektettek erre a várható jövedelemre, hiszen a kepe-megváltási alap megvalósítása 
is függött ettől.  

Simonfi Ferenc gondnok idejében pert indítottak az adófelügyelőség ellen, 
mert meglátásuk szerint jogtalanul foglalta le a kamatokat a község adójába. 
Simonfi Ferenc vállalta Benedek Ferenc református lelkésszel, hogy beindítják a 
pert, és véghez is vitték az egyházközség javára. Valóban sikeresen megoldotta a 
gondnok a helyzetet, hiszen 1886. december 21.-én kézbe kapta az egyházközség a 
királyi járásbíróság végzését, melynek értelmében a három egyházközségnek367 
2500 Ft kielégítést adtak. Simonfi Ferenc a felsőbb fórumok felé is egy megbízható 
képviselője volt az egyházközségnek. Nevével az egyházközségi jegyzők 
névsorában is találkozunk. 
13. Csép Sándor ifj. 1891-1893 46 egyházközségi tag közül csak 

háromtól nem kapta meg a bizalmi 
szavazatot, viszont nem várta meg a 
ciklus végét, s ismeretlen okok miatt 
lemondott tisztségéről 

14. Csép Tamás id. 1893-1894 
A Keresztény Magvetők gondozását az ő idejében tették volna a gondnok 

kötelességévé, s egyben arra is utasította a keblitanács, hogy ő vegye ki a postáról, 
zárja be az egyházközség ládájába, hogy ez által megakadályozzák a további 
számok eltűnését. Az egyházközség rendszeresen előfizetett a folyóiratra, de nincs 
meg belőle minden példány.  

1894-ben a gondnokot vád érte, mely alól tisztességesen soha nem sikerült 
kimenekülnie. Szerintem azzal szerzett okot a támadásra, hogy jogtalanul kivágott 
néhány magnak való fát az erdőn, és természetszerűen haza is vitte azokat. Azon 
kívül, hogy 3 Ft 60 Krajcárra büntették, felkérték az esperest, hogy feltétlenül 
gondoskodjon az új gondnok választásáról. A közgyűlés ezen kijelentése mögött 
tulajdonképpen az elutasítás hangja húzódott. Sajnos nem tudott védekezni a 
gondnok a támadások ellen, mert a matóbizottság az udvarán megtalálta a szóban 
levő fákat.  

                                                 
366 - 7. KJK – 1884. június 15. Lásd még az erdőgazdálkodás rendjén rágyaltakat! 
367 - unitárius, református és görög katolikus. 
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Az ügyet nem zárták le a gondnok leváltásával, hanem a „környéki Fegyelmi 
Bíróság” hatáskörébe utalták, s 1895-ben még nyitott volt a kérdés. A későbbi 
fejleményekről nincs ismeretem. 
15. Pálfi Máté 1895-1898 

Csép Tamás lemondása után kinevezték helyettes gondnoknak, akit a 
vizsgálószéki kiszállás alkalmával választottak meg gondnoknak, és erősítették is 
meg hivatalában. Egyhangúsággal kapta gondnoki megbízatását, s az 
egyházközségi tagok részéről elismerésnek örvendett. Származására nézve ő is a 
tehetségesebb (anyagilag) származásúakat képviselte, mert nem csak a tekintetes 
jelző járt ki neki, hanem a birtokossági gyűléseken is képviselte az 
egyházközséget, s ez első sorban társadalmi hovatartozásának, és nem tisztségének 
volt köszönhető.  

1896-ban feleségével szószékterítőt adományozott, ami a korabeli 
jegyzőkönyv, de az Aranykönyv számottevő bejegyzését vonta maga után, de 
ugyanakkor elhangzott a javaslat is, hogy közöljék az Unitárius Közlönyben is az 
egyházközségi eseményt.  

A keblitanács is elismerte a gondnok tevékenységét, s mégis ismeretlen 
okok miatt, ő is arra az elhatározásra jutott, hogy 1898 folyamán lemondjon 
hivataláról. Érezni lehet, hogy sajnálták a gondnok elhatározását, de mivel 
változtatni nem lehetett a helyzeten, beletörődtek a megmásíthatatlanba, és új 
gondnokot választottak. 
16. Csép Mihály Mártoné 1901-1904 Háromévi szolgálat után 

„kicserélték”. 

17. Csép Sándor 1904-1905 
Egy olyan nehéz időszak gondnoka volt, mely igazán teljes a gondokkal. 

Nem volt elegendő a nagyméretű templomjavítás, hanem felvállalta a keblitanács 
és a gyülekezet a második orgona vásárlását is, s amint azt tudjuk, meg is 
valósította. Láthatóan rányomta bélyegét a gondnokok gyakori váltogatása az 
egyházközség életére, de a jegyzőkönyvek vezetésére is. Azt nem mondom, hogy 
ne rendezték volna megfelelő módon az anyagi ügyeket, hiszen a megvalósítások 
az ellenkezőjét bizonyítják.  

Csép Sándor tevékenysége - bár nagyon rövid időre terjed - saját magáról 
beszél, hiszen akár a munkatárgyalások, akár a munkálatok véghez vitele, vagy 
éppen az orgonával kapcsolatos kérdések, mind a gondnok leleményességéről 
beszélnek. Kár, hogy a Csép F Márton pénztáros által okozott zavaros helyzet miatt 
arra szánta magát, hogy lemondjon tisztségéről. Ma minden esetre egy egyenes 
jellembeli magatartást, gerincességet, de nem utolsó sorban egyházszeretetet is 
jelentett a fenti gondnok viselkedése, még abban az esetben is, ha esetleg még 
előbbre vihette volna az egyházközséget.  

A javítások megkezdődtek, tehát, s a gondnoki tisztséget ideiglenesen Kis 
Lőrinccel töltötték be. A lehetetlenségek időszakát érte az egyházközség, hiszen 
ebben az évben, de főleg 1906-ig Pálfi Máté, Csép Sándor, és Kis Lőrinc 
másodikszor töltötték be a gondnoki tisztséget.  
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Előbb azon csodálkozhattunk, hogy miként telt anyagi és szellemi energia 
az 1905. évi megvalósításokra, de most még jobban csodálkozhatunk, hogy milyen 
gondokkal küszködött maga a keblitanács, a már meglevőkön kívül, hogy egy 
felelős gondnokot választhasson a maga, és az egyházközség élére. Ismét 
hangsúlyoznom kell, hogy az előállt lehetetlen helyzet ellenére is, az egyházközség 
tevékenységének egészét tekintve semmi fennakadás nem tapasztalható. Az orgona 
körüli kellemetlenségek nem a hanyagság, mulasztás miatt pattantak ki, hanem 
éppen az orgonakészítő váratlan elhalálozása tetőzte a sok megoldásra váró 
feladatot. 
18. Csegezi Gábor 1906-1913 

Úgy jellemezhetem Csegezi Gábort, mint aki igyekezett helyrehozni azt, 
ami időközben elromlott. Megválasztása után, mint az egyházközség képviselője 
vett részt a tárgyalásokon, hiszen nem csak a javításokkal kapcsolatosan kellett 
törvénykezni éveken át, hanem az orgona miatt is. Kerestem a gondnok 
személyével kapcsolatosan, egy számomra fontos kérdésre is a választ, hogy vajon 
mennyire kedvelte, vagy esetleg utálta a törvényes eljárásokat, hiszen ő állította 
össze azokat az iratokat, melyeket a beperesítés végett leadott a köri 
jogtanácsosnak. A pénztárnaplók bejegyzése szerint csupán tapogatózhatunk, hogy 
hányszor is járt a gondnok a törvényszéken, hiszen az 1906. évben 6, a 
következőben pedig 4 ilyen alkalom szerepel. Bár minden esetben nem volt sikeres 
a törvényszéki eljárás, mégis minden tőle telhetőt megtett, hogy kiérdemelje a 
keblitanács és az egyházközség megelégedését, és mintegy elismerésként 
újraválasztották 1908-ban.  

1910-ben váratlanul és indokolatlanul lemondott tisztségéről, de a 
keblitanács unszolására visszamaradt hivatalában. 1911. május 28.-án 
megismételte lemondását - előfordulhat, hogy a sok pereskedés miatt -, de ekkor az 
esperes nem fogadta el mindaddig, míg nem kapnak végső elintézést a folyó ügyek. 
A keblitanács nem vette figyelembe az esperes utólagos véleményét, mert 
elfogadta a gondnok lemondását, és helyébe Pálfi Mihályt jelölte. Magától 
értetődően nem volt érvényes a jelölés, amit az esperes megsemmisített. A 
harmadik az Isten igaza - elven – 1912-ben tartott vizsgálószék alkalmával 
harmadszor is lemondott, amikor már a vizsgálószék is elfogadta döntését, s 
egyben köszönetet is nyilvánítottak munkásságáért, ami inkább törvénykezés volt, 
de nem kevés! 
19. Bottyán Gábor 1913-1914 Február 26.-án választották meg 

gondnoknak, akinek kétévi 
gondnokságából csupán négy nap 
hiányzott. Gondnoksága alatt történt az 
első hivatalos ellentét a kövendiekkel, 
amikor Sárai Imre az egyházközségi 
vezetők véleményének kikérése nélkül a 
maga hasznára igazította el a kaszáló 
határait. A jegyzőkönyv fogalmazása 
szerint ez volt az alkalom, amikor 
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megromlott a két falu között fennálló 
béke. 

20. Simonfi Tamás 1915-1918 Miután az előző gondnoknak köszönetet 
mondtak a szolgálatáért, három évre 
megválasztották Simonfi Tamást. 
Nevének írásával kapcsolatosan két 
formával is találkozunk. Az egyik az 
alcímben szereplő, a másik viszont 
Simonffy, melyet a vizsgálószéki 
jegyzőkönyvben találunk. Betegségére 
hivatkozva mondott le tisztségéről, ami 
miatt rendkívüli módon történt az új 
gondnok megválasztása. 

21. Csongvay Dénes 1919-1923 
1879-ben született, felesége Csép Vilma volt, aki 1881-ben látott 

napvilágot, és akivel 1906-ban kötött házasságot. Sajnálatos módon nem lehetett 
gyermekük, s ennek következtében 1908-ban örökbe fogadták Csongvay Csép 
Lajost, és testvérét Erzsébetet. Erzsébet Pethő István, budapesti lelkész felesége 
lett, Csongvay Lajos, unitárius lelkész volt Nyárádszentlászlón.368 

Iskolai igazgatótanító volt, akit az előző gondnok lemondásakor két év 
terjedelemre választottak az egyházközség gondnokává. Sajnálatosnak bizonyul az 
ellene irányult támadás, melyet nem lehet szó nélkül hagynom, s bár adott esetben 
egyes jelek nem fedik le teljes mértékben a gondnok ártatlanságát, kimért 
megnyilvánulásai, az ügyhöz való viszonyulása, de maga a tény is, hogy 
hivatalában megerősítették, egyértelműen sugallják, hogy tisztességes, becsületes 
volt, de mindenképpen tanult emberhez illően viszonyult azokkal szemben, akik 
sárba tiporták a becsületét.  

Első támadója éppen Simonfi Tamás volt, akinek elfoglalta székét. 
Nevezett keblitanácsos azzal vádolta, hogy egy előre el nem készített árverezésen 
mintegy 160 db. magas fát, és „46 vagy 56 rakás tűzifát, hozzávetőleg 2600 lei 
értékben” 369 eladott, amivel az egyházközségnek 12000 lei kárt okozott. 
Fellebbezésének okait abban jegyezte meg a panaszló, hogy az árverezés idejét 
nagyvásár napjára tette a gondnok, s az otthonmaradt „embereket karhatalom hajtotta 

                                                 
368 - Csongvay Lajos lelkész-jelölttel kapcsolatosan történt néhány levél-váltás, melyek között 
bizalmas is van, hiszen 1929 januárjában azt írta többek között Boros György püspök a lelkésznek, 
hogy a lelkész-jelölt kinevezésére nincsen lehetőség s ezért egy évig Bágyonban kell maradnia. Arra 
gondolt a püspök, hogy esetleg meg lehetne bízni a szórványok gondozásával, de ez már akkor 
tárgytalan volt, hiszen a szórványokat Szindhez csatolták. A lelkész leveléből megtudjuk, hogy a 
lelkész-jelölt Brassóba szeretett volna menni segédlelkésznek s ugyanezt a hivatalt az ürmösi 
gyülekezet is felajánlotta. 1932-ben még Bágyonban van, de hamarosan Csongvay Lajos kihallgatást 
kért a püspöktől, aminek eredménye a lelkészi kinevezése lett. Nyárádszentlászlón végezte szolgálatait, 
akinek fia volt a szentgericei néhai unitárius lelkész Csongvay Attila és a Székelyudvarhelyen élő 
Csongvay Zsolt fősebész. 
369 - 6. I. – 1921. április 3. 
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ki a községi munkára”.370 Amikor kiválasztották, és felbecsülték a fákat, akkor nem a 
szokásos módon járt el a gondnok, hogy egy arra kijelölt bizottság végezze a 
feladatot, és nem volt meghatározva az sem, mennyi fát és hol adnak el. Nem 
szabadott volna olyan sok nagy fát eladni, amiből kára származott az 
egyházközségnek, de az állami kincstárnak is.  

A panaszlás 5. pontjában olvashatjuk, hogy a mai napon sincs kifizetve a 
fa, pedig az árverezés napján készpénzért kellett volna azt eladni. Azt is 
megjegyezte a vádló, hogy nem elnökölhettek olyan személyek az árverezéseken, 
akik vásárolni akartak a kijelölt fából. Állította, hogy a megelőző gyűlésből azért 
távozott, mert a gyűlésen résztvevők veréssel fenyegették. Sürgette egy gyűlés 
összehívását, melyen nem lesz jelen sem a gondnok, aki 12000 leivel tartozik az 
egyházközségnek, sem azok, akik fát vásároltak. Kérte az árverezés megismétlését 
is. 

A hónap végére újabb beadvány érkezett a gondnok, és az árverező 
bizottság ellen. Balogh Márton panaszolt, hasonló ízzel, mint Simonfi Tamás, és 
mégis azzal a lényeges különbséggel, hogy emez rakva van helyesírási hibákkal. 
Emlegette, hogy a gondnok magának akarta potom (alacsony) áron megtartani a 
nagy fákat. Ő is szeretett volna fát vásárolni, de tőle nem fogadták el a felajánlott 
500 Leit. 

Az előző két beadványt május 1-én tárgyalták, amikor a megkárosítási 
összeg 13080 Leire emelkedett. A keblitanács elutasította a panaszokat, mert az 
árverezést a régi szabályok értelmében tartották, és az ennek köszönhetően minden 
rendben történt. Egy hét múlva az ügy annyira elmérgesedett a panaszlók 
fenyegetései miatt, hogy mindenképpen komolyabban oda kellett figyelniük. Mikor 
a kincstár megkárosítását emlegette Simonfi Tamás, akkor még nem érződött a 
veszély, amire az erdőmérnök felhívta az egyházközség figyelmét. A kincstárat 
nem érte az árverezés nyomán semmilyen károsodás, de amennyiben a fenti ügy 
nem nyer minél hamarabb megoldást, akkor a mérnöknek jelentenie kell az Agrár 
Bizottságnak, ami nagy valószínűséggel, következményekkel jár. Ennek belátása 
nyomán született meg a józan elgondolás, hogy türelemre és megértésre bírták a 
panaszlókat, hogy az egyházközség elkerülhessen egy újabb, kellemetlen helyzetet. 
A fenti ügyet csak 1921 októberében sikerült végérvényesen elintézniük, de azt 
megelőzően a gondnok 4 pontban vázolta a valós helyzetet, ami az árverezésre 
vonatkozott, s egyetértett megjegyzéseivel a keblitanács is. Bebizonyosodott, hogy 
rendben, és törvényes keretek között folyt az árverezés. Októberben az esperes 
elutasította a panaszokat és meghagyta, hogy közöljék a végső döntést. 

A tanító-gondnok felelősségtudattal 1923. március 14-ig végezte 
kötelességét, de akkor éppen tanítói elfoglaltságára való hivatkozással lemondott 
tisztségéről. Nemcsak a korabeli keblitanács fogadta el felhozott indokát, hanem 
mi is megérthetjük, amikor jobban odafigyelünk arra a munkára, melyet kifejtett a 
vasárnapi iskola terén. Igaz, hogy ennek nem adhatunk túl nagy hangsúlyt, hiszen 
az egyházközségi iratokban nem bővelkednek az idecsatolható adatok. Iskolai 
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szinten, az egyházközséggel karöltve, mindig ő irányította az iskolás gyermekek 
ünnepi felkészítését. Munkásságát megköszönték, és elrendelték az új gondnok 
megválasztását. 
Csongvay Dénes 1928-1934 (második alkalommal) 

57 egyházközségi tag közül 29 szavazott rá, s így választották meg ismét 
gondnoknak. Erre az időszakra (1930) tehető az algondnoki tisztség 
megszűntetése. Jó lenne tudnunk azokról is, akik az egyházközség megválasztott 
algondnokai voltak az elmúlt évek folyamán, sőt megvalósításaikról is jó lenne 
beszámolnunk ez alkalommal, de sajnos, hogy ez a valóság elkerülte a 
jegyzőkönyvek íróinak figyelmét. A váratlan fordulatok alkalmával, vagy az 
algondnok, vagy pedig a rangidős keblitanácsos lépett a régi helyébe a következő 
választásig. 
22. Gál Domokos 1924-1928 

Komoly tekintélynek örvendő kisbirtokos volt, aki ebben az időben a falu 
első gazda emberének számított. Az ő leánya volt a néhai mészkői lelkész, Kökösi 
Kálmán felesége, aki öreg korában megkereste az egyházközséget, amikor néhai 
édesapja emlékére egy keresztszemes úrasztali terítőt adományozott.  

Gál Domokost 1924. március 23.-án választották gondnoknak. 
Gondnoksága idején rendelték el a pénztárnapló időnkénti felülvizsgálását, s ennek 
a kötelességének elfogulatlanul tett eleget. Meg kell jegyeznem, hogy az ellenőrzés 
hivatalos formában működött, hiszen hasonló a hangnem is, melyet a lelkésszel 
szemben használt, amikor a szükséges íratok bemutatására szólította. 1926-ban 
illedelmesen megkérdezte a lelkészt, hogy a számadás elkészítésének jogát 
fenntartja-e magának, vagy hajlandó átadni neki? Amennyiben pedig a lelkész az 
utóbbit választaná, akkor minden iratot a rendelkezésére kell bocsásson. 

Érezhető a gondnok tevékenységén, hogy hivatásszerűen végezte 
kötelességét. Bizalmatlansági kérdések merültek fel a lelkésszel szemben, ami 
sorozatos meg nem értés kútfője lett. Ezek a viszályok lassan oda vezettek, hogy a 
gondnok és két keblitanácsos 1928. március 4.-én lemondott hivataláról. Ezt 
megelőzően azonban már a gondnok jelezte lemondási szándékát, de akkor azzal 
utasították vissza, hogy a keblitanácsnak nincs jogában elfogadni a lemondást, 
hiszen a közgyűléstől kapta a bizalmat. A ciklusból még két év volt hátra, de 
tovább nem vállalta Gál Domokos feladatát. Az egyházközségi villongások 
okozták elhatározását, hiszen lemondásában többek között azt olvashatjuk, hogy, 
amennyiben a vizsgálószék bűnösnek találja, akkor „mint egy piszkot az egyházközség 
vezetőségéből sepertessen ki, vagy azt, aki arra érdemet szerzett”.371  

30 éve tagja volt a keblitanácsnak, s most azt kellett megérnie, hogy 
néhányan azért vádolják, mert saját gyermekeit rendre intette, amikor egy mulatság 
alkalmával felálltak a tanácsterem ablakába. Mások pedig a miatt neheztelnek rá, 
mert a keblitanácsban káromkodott. A gondnok tiltakozott az ellen, „hogy a báli 
jövedelemből bort vegyenek veder számra és az egyház telkén kocsmát rendezzen, mert tisztelet 
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a kivételnek még mind akad, aki az egyház jövedelméből csak inni, dorbézolni szeret”.372 A 
gondnok megállapította, hogy azért mondott le hivataláról, hogy az őt támadók 
előtt többé ne lábatlankodjon, mert ha testileg elég erősnek is érzi magát a 
támadások elviselésére, lelkileg annál gyengébbnek. 
23. Pálfi Tamás 1931-1939 

A március 2.-án tartott közgyűlés alkalmával 5 gondnok-jelölt volt, akik 
közül a fent nevezett nyerte el 32 tag közül 19 választó bizalmát. Gondnoksága 
idején történt a máig tisztázatlan körülmények között eladott pakulárház körüli 
bonyodalom, amikor 40 szavazattal mellette, 24 ellenében kimondták az említett 
ház eladását. Tény, hogy a temetőhely vásárlása alkalmával szóba került ennek a 
teleknek az eladása is, de joggal elvárható, hogy többet tudjunk az eladás 
körülményeiről.  

Tóth Imre egyházközségi tag kért házhelyet azon a területen, ahol Gál 
Mózes egyházközségi tag lakott, s amennyiben a támasztott feltételek nem felelnek 
meg a kérelmezőnek, akkor a pakulárház melletti beépítetlen területet is felajánlják 
a kérelmezőnek. Hogy ennek a kérdésnek mi lett a végkifejlete, az nem derül ki a 
jegyzőkönyvekből, s csak az esély maradt, hogy az akkor élt embereket 
megkérdezzük a témával kapcsolatosan. Az a legnagyobb nehézség azonban, hogy 
a legidősebb ember sem emlékszik az akkori egyházközségi eseményekre, hiszen 
abban az időben gyermekek voltak, akik nem foglalkoztak az egyházközség felnőtt 
dolgaival, és azután sem hallottak elődeiktől a szóban forgó telek eladási 
körülményeiről. 

1937-ben új választást tartottak, melyen 4 gondnok-jelölt indult a tisztség 
betöltésére. A legtöbb bizalmat ismét Pálfi Tamás kapta. Júliusban ellene is 
megindult a hadjárat, hiszen saját bevallása szerint, valami kisméretű 
törvénytelenség történt a temetői zab, takarmány eladásával kapcsolatosan. Nem 
érdemes itt újra vitatni ezt a kérdést, hanem inkább arra figyeljünk, hogy ő sem 
mentesült a támadásoktól. Annyi bizonyosnak látszik, hogy nem volt írástudó 
ember Pálfi Tamás, mert határozottan kiderül beadványából. Lemondását 
előterjesztették, de nem találták olyan nyomósnak érveit, hogy el is fogadják. 
Közben ártatlanságára is fény derült, s ennek köszönhetően megmaradt 
hivatalában.  

1939-ben megismételte lemondását, amit ekkor azzal indokolt, hogy 
néhány egyházközségi tag véleménye szerint nehogy elszéledjen az egyházközség, 
amennyiben ő hivatalában marad. Érződik, hogy sokan sajnálták a gondnok 
lemondását, s igyekeztek is visszamaradásra bírni, de elhatározásában 
határozottnak látszott, s emiatt kiírták az új választást. Megköszönték nyilvánosan 
is gondnoki fáradozását. 

1938-ban hozták azt a határozatot, miszerint a gondnoknak is tiszteletdíjat 
állapítottak meg. 
24. Benke Zsigmond 1939 (először kb. másfél hónapig) 
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Úgy látszott, hogy a rágalmak ellenére új mederbe terelődött az 
egyházközség élete, s az ügyek haladnak előre. Nem ez történt. A választás 
alkalmával 5 keblitanácsos közül lehetett kiválasztani a jövendő időszak 
gondnokát, amikor Benke Zsigmondra esett a szavazás, elég nagy 
szavazattöbbséggel. A közgyűlést novemberben tartották, s a gondnoki megbízatás 
csak december 31-ig szólt. Eredetileg azonban május 7.-én tartották azt a 
közgyűlést, melyen az előző gondnok lemondott, s az sokkal viharosabb volt annál, 
mint amilyennek sokan gondolnák. Elfogadták az előző gondnok lemondását, és 
megválasztották a következő gondnokot, de ekkor történt a robbanás. Hivatkoztak 
ugyanis a belső emberekről szóló törvény 6. paragrafusára, ami arra vonatkozott, 
hogy hogyan kell intézkedni a hátralékos személyekkel szemben. Ezek szerint a 
hátralékosok nem vehettek részt a már megelőzően is tárgyalt árverezésen.  

Többek között a lelkész írta az esperesnek, hogy az „alattomos izgatás annyira 
eredményes munkát végzett”, hogy a törvénytelen határozathozataltól sem riadtak 
vissza az egyházközségi tagok, ami abban állt, hogy jogfosztást követtek el. Ennek 
következményeként 14 keblitanácsos lemondott hivataláról. „Szomorú dolog, hogy az 
egyházközség ennyire juthat. Én a magam részéről minden esetre levontam a 
konzekvenciát”.373 Amennyiben érvényes marad a május 7.-i választás, akkor a 
„hívek diadalnak örvendve” lecsendesedtek volna, viszont ott állt mögötte az a 
fenyegetettség, hogy elveszítik a „jobb gondolkodású keblitanácsosokat”. Amennyiben 
a hozott határozatot sikerül megsemmisíteni, akkor beláthatatlan következmények 
elé néznek. A lelkész tanácstalannak látszott, és ezért bízott az esperes 
bölcsességében.  

Az ügy teljes terjedelemben a Főhatóság elé került, s július 10.-én 
megkapta az egyházközség a döntést, hogy megsemmisítették a május 7.-i 
választások eredményét. Jól lehet ez a fenti határozat (Egyházi Képviselő Tanácsi) 
június 1-én már napvilágot látott, de a keblitanácsnak, főleg a gondnoknak nem 
volt tudomása arról, s emiatt sürgették egy közgyűlés összehívását. A jobb 
gondolkodású keblitanácsosok igyekeztek lebeszélni a tervről, hogy a felsőbb 
döntés megérkezése előtt nem szabad lépniük, mert fenn áll a veszélye, hogy egy 
újabb szabálytalanságot kövessenek el.  

A hátralékosok ügye annyira központi téma lett, hogy a Főhatóság is szinte 
kényszerűség terhe alatt még egy haladékot adott a befizetésre, az utolsó határidőt 
december 31-ben határozva meg. Érdekes, hogy a választás megsemmisítése után 
kötelezték Pálfi Tamást, hogy tisztségét a novemberi választásokig töltse be. Ezzel 
tulajdonképpen a fenti gondnok hivatalos megválasztási ideje egy bő hónapra 
korlátozódott, de eseményekben sokkal dúsabb, mint sok más, hosszabb ideig tartó 
gondnokság. 

 
 
 

Benke Zsigmond 1945-1948 (második alkalommal) 
                                                 
373 - 10. I. – 1939. május 16. 
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1940-1945 között a háború miatt nem tartottak gyűléseket. 1945-ben 
azonban Benke Zsigmondot választották az egyházközség élére, s minden jel arra 
mutatott, hogy ezt a helyet meg is érdemelte a nevezett atyánkfia.  

Pálfi Tamás és 10 társa 1947-ben támadásba lendült, amikor a lelkészhez 
egy beadványt terjesztettek. Panaszként emlegették azokat a hibákat, melyeket 
gazdasági téren követtek el a keblitanács tagjai, de mindannyiszor czivódás, azaz 
veszekedésbe fulladt. Még a vizsgálószék is kimondta, hogy az ilyen rendbontókat 
ki kell közösíteni a keblitanácsi tagok sorából. A panaszlók kérték a lelkészt, hogy 
a jelenlegi témát mindenképpen helyezze a tárgysorozati pontok közé, s 
amennyiben az lesz az álláspont, hogy a jelenlegi beadvány nem szolgálja az 
egyházközség előmenetelét, akkor „önként kiközösítjük magunkat, hogy egyházunk 
egységét, békéjét többé ne zavarjuk, az anyagi fellendülést ne akadályozzuk meg”.374 

A beadvány 6 pontban tárgyalja a sérelmeket: 
1. 1942-ben az énekvezéri földön termett kb. 25-30 véka gabonát a gondnok 

eladta, amit nem jegyeztek be a pénztárnaplóba. - 
2. Lapoian János észak-erdélyi menekültnek ingyen egy porció fát adott a 

gondnok. - 
3. 1947 telén felében kiadott a Sövénykútban egy erdőrészt, amiből csak 5 

szekérrel van meg, a többi elveszett. 
4. Nem újították meg a határokat. 

5. Későre pótoltatta a hiányzó cserepeket és csatornát, aminek következtében 
még nagyobb kár keletkezett. - 

6. 1946-ban minden gyűlésen hangoztatták, hogy a meglevő pénzkészleten 
épület-anyagot kell vásárolni, de a vásárt csak akkor ejtették meg, amikor az 
árak nagyon magasra ugrottak. 

A gondnokok rendjén beszéltem róla, de az erdőgazdálkodásnál is szóba 
kerül az 1947. évi vita, melynek rendjén Pálfi Tamás keblitanácsos megvádolta a 
gondnokot, hogy hűtlenül kezelte az egyházközség vagyonát, viszont ugyanekkor 
beperesítéssel is fenyegetőzött. Ennek azonban az lett a következménye, hogy 
Benke Zsigmond gondnok is vádolni kezdte Pálfi Tamást, miután a vádolt 
pénztáros saját maga ellen indíttatott fegyelmi eljárást annak bizonyításaként, hogy 
pénztárossága idején hűségesen kezelte az egyházközség vagyonát. „Mintegy a 
becsületemre nagyon sokat adok, másrészről pedig állítólagos piszkos múltammal nem akarom, 
hogy a példa egyházam kárára állandósuljon, azért kérem a legszigorúbb fegyelmi eljárás 
azonnali megindítását. S azt annál inkább kérem, mert a gondnok fenti kijelentésére nem csak 
én, de gyermekeim becsületét is bepiszkolta”.375  

Benke Zsigmond is igazolta magát, hogy ő nem hűtlen pénzkezeléssel 
gyanúsította meg a volt pénztárost, hanem azt mondta, hogy a mérőlánc díját nem 
könyvelte be, valamint a felében lehozatott fa nem volt megfelelően elrendezve. A 
keblitanács már ekkor kimondta, hogy Pálfi Tamás nem bűnös, mert a szóban levő 
díjakat bevételezte, a fa ügy miatt pedig nem vonható felelősségre, s különben is ez 
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az egész ügy már régen elévült. Arra kérte a keblitanács a haragos feleket, hogy 
béküljenek ki, és bocsássanak meg egymásnak. Benke Zsigmond sértésként 
fogadta a fenti vádakat, és aláírásokat gyűjtött a lemondása, és egy új gondnok 
megválasztása érdekében. Úgy látszott, hogy Pálfi Tamás nem volt megelégedve a 
hozott határozattal, melyben a feleket kibékülésre szólították, mert 1948. január 6.-
án ismételten tárgyalás alá akarta kényszeríteni a régebbi, már véglegesített ügyet. 
A fenti időpont alkalmával megtartották a gondnokválasztást, és 23 szavazattal 
újraválasztották Benke Zsigmondot. 

1948. június 29.-én a Kolozsvárra vezető úton kóborló cigányok útját 
állták, megverték és belehalt sérüléseibe. Benke Zsigmond minden ellene felhozott 
vád ellenére is adakozó és bizonyító ember volt. Ezt igazolja a keblitanács 
hozzáállása is, amikor a sírhelykérelmet tárgyalta.376 
25. Kaszás Gyula 1940-1941 (először) 

Kaszás Gyula megválasztásakor hangzott el Gál Domokos, volt gondnok 
javaslata, aki az elkövetkező nehéz időszakra való tekintettel helyesnek találta két 
gondnok választását. A régi, 1930-ban megszűnt rendet kívánta visszaállítani, 
melyet azzal indokolt, hogy olyan nehéz időket érnek, amikor bárkit behívhatnak 
katonának, s akkor ne legyen ilyen gondja az egyházközségnek, hogy a háború 
közepén gondnokot kell válasszon. A vita hosszúra terjedt, de ennek ellenére a 
javaslattevő vissza vonta indítványát. 

Február 18.-án tartották a közgyűlést, melyen 40 egyházközségi tag jelent 
meg és 21 Kaszás Gyulára szavazott. A gyűlés sikertelensége miatt a szavazást 
megismételték május 13.-án, amikor 62 egyházközségi tag jelent meg. 1941. 
augusztus 10.-én megalakult a háborús körülmények miatt az egyházközség Intéző 
Bizottsága, melynek vezetője Benke Zsigmond volt. 

1943-ban Fodor Tamás és társai a május 23.-i árverezéssel kapcsolatosan 
fellebbezést nyújtottak be. Az árverezést sikertelennek minősítették, de mégis 
20000 Leiért árverezésen kívül odaadta a gondnok Balogh Józsefnek a szóban levő 
területet. 7 panaszló kérte, hogy engedjék nekik kifizetni a különbözetet, hiszen ők 
vették meg olcsóbban, csak Benke Zsigmond ragaszkodott a 20000 Lejes árhoz. 
Azzal magyarázták kérésüket, hogy az árverezésen ők voltak jelen, s így őket illeti 
az elsőbbség.377 A gondnok helyettes kötelessége volt az ügyet lezárni, aki nem 
adott helyet a további panasznak. Benke Zsigmond gondnoksága idején azonban 
ismét tárgyalás alá került a téma. 

 
 

Kaszás Gyula id. 1948-1950 (második alkalommal) 
Augusztusban kellett gondoskodni az új gondnok megválasztásáról, amikor 

7 jelölt között oszlott meg a 40 leadott szavazat, melyekből 20 Kaszás Gyulát 

                                                 
376 - Engedélyezték a sírhely foglalását a következő sor elején, de megállapították azt is, hogy ez nem 
lehet senki számára ürügy a jövendőben, hiszen továbbra is fenntartja a keblitanács azt a régebbi 
határozatot, miszerint a sírhelyeket elhalálozási serrend szerint fogják kiosztani. 
377 - A panaszlók között ott találjuk  Simonfi Borbálát is, aki Karácsony László budapesti atyánkfia 
nagynénje volt. Említett afia 1996-ban 100 ezer lei adományt tett az egyházközség javára. 
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illette meg. A mai utódai örömére is szolgálhat, hogy nem véletlenül esett Kaszás 
Gyulára két alkalommal is a szavazás, hiszen a vizsgálószéki jegyzőkönyv is úgy 
örökíti meg személyét, mint, aki egy szív és lélek ember volt. Tisztségének 
időtartamát az új Szervezeti Szabályzat befolyásolta, mert a törvény értelmében új 
szavazást írtak ki, aminek következtében Kovács Lőrincet választották meg. 
26. Kovács Lőrinc 1950-1953 Szorosnak mondható a választás, mert 

Bíró Albert, a későbbi gondnok csak 1 
szavazattal maradt el mögötte. Az is 
bizonyos, hogy az esetlegesen több 
egyházközségi tag megjelenése egy 
egészen másabb képet állíthatott volna 
össze. Ezen azonban nem érdemes 
vívódnunk, hiszen akkor elfogadták a 37 
megjelent tag döntését. 

27. Bottyán Balázs 1953-1955  
28. Balogh Károly 1956-1958  

29. Bíró Albert 1959-1961 
54 tag volt jelen az egyházközségi közgyűlésen, amely gondnoknak 

választotta a gyakran jövevénynek nevezett csendes, rendes, nemes érzelmű, 
illemtudó embert. Az igaz, hogy 1921. december 21.-én tért át az unitárius vallásra, 
de ez semmit sem vont le emberi értékéből, hiszen minden alkalommal 
egyházszeretetéről tett tanúbizonyságot. A régi élcelődés, a kákán bogkeresés 
megszokott formája volt minden ilyen megnyilvánulás, ami személyében, de 
lelkében is gyakran érte Bíró Albert gondnokot. 1961-ben tűrőképessége végesnek 
bizonyult, amikor lemondott tisztségéről, és másoknak engedte az egyházközség 
irányítását. A ciklus hátralevő részére Balogh Tamás ifjút választották április 3.-án, 
aki május 22.-én le is mondott. Megkérték Bíró Albertet, hogy a hátralevő 
időszakra vállalja vissza a gondnoki teendőket, és szerénységére vall, hogy eleget 
tett a kérésnek. 
30. Kovács Miklós 1962-1964 
31. Csép János 1965-1971 

Elég furcsán hangzik a jegyzőkönyvi bejegyzés, miszerint a „lelkész 
javasolja, hogy a megválasztottakból Csép Jánost gondnoknak, Csép Józsefet jegyzőnek, Szép 
Gyulát pénztárosnak válassza meg a közgyűlés. közgyűlés egyhangúan fogadja el a 
javaslatot”.378 Nem hiszem, hogy a lelkész puszta javaslatára ilyen 
természetességgel elfogadták az egyházközség elöljáróit, de amennyiben így volt, 
akkor hol maradt a választás törvényes kerete?! 

1955-1968 közötti időszak komoly megvalósításaként tartjuk számon az 
elektromos áram bevezetését a belső emberi lakásokba. 1955. október 9.-én 
kezdődtek el a tárgyalások, s eredetileg arra az álláspontra helyezkedett a 
keblitanács, hogy a lelkészi és énekvezéri lakásba vezetteti be, de ugyanakkor a 
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templomba is. A kultúrotthonba való beszereléssel kapcsolatosan megjegyezték, 
hogy azt az állam költségén fogják rendezni. 1959-ben már a fizetendő összegről is 
tárgyalások folytak, majd 1960-ban 5405 Leit fizettek, amiben az utcai hálózatra, 
és a rajzra kiadott összeg is benne található. Megjegyzendő, hogy ezt az összeget a 
légátumból igyekeztek fedezni. 1965 novemberében arról álmodozott a 
keblitanács, hogy karácsonyra égni fognak a villanykörték a házakban, a 
templomban. 1968-ban hangzott el az a kívánság, hogy a lelkészi lakás nyári 
konyhájába is vezessék be az elektromos áramot, amit meg is valósítottak, viszont 
az új lelkészi lakás felépítése után többé nem köttették vissza. 
32. Csegezi Mihály 1971.-1986. 

Az 1948-as változások utáni időszak legtevékenyebb, legtermékenyebb 
gondnoka. Jellemzésében az én tevékenységem alatt élő egyházközségi tagok 
véleményét veszem alapul. Eszerint Csegezi Mihály gondnok legtöbbször 
elhanyagolta saját feladatait, egyéni ügyeit, s ment, járt szorgalmasan, hogy 
haladjon az egyházközség ügye. Ma akár köszönetképpen is mondhatjuk, hogy 
hálásak vagyunk neki a korabeli megvalósításokért, s mert valóban saját munkáját 
hanyagolta, mégis megáldotta őt Isten, mert a lehető legjobbat választotta. 
Nemcsak ebben az áldozatos munkában, hanem szelídlelkűségében is kivívta az 
elismerést az egyházközségi tagok részéről, melyre azóta is soknak szüksége lenne, 
hogy megfelelő módon irányíthassák az egyházközség ügyét. 

1972. február 27.-én választották gondnoknak, s azután sorozatosan 
visszaválasztották. Mindenütt elismeréssel szólnak róla, mert az egyházközség 
„gondnoka és vezetősége nagy része hivatása magaslatán állva védelmezte unitárius hit- és 
életfelfogásunkat. Ennek köszönhető, hogy vallását senki el nem hagyta”.379 Megválasztása 
utáni időszakban megjelentek azok a megnyilatkozások, melyek neki 
tulajdonították az egyházközség helyreállítását, mind erkölcsi, mind anyagi 
szempontból. Rezi Elek lelkész mellett olyan segítőtárs volt, akit, ha megkérdezett 
a lelkész a következő napi közmunkások tekintetében, mindig azt válaszolta, hogy 
amennyiben nincs senki jelentkező, akkor ő lesz a lelkész mellett az első. Így volt 
ez mindig, míg felépült az új, emeletes lelkészi lakás.  

34 évi hűséges egyházközségi szolgálata elismeréseként tiszteletbeli címet 
adományozott neki a Főhatóság 1987-ben, de e helyen is köszönetet mondunk. 
33. Kiss Gyula 1987-1989 

Kiss Gyula komoly segítségnek bizonyult a lelkészi lakás építésében, aki 
pénztárosként vezette az egyházközség anyagi ügyeit. Ma (2008) Rezi Elek 
főjegyző úr azon véleményét osztom magam is, hogy pénztárosi minőségben 
kellett volna meghagynunk Kiss Gyulát, hiszen szív-lélek szerint, és pontossággal 
végezte azt a munkát. Csegezi Mihály tiszteletbeli gondnok is a Rezi Elek, volt 
bágyoni lelkész véleményét osztotta, amikor hozzászólásában kifejezte 
véleményét, hogy 1987-ben sokkal körültekintőbben kellett volna gondnokot 
választania az egyházközségnek. 1989-ben a lelkész panaszkodott a 
keblitanácsnak, hogy Kiss Gyula gondnok többszörösen is feldúlta békéjét és 
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nyugalmát, s ezeken kívül egy szeretetvendégséget is meggátolt, mert a 
meghívókat nem adta át az egyházfiknak. A keblitanács lemondásra szólította fel a 
gondnokot, aminek Kiss Gyula eleget is tett, viszont személyével kapcsolatosan 
egy tisztázatlan kérdés380 megoldásra vár! 
34. Bodoczi László 1989-1990 Megbízás alapján lett az egyházközség 

gondnoka Kiss Gyula lemondása után. 
35. Bíró Domokos 1990.- 

A kommunista rendszert követő első, demokratikusnak mondható 
választások alkalmával Csép Miklós Cs. keblitanácsost választotta a közgyűlés 
majdnem teljes egyhangúsággal az egyházközség gondnokává, de a régóta 
középutas keblitanácsos atyánkfia idős korára való hivatkozással nem vállalta 
megbízatását, s miután megköszönte a neki szavazott bizalmat, a vezető szerepet 
azoknak ajánlotta, akik lelkesedést éreznek ebben az irányban. 

A fentiek következtében egy új választásra került sor, aminek 
következtében Bíró Domokos lépett az egyházközség élére, annak a Bíró 
Albertnek fia, aki szerényen, de hűséggel szolgálta egyházközségét. Nem szabad 
eltitkolnom, hogy az egyházközségben azért történt a szokásosnál hamarabb az 
első demokratikus választás, mert 1990 decemberében Bodoczi László lemondott 
tisztségéről. Bíró Domokost 1993-ban erősítette meg a közgyűlés hivatalában, 
majd 1996-ban, az Alaptörvény értelmében lett az egyházközség gondnoka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.3 Az egyházközség kinevezett kántorai 
Mielőtt tárgyalnám ezt a fejezetet, elmaradhatatlanul előre kell bocsátanom 

néhány tudnivalót. Amikor az egyházközség kántorairól beszélünk, akkor először 
sorrendbe kell helyeznünk a fogalmat fedő kifejezéseket, azok közül egyet 

                                                 
380 Nem ért meg még az idő arra, hogy erről beszéljünk. Annyit azonban megjegyzek, hogy a 
jegyzőkönyvekben megtalálható bejegyzések nem tárgyilagosak, s még akkor sem mondhatom 
igazaknak, amennyiben ma sem feledem el, hogy sok borsot tört orrom alá a fent nevezett gondnok. 
Egyszóval: ártatlan abban, amivel vádolják 
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használjunk, vagy az adott helyen, és időben éppen a megfelelőt. Annak a híve 
vagyok, hogy egy fogalom alá vonjam a többit is. Eszerint az egyházközség 
történetének kezdetén - pl. az 1600-as években oskolamesterekről beszélünk, akik 
egyben vezették a templomi éneklést is.  

Körmőczi János püspök (1812-1836) rendelte el az orgonák beszerelését a 
templomokba, valamint tette kötelezővé a kántorok orgonajátékát. A bágyoni 
esetben az első orgona megvásárlásától kezdve beszélhetünk a fenti rendelet 
végrehajtásáról. A felekezeti iskola megszűnésétől kántortanítókkal találkozunk, 
majd énekvezérekkel. Látjuk tehát, hogy alapjában véve éneklést, majd 
kántorizálással egybekötött éneklést végeztek a mesterek, rectorok, kántor-tanítók, 
kántorok és énekvezérek. Az oskolamesterek iskolai igazgatók is lehettek, a 
felekezeti iskola fennállásáig ők végezték a vallás-oktatást is az iskolában, de 
ugyanakkor lelkészi állásra is pályázhattak. Ajánlom, hogy alább beszéljünk 
azokról a személyekről, akik a templomi éneklést vezették, de minden időszakban 
előszeretettel nevezem kántoroknak őket. 

Fodor András kántor - Uzoni Fosztó István történészre hivatkozva- 
megállapította, hogy 1700 előtt nem ismerjük a kántorok neveit. Bevallotta, hogy 
ebben a tekintetben Uzoni F István is a hallomásra alapozott, s eszerint állította 
össze a sorrendet. Molnár B. Lehel lelkész, Központi (Unitárius Egyház) levéltáros 
jóvoltából olyan adatok birtokába kerültem, melyeknek köszönhetően a kántorokat 
1643-tól sorolhatom.  
1. Máttyás P. Hermány 1643 „Anno Domini 1643 Die mensis Juny. Mi 

ez idő alá levő dologban bírák lévén, úgy 
Máttyás P. Hermány, Bagioni Schola 
Mester, és Aranyos Székben Bagionban 
lakó Nagy Péter /.../ adgiuk tuttara 
/.../” 381 

2. Boér Márton 1650 „Mü Balogh Balás, Balogh Márton 
nagiobbik, és Boér Márton Bagioni schola 
Mester nemes személyek, és Szabó Miklós, 
Véres Darabont Aranyos Székben 
Bagionban lakók, Ádjuk tuttára 
mindeneknek az kiknek illik az mű 
leveleinknek rendében quod in Anno hoc 
presenti 1650 Die 13 Mensis Aprilis 
/.../” 382 

3. Szentiványi András 1652 „Mi Aranyos székben Bagionban lakók, 
úgy mint azon Bagio/ia/k Schola Mestere 
Andreas Szent Ivani és Kisebbik Balogh 
Márton Nemes személy: úgy mint ez /... 
írt dologban közbírák lévén, adgiuk 
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tudtára mindenek/ne/k az, kik/ne/k illik 
ez mi jelen való /.../ rendében quod in hoc 
Anno /.../ 1652, die 9 Praesenti mensis 
July /.../”.383 
 

4. Homoródszentpáli Béla Péter 
1671 

„Mi Váradi István Feiervármegyében 
Apahidán lakó nemes személy és Aranyos 
székben Bágyonban lakó Homorod Sz: 
Páli Béla Péter Deák mostan Bágyoni 
Scola Mester adgiuk tuttára mindezeknek 
kiknek illik ez /.../ rendiben quod in hoc 
Anno p/re/senti 1671 die 7 Aprili mikoron 

volnánk /.../”.384 
5. Bágyoni Szabó György 1697-ig Tordára ment rektornak. 

6. Dersi Simó István 1705-1711 Tordára ment rektornak. 

7. Ürmösi János 1711-1719 A kollégium padjaiból érkezett 
Bágyonba és innen Széplakra ment 
lelkésznek. Lelkészé történő 
felszentelése előtt meghalt. 

8. Köpei Mihály 1719-1728 Szentmihályi lelkész lett. 

9. Szentpáli Mihály 1728 1733-ban már szentmihályi 
lelkészként prédikált a parciálison. 

10. Rosta István 1733-1751 „Stephanus Rosta” nevével az 1741-
1758 közötti időszakban a püspöki 
vizitációk jegyzőkönyveiben 
találkozunk. 

11. Solymosi Péter 1751-1759 Kersztúrszéki jegyzőként 
emlegették, majd azzal vádolták, 
hogy „az oskolát elpusztulni 

engedte”.385 Azzal igyekezett 
menteni magát, hogy a szóban levő 
események a miatt történtek meg, 
mert az „Atyák és Anyák vagy nem 

küldik fel, vagy ritkán küldik /.../”386 
iskolába a gyermekeiket. 

12. Sárdi István 1759-1763 Bágyonból Ádámosra ment 
lelkésznek, innen pedig 
Torockószentgyörgyre, majd tordai 
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lelkész lett, ahol 1795. június 18.-án 
meghalt. 

13. Szentiványi József 1763-1766  

14. Koncz Mihály 1766-1773 Torockói rektor volt, majd bágyoni 
iskola-mester lett. Itt érte el 
nyugdíjas éveit, de azokat Tordán 
töltötte el. 

15. Körispataki Sánta István 1773-
1788 

 

16. Györke István 1788-1791  

17. Barra Ferenc 1791-1801 Bágyoni nőt vett el feleségül és le is 
telepedett a faluban. Barra Ferenc 
gondnok az ő unokája volt, aki 3 
alkalommal 11 évig szolgálta az 
egyházközséget. Három nemzedék 
után a fiú ág megszakadt, s az utolsó 
leány, Ida Csép Mihállyal lépett 
házasságra. 

18. Jakab István 1801-1815 Túrba ment lelkésznek. 

19. Ferencz József 1816-1817 Az egyházi szolgálatról lemondott és 
világi pályára lépett. 

20. Csegezy László 1817-1836 
Marosvásárhelyről jött Bágyonba, mint orgona-szakértő, az akkor 

megvásárolt orgona felszerelésekor. A későbbi lelkész, esperes, Csegezy 
Lászlónak az édesapja volt, aki Bágyonból Csegezbe, majd onnan Aranyosrákosra 
ment kántornak, és ez utóbbi helyen is halt meg. 

Az 1817. évi püspöki vizsgálatkor megállapítást nyert, hogy a kántor új 
ugyan, de mind magaviseletével, mind pedig iskolai tanításával meg voltak 
elégedve. Ekkor azonban panaszolt a kántor, hogy ő, személy szerint fizetésével 
nincs megelégedve, s kérte, hogy emeljék meg legalább must-kepéjét. A 
vizsgálószék határozottan elutasította a kérést, s felszólították, hogy elégedjen meg 
az eddig kapott mennyiséggel, annál is inkább, mert követelése törvényellenes. 

1834-ben megvádolták, hogy „egy /.../ tisztátalan személynek ő kegyelme 
gyermeket csinált volna”.387 A vád igaza mellett Simonfi László tanúskodott, de ebben 
az évben a kántor is megvádolta Simonfi Lászlót, hogy szidalmazta őt. Említett 
atyánkfia védte magát, hogy „részeg volt és semmit sem tud azon dolog felől”.388  

A két külön álló eseményt összefüggésében akkor értjük meg igazán, 
amikor megtudjuk, hogy a keblitanács kivizsgálta az ügyet, s a kántor elegendő 
bizonyítékot hozott fel ártatlansága mellett, Simonfi Lászlót pedig nemcsak 
eklézsia-követésre (bocsánatkérésre) szólították, hanem 3 MFrt büntetést is kellett 
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fizessen. Végül is Simonfi Lászlót „azon esztelen káromkodásért és a panaszló úrnak 
lemocskoltatásáért /.../ katonai büntetés végett /.../” 389 átadták a katonai 
parancsnokságnak. Az igazságszolgáltatás meghozta a kántorral szemben is a 
végső döntést, amikor kimondta, hogy „mint maga a megesett személy, mint pedig más 
bizonyság a panaszló Urat a vád alól megmenti, és becsületes embernek állítja lenni”.390 
Milyen szépen befejezhetnénk ezt a történetet, ha ráborulhatna a feledés leple. 
Nem történhet így, hiszen még egyszer terítékre került a dolog, amikor ugyanebben 
az évben itt járt a Püspöki Vizitáció, s az is tudomást szerzett, hogy akadnak, akik 
becsületükben megsértik a belső embereket. Érezhető a jegyzőkönyv 
fogalmazásán, hogy ez a kellemetlen esemény nagyon megzavarta az 
egyházközség csendességét. 

A következő esztendőben is egy újabb kellemetlenséget kellett elviselnie a 
kántornak, amivel kapcsolatosan semmi közelebbit nem tudunk azon kívül, hogy a 
püspök is tudomást szerzett a Boncza Sámuel, és közte lévő nézeteltérésről. Az 
általunk ismert, de az ismereteinken kívül eső események is befolyásolhatták 
Csegezy Lászlót elhatározásában, hogy elmenjen Bágyonból. „Oskola Mester és 
Cantor T Csegezi László a további szolgálatról lemond, mely szerént tudtára adgya az 
Ecclesiának, hogy Sz: György nap utánra gondoskodjék kántorról.” 391 

21. Ádám István 1836-1861 
A kollégiumból érkezett a bágyoni kántori 

állásba. Az 1870.-es években halt meg. 1836 
április hónapban Szép Mihály keblitanácsos 
kötelességévé tették, hogy kihozza szekérrel 
Tordáról a fiatal kántort. A kántorváltás 
alkalmával fuvardíjba, és más költségekbe 8 RFrt 
40 Kr-t fizetett az egyházközség. A közmondás 
szerint még meg sem melegedett az új kántor 
hivatalában, amikor máris kettős vétséget követett 
el. Hogy teljes legyen a történet, az egyik az 
iskolában, a másik pedig a templomban fordult elő. Azzal vádolták, hogy az 
iskolában mind a két nemet - fiúkat és leányokat - egyformán fegyelmezi. (Erről 
esett szó az iskolai fegyelmezés rendjén.) A templomi vétekről is szóltunk már 
ugyan, amikor a vizsgára készítette elő a tanulókat, s a gyermekekkel búzakoszorút 
készíttetett, s azt „nem csak nem jelentette, hanem annak híre s tudta nélkül az azon 
alkalommal készített koszorút a templom mennyezete keresztül furattván, ottan spárgán 
bébocsátotta”.392 Felszólították, hogy azonnal vegye le a koszorút, a hibákat pedig 
meszeltesse le 9 nap leforgása alatt. 

Az írott bizonyítékokkal alátámasztható lelkész-kántor vitának 1847-ben 
lehetünk tanúi. Szinte ezt a későbbi általános viszályok előfutárának is 
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nevezhetjük, és annak megfelelően kezelhetjük. A kántor a lelkészt, annak leányát, 
és szolgálóját, az ellene és felesége ellen elkövetett tettükért vádolta. Sajnos az 
eseményekkel kapcsolatosan semmi közelebbi feljegyzést nem találtam azon kívül, 
hogy a lelkész ígérte, hogy 8 nap múlva megadja válaszát a felhozott vádakkal 
kapcsolatosan. A megbékélésnek gyönyörű jelét adták akkor, amikor nyilvánosan 
is kezet nyújtottak egymásnak. Ez azonban nem jelentette, hogy a viszályok 
elmúltak, és rendeződtek az ellentétek. Egyre többet, és többen panaszkodtak, hogy 
a két belső ember között továbbra is fenn áll a viszály, de ugyanakkor részegség 
miatt a lelkész gyakran elhanyagolta az istentiszteletet, amihez még hozzácsatolták 
a kántorral kapcsolatos kifogások sokaságát.  

Pontosan nem derül ki a jegyzőkönyvekből, hogy milyen mulasztásai 
voltak a kántornak, de tény, hogy ügye a püspök helyetteshez is felkerült. Az 1857. 
évi esperesi vizsgálat alkalmával minden panasznak nem adott helyet ugyan a 
vizsgálószék, de azért megintették a kántort, hogy ne cselekedjen hivatalával 
összeegyeztethetetlen dolgokat.  

Az 1850-es évek vége felé ismét kitört a két belső ember között az ellentét, 
azonban sikerült annyira mérsékelni a viszályt, hogy ennek következtében a 
keblitanács azt a megállapítást tette, hogy közelebbről „ mind a pap, mind a mester úgy 
látszik hívebben kívánt hivatalának megfelelni s ezért a nép ezúttal mind a két belső ember 
iránt megelégedését jelenti”.393  

Ádám István kántor, alig 25 évi egyházszolgálat után egészségi állapotára 
való hivatkozással lemondott állásáról, amit ugyan sajnálattal vett tudomásul a 
keblitanács, de elfogadott. 
22. Paál Ferenc 1861-1863 A kolozsvári kollégiumból érkezett a 

bágyoni kántori állásra, de közel 3 évi 
tevékenység után világi pályára lépett, és e 
miatt elhagyta az egyházközséget. Paál 
Ferenc püspöki kinevezés útján került 
Bágyonba, ugyanis az egyházközség 
lemondott választói jogáról. 1863. május 
14.-én tartott választás alkalmával azonban 
7 jelentkező volt, akik között többek közt 
ott volt Csegezi Elek, aki 46, egy deák, aki 
42 és Sárdi Imre is, aki 26 szavazatot 
kapott. Rajtuk kívül még négyen 
jelentkeztek, de név szerint nem jegyezték 
fel őket. Előfordulhatott az, hogy a deák 
éppen a szóban lévő kántor volt, hiszen a 
három jelölt közül ő kapta a püspöki 
kinevezést. 

23. Dali Ádám 1863-1872 Az egyházközségbe való érkezése előtt a 
kolozsvári egyházközség segédkántora volt. 
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Miután innen elment, a szentmihályi 
lelkészi állást töltötte be. Későre derült ki, 
hogy néhányan az egyházközségből 
kérvényt nyújtottak be a püspökhöz, 
melyben kérték, hogy visszatarthassák a 
távozni akaró kántort. A püspök esperesi 
úton értesítette az egyházközséget, hogy a 
felterjesztést elkészítő személyek felelősek 
a tettükért, s ennek rendjén kötelesek a 
beadványt szó szerint lemásolni, és 
hitelesíteni. Ez az írat azonban nem látott 
napvilágot. 

24. Fodor András 1872-1896 
1869-ben választották meg sinfalvi iskola-mesternek, a bágyoni kántor-

választás pedig 1872. október 9-re volt kitűzve, viszont a jelenlevők kevés száma 
miatt elmaradt. A második is hasonlóképpen vallott kudarcot, melyet október 20.-
án tartottak, s ezért a harmadik választást is meg kellett ejteniük. Ekkor Török 
Sándor 18, a tordai kántor 4, a sinfalvi mester 22, Nagy Lajos, kolozsvári segéd-
kántor pedig 2 szavazatot kapott. A sinfalvi mester kinevezését kérte a gyülekezet 
a püspöktől, és meg is kapta. November 10.-én már tudta a gyülekezet, hogy az 
általa is kívánt kántor foglalja el a megüresedett állást. Ígérték, hogy minél 
hamarabb ideköltöztetik. 

1880-ban panaszkodott a kántor, mert eddig a vizsgálószékek alkalmával, 
de sok esetben máskor is, a felesége is sütött kenyeret, de ő nem kapta meg azt a 
szekér fát, amit ugyanezért a szolgáltatásért megkapott a lelkész. A keblitanács 
teljesítette kérését. A kántor folytatta a követelőzések sorát, amikor a vallásórák 
tartásáért 15 Ft-ot kért, azonban a „presbiterium egyhangúlag kérelmes vallástanítót 
kérésével elutasítja, minthogy új dolog és pénz sints”.394 Átérezhető a helyzete, hiszen alig 
két évvel vagyunk a felekezeti iskola megszűnése után, ami az egyházközség 
részéről is megkívánt egyfajta átrendeződést, de sajnos nem történt kellő ütemben.  

Fodor András kántor éppen az átmenetet jelentette bágyoni viszonylatban a 
mester és a kántortanító között. A korabeli iratokban bőven találunk 
megjegyzéseket, melyekben az említett kántort kántor-tanítónak nevezték. Az volt 
a feladata, hogy a templomban ellássa az ének vezetését, valamint végezze a 
gyermekek vallásos oktatását az iskolában.  

Olyan érzésünk támad, hogy a kántor jogtalanul, nagy erőfeszítések árán is 
egy magasabb fizetést követelt. A jegyzőkönyv ezt az érzést sugallja, de ezzel 
szemben nekem az a meglátásom, hogy a kántor sokkal több munkát végezett 
ahhoz viszonyítva, mint amilyen volt a bére. Az is előfordulhatott, hogy bizonyos 
régebbi díjak már nem illették meg őt, de azért a fokozott munkával egyenes 
arányba kívánta hozni fizetését. Tudom, hogy szorosan nem tartozik a tárgyhoz, s 
ezt szem előtt tartva a fizetéseket egy más, arra választott helyen tárgyalom majd, 
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de itt nem is fizetésről, hanem egyfajta pótlékról kell beszélnem. A keblitanács 
egyszerűen úgy fogadta a kántor kérését, mintha az egyházközség vele szembeni 
tartozásáról értekezne, s ezért a vizsgálószékre bízta, hogy az döntsön ebben a 
kérdésben. A vizsgálószék 1881-ben intézkedett, s a főtanácsi döntést hallhatjuk 
megismétlődni, miszerint a vallástanítás a kántorok kötelességévé vált. Ha a 
múltban kapott is 10 Ft díjat a kántor, az most nem jelenti, hogy a jelenben is 
folyósítani kell az összeget. Hasonlóképpen kapott az iskolai gyűlésekben való 
részvételért is némi tiszteletdíjat (1-1 Ft), de mivel a felekezeti iskola megszűnt, 
így magától értetődően ezt a díjat is meg kellett szüntetni. Szokásban volt, hogy, 
amikor ünnepre nem érkezett légátus, vagy éppen valamilyen okból kifolyólag nem 
fogadtak, akkor a szokásos évi összeget elosztották a lelkész és a kántor között. 
Most ezt is megvonták tőle. 

A kántor panaszai közt megtaláljuk, hogy elfogyott a fája, amire a 
keblitanács úgy válaszolt, hogy tudomása szerint megfelelő időben le volt szállítva 
a fakepe, s a mostaninak pedig még nem érkezett el a levágási ideje. Szeptember 
hónap folyamán még egy utolsó próbálkozást tett a kántor, hogy könyörületességre 
indítsa a keblitanácsot. Jelezte, hogy béréből hiányzik még 60 Ft, valamint a 
tanítási díj. A válasz az volt, hogy a kántor tartozik a kepe-megváltási alapba 59 Ft-
tal és „tartozik nemcsak vallást, hanem egyebet is /.../ tanítani”.395 Ezek után nem csoda, 
hogy végérvényesen elment a kántor kedve és az itt töltött ideje alatt többé soha 
nem kérte adóssága, és a kért összeg közti különbséget, a 11 Ft-ot. 

Fodor Andrással is megtörtént az első kellemetlen esemény, amikor a „múlt 
hó 25-én este a mesteri ház ajtóját rugdosta, és fejszével feszegette és ütötte addig, míg 
erőszakosan kinyílt”.396 A keblitanács arra figyelmeztette a kántort, hogy amennyiben 
még előfordul ilyen eset, nyomban jelentést tesznek a Főhatóságnál. 

1887-ben a kántort megbízták, hogy a községi tanácsban képviselje az 
egyházközséget. Talán éppen ebből indult ki az egyházközség Vezetősége, amikor 
a kántort beválasztották a keblitanácsba. A hibás lépést a vizsgálószék fedezte fel, s 
így vette észre a keblitanács, hogy törvényellenesen cselekedett, hiszen a kántor 
hivatalánál fogva tagja a keblitanácsnak, tehát őt nem kellett volna beválasztaniuk. 

1893-tól ideiglenesen tanított az iskolában, s az egyházközség vezetősége is 
nagyon szerette volna, ha ezt a megoldást az állam is támogatja, sőt megtörténne a 
véglegesítése. Ebben az intézkedésben kereshetjük az első szándékot, miszerint az 
állam hordozza a kántor fizetésének egy részét. Az események sorában a végzetes 
lépést még csak az előzte meg, hogy 1894-ben először jelezte a kántor, hogy 
hangberekecséje van, ami annyira meggátolta az éneklésben, hogy egyszerűen 
képtelen, pl. elénekelni a Passiót. Ekkor a keblitanács pozitív hozzáállását 
tapasztalhatjuk, azonban elkövette a nagy hibát, amikor a kántor fizetésének egy 
részét kérelmezte az államtól. A vizsgálószék csak részben értett egyet ezzel az 
intézkedéssel. A gondnok 54 aláírás kíséretében egy kérvényt nyújtott be a 
vizsgálószéknek arra vonatkozóan, hogy az állammal szerződésre kívánnak lépni a 
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kántor fizetését illetően, abból az elgondolásból, hogy előbb-utóbb úgyis az államé 
lesz az iskola. Ezzel nem is lett volna baj, ha ez által a felekezeti iskola 
visszaállításának lehetőségétől is nem szakította volna el magát az egyházközség. 
Az állt a szerződésben, hogy az eddigi díj felét az egyházközség biztosítaná, a 
másik felét pedig az állam folyósítaná. A vizsgálószék „kötni akarta a kereket”, s 
megjegyezte, hogy nem ért egyet a szerződéssel, mert a kántor fizetését nagyon 
kevésnek találta. Más ellenvetése nem volt.  

1896-ban az egyházközség már a kezében tartotta az állami jóváhagyást, 
miszerint ígéretet kapott, hogy a bágyoni tanítói állást egy olyan tanítóval fogja 
betölteni, aki egyúttal a kántori teendőket is végzi fél bérért. Megvan tehát e 
tekintetben minden, de amikor ismét összehasonlították a fizetendő bért, 
megállapították, hogy a kántor fizetéséből hiányzik még 30 Ft. Úgy döntött a 
keblitanács, hogy ennek kiegyenlítéseképpen földet ad a kántornak, sőt ekkor 
hallható az első dicséret a kántor felé, akinek értékelték elvégzett munkáját, s akár 
a fizetését is készek megpótolni valamilyen összeggel.  

A kántor ebben az évben meg is kapta az iskolai kinevezését. Furcsa mód 
éppen az Iskolaszék figyelmeztette az egyházközséget, hogy olyan alkalmakra 
tegyék az istentiszteleteket, melyek nem ütköznek az iskolai oktatással. Valójában 
a kinevezési iratot nem kapta meg az egyházközség, ennek ellenére említenek egy 
értesítést, amit tárgytalannak minősítettek. Belátták, hogy egyszerre nem lehetett 
két foglalkozáson a kántor: az iskolában és a templomban is. 

1896. szeptember 27.-én Fodor András kántor lemondott állásáról, amit 
fájdalommal tudomásul vett a keblitanács, de egyben egy új kántor kinevezését is 
kérték a püspöktől. Csegezi állami tanítóvá nevezték ki, de végül is a torockói 
egyházközség kántora lett. Úgy ment el az egyházközségből, hogy fizetését nem 
kapta meg teljes mértékben, s erre a későbbiek során többször is figyelmeztette a 
keblitanácsot. 1898-ban a keblitanács végérvényesen kereste a megoldást a már 
régóta fennálló, feszült helyzetre, s kijelentette, hogy erre vonatkozó határozatától 
nem tér el, mert a volt kántor képtelen igazságáról meggyőzni őket. A keblitanács 
válaszolt már a „hímező-hámozó, goromba, illem és míveltség tudását híven ábrázoló 
levelére” 397, s abban jelezte a Vezetőség, hogy nem teljesíthetik a kántor 
követeléseit. Amennyiben lehetne valamilyen követelése a kántornak, nem abban a 
vonatkozásban, amivel kapcsolatosan igényeket támasztott. Jelezte a keblitanács, 
hogy végre szeretne megszabadulni a kántor zaklatásaitól. 

Nem megengedhető, hogy egy ilyen hanggal zárjam le azt a korszakot, 
melyet Fodor András, mint kántortanító képviselt az egyházközségben. Az ő 
érdeme a nyomtatásban megjelent történetírás, ami megjelent a Keresztény 
Magvető 30. évf. 1-2. füzetében „Jegyzetek a Bágyoni Unitárius Ekklésia múltjából” 
címen. Sok adatot átvettem tőle, de számosat ki is egészítettem. Az adatok 
tekintetében voltak eltérések, de arra igyekeztem, hogy mindig azokat részesítsem 
előnyben, melyeket többszörösen alátámaszthattam.  
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Természetesen Fodor András adatközlésében sok minden meghaladott már, 
hiszen akkor 1895 volt, ma pedig 2008-at írunk. Megfigyelhető, hogy mennyire 
bízott Uzoni Fosztó István adataiban, de azok közül sok esetben tévesen vett át 
évszámokat. Egy példát említek ennek igazolására, amikor az első unitárius lelkész 
megjelenésének időpontját Fodor András 1681-ben közli, míg Uzoni Fosztó István 
1683-ban jelölte meg. Én történetesen az utóbbihoz ragaszkodtam, azzal, hogy 
írásom folytatása legyen a Fodor Andrásénak. 
25. Csép Gyula 1896-1899 

1896. november 16.-án tartották a kántorválasztói közgyűlést, amikor két 
jelentkező közül választhatott az egyházközség. Az egyik a szilágycsehen élő, de 
bágyoni származású Csép Gyula, a másik pedig Máthé Sándor szentmihályi kántor 
volt. Az esperes nem akart élni jogával, hogy más jelöltet is állítson. A szavazatok 
megszámolása után kiderült, hogy Csép Gyula 60, Máthé Sándor pedig 2 
szavazatot kapott. Az egyházközség hálás volt a püspöknek, hogy az általa kért 
kántort nevezte ki. A keblitanács már a választás előtt kimondta, hogy fedezi a 
kántor ideköltözésének díját, és teljesítette is, amikor 59 Ft 43 Fillért kifizetett. 
Csép Gyula, új kántor ideköltözéséig Balogh Sándor, iskolai tanító végezte a 
kántorizálást, amiért tiszteletdíjat adtak neki. 

1899. október 22.-én Csép Gyula lemondott a kántori állásáról, mert Kis- és 
Nagykadácsba készült kántortanítónak. A Keblittanács nem fogadta el lemondását, 
de érdekes, hogy ígéretet tett a fizetése emelésével kapcsolatosan. Amikor 60 Ft 
többletet ígért a keblitanács, akkor azt is kihangsúlyozta, hogy a jövendőben az 
anyagi keretek ezt lehetővé teszik. A kántor távozását azzal is meg akarta 
akadályozni a keblitanács, hogy október 22.-én küldöttséget menesztettek a 
püspökhöz, de a kántor akaratának útját már semmi sem keresztezhette. A 
hiszékeny ember még azt gondolná, hogy érdemes megfogózkodni a keblitanács 
ígéreteibe, de ennek ellentéte vált nyilvánvalóvá, amikor Csép Gyula csak 75 Ft 
megfizetése mellett maradt volna továbbra is az egyházközség kántora. A 
keblitanács nem adta meg a 15 Ft-ot, hiszen a sort a következő kántor folytatta. 
26. Máthé Sándor 1901-1924 

Máthé Sándor története már akkor elkezdődött, amikor az előző kántoré 
teljesen be sem fejeződött. 1900. szeptember 2.-án gyűlést tartott a keblitanács, 
amikor elmarasztalták a régi kántort néhány rongálódásért. Bizonyára egészen 
másként értékelték az akkori korban élők, de másként látom ma én azokat a 
természetes rongálódásokat, mint pl., hogy elrepedt a kályha, vagy a kerítésről 
leesett a deszka, ami máskor is előfordult.  

1900. október 7.-én megválasztották az új kántort Máthé Sándor 
személyében. Ekkor egy olyan fejezet nyílt az egyházközség történetében, melyhez 
hasonlóval soha többé nem találkozunk. A keblitanács - régi szokásához híven - 
abban bízott, hogy amennyiben idejében körül írja a kántor teendőit, akkor az első 
perctől az utolsóig kezében tartja belső emberét. Ekkor a keblitanács, még kevésbé 
a gyülekezet, nem tudhatta, hogy kit választott meg kántorának.  

A gyülekezet a század fordulón állt, s a legfontosabb feladatok egyike 
éppen az ifjúság nevelése volt. Meghatározta a keblitanács, hogy jelenlegi 
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kántorukat kimondottan az énekvezéri teendők végzésére és nem kántortanítónak 
választják. Novemberben arra kérték a püspököt, hogy nevezze ki a megválasztott 
kántort, aki nem akarta elfoglalni állását, mert tanítói díjat is követelt. 
Meghatározták, hogy amennyiben 1901. január 6-ig nem foglalja el állását, akkor 
jelentést tesznek a Főhatóságnak. Ennek ellenére azonban 9.-én még mindig 
kérlelték a kántort, hogy végre költözzön át Szentmihályról, de a kántor ekkor is 
még kevés haladékot kért. A keblitanács szinte könyörgő hangnemet használt, 
hogy legalább a szertartásokon jelenjen meg. 

1901 májusától az egyházközségben találjuk a kántort. Ez az év nem is 
végződhetett másként, mint hogy a kántor követelte a neki járó bért. 60 Ft 
többletfizetést követelt, amit természetességgel jóváhagyott a Főhatóság. Az 
egyházközségi tagok érzékenységét tükrözi a Vizsgálószéki Jegyzőkönyv, mellyel 
„ezen rendelet kihirdetésekor, a hívek részéről mintegy demonstrálás, tiltakozás történt, 
figyelmezteti vizsgálószék a bágyoni unitárius szent eklézsia tagjait, hogy egyházi 
hatóságának rendelkezését nagyobb tiszteletben tartsa. Jogában áll énekvezérnek ez ügy 
felfejtésével a Méltóságos Főtisztelendő egyház főtanácshoz újólag fordulni”.398 Ezzel a 
Főhatóság tulajdonképpen annyira megnövelte a kántor önbizalmát, hogy még 
nyugdíjazása után is túlélte a keblitanács, és gyülekezet összefogott, makacs 
erőfeszítéseit. 

1905-ben Csegezi László esperes ismertetett egy levelet, melyben a kántor 
többek között írta, hogy „a presbiterium rendszeresen irigységből a bére apasztásán 
munkálkodik”.399 A lavina tulajdonképpen már elindult, s most csak folytatódott, 
amikor a kántor 25 Ft fizetéspótlást követelt. A keblitanács hangsúlyozta, hogy a 
kántor követelése alaptalan, mert megkapta a neki megígért bért. 1901-re azonban 
a kántor még 30 Ft-ot követelt, amivel kapcsolatosan általános vélemény 
tükröződött, hogy nem érdemelte meg, mert akkor még Szentmihályon volt. 

A kántori lakásban egy szoba, classis, gyűlésteremnek is szolgált, s a kántor 
idejövetele előtt arra is használták, de azóta nem tudtak bemenni, mert a kántor oda 
rakta le „moslékosát, szöszit, lisztjét, hagymáját, szóval mindenféle, a gyűléseket akadályozó 
eszközeit”.400 A gyűlésezés végkicsengése volt, hogy a kántor fölöslegesen 
követelte magának azt a termet. A gabonás használatával kapcsolatosan is vita 
kerekedett, hiszen a lelkész a kántorral közösen használta a gabonást, és annak 
eddig nem volt semmi akadálya, és nem lehet ez után sem, mivel külön „záros 
hambárok” (búzatárolók) voltak benne.  

Nem fogadta el a keblitanács a kántortól azt a panaszt sem, hogy neki 
gyenge kepefája volt, mert annál jobbat úgy sem tudtak volna biztosítani, hiszen az 
volt az üzemtervben. A kifizetésekkel kapcsolatosan pedig tudnia kellett a 
kántornak, hogy évente kétszer történik: januárban és júniusban. Végül pedig 
lakmározással, összeférhetetlenséggel, és sok megalázó kifejezéssel illette még a 
keblitanácsot, amivel kapcsolatosan levonták a következtetést: nem a 
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meggyanúsított keblitanács, hanem a kántor volt részeg akkor, amelyik időszakról 
beszélt. 

A kántor merész küzdőnek bizonyult, mert 1908-ban újra írt a püspöknek, s 
arra kérte, hogy utasítsa a keblitanácsot teljes bére megfizetésére. A püspök eleget 
tett a kántor kérésének, s kötelezte a keblitanácsot, hogy január és június hónap 
folyamán fizessék meg a kántor bérét. A vizsgálószék is meghagyta a gondnoknak, 
hogy amennyiben jogos a kántor 60 Ft követelése, akkor fizessék meg neki, és a 
classis termét is adják használatába. 

1911 márciusában a kántor összeütközésbe került Balogh Márton 
egyházközségi taggal. A kántort figyelmeztették, hogy a jövendőben kerülje az 
ilyen kellemetlenségeket. A templomjavítások rendjén még szót ejtek erről a 
témáról, de itt hadd említsem meg, hogy a kántor és társai fellebbezést nyújtottak 
be a templom újrafödésével kapcsolatosan. A kántornak ez az első folyamodványa, 
amit elutasított az Esperesi Hivatal. 

Az első, kántorra szóló igazi panasszal 1917-ben találkozunk, amikor 
elmarasztalták, mert kötelességét nem végezte pontosan, a határozatokat semmibe 
sem vette, nem belső emberhez illő magatartást tanúsított. Megkérdezték, hogy 
miért akar új szokásokat bevezetni az egyházközség életébe? Temetések 
alkalmával miért énekel külön a lelkésztől? Miért tett olyan kijelentést, hogy 2000 
korona kárt fog okozni az egyházközségnek? Az énektanítást miért bízta Árkosi 
Dezső 5. osztályos tanulóra, és miért nem végzi el azt saját maga?  

Védekezésében hangsúlyozta a kántor, hogy ő a temetések alkalmával oda 
szokott állni, ahol többen vannak. A 2. kérdésre csak felsőbb fórum előtt hajlandó 
válaszolni, az énektanítást pedig egy évben sem végezte olyan pontosan, mint 
ebben az esztendőben, a módszere pedig nem változott, hiszen régebben is ugyanez 
volt. Csupán egyszer fordult elő, hogy elfoglaltsága miatt magára hagyta a 
tanulókat.  

A gyülekezet nem elégedett a kántor indoklásaival, s különösen 
aggodalommal fogadták az egyházközség megkárosítására vonatkozó kijelentését. 
A kérdés eldöntését az esperesi vizsgálószékre bízták. Májusban egyházfit küldtek 
hozzá, hogy meghívja a keblitanácsi gyűlésbe, de a kántor nemcsak a megjelenést 
tagadta meg, hanem egyben közölte, hogy amennyiben a keblitanácsnak 
valamilyen szándéka van, akkor rögzítse írásba, és úgy adja át neki. 

1915 márciusában egy nagyon hosszan tartó ügy kezdődött. A kántor 
önfejűen 2 Ha 30 ár területet bevetett búzával. A viszály akkor látott napvilágot, 
amikor a keblitanács megkérdezte a kántort, hogy másokhoz hasonlóan hajlandó-e 
a bevetett területet haszonbérbe venni, mert amennyiben nem, akkor felét elveszi 
tőle az egyházközség. Ekkor a kántor forradalmi lépése következett: visszaadta az 
egész földterületet az egyházközségnek. Tettét azzal is megtoldta, hogy polgári 
úton szerez jogainak érvényt. A keblitanács elhatárolta magát, és jelezte, hogy nem 
veszi vissza a földet, mert a kiosztás szabályszerű volt, csak éppen a kántor hibázta 
el a bevetést, illetve tette szándékosan azt.  

Márciusban a kántor következett a visszavágással, hiszen a virágvasárnapi 
(március 28) istentisztelet megtartása helyett a református templomban végezte az 
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énekvezéri teendőket. Így, hát az unitárius istentiszteleten csak részben volt jelen. 
Távolmaradását senkinek nem jelezte, s emiatt sokan megbotránkoztak 
cselekedetében. A gondnok is úgy vélte, hogy annyira súlyos ez a cselekedet, hogy 
jelentették a püspöknek. Az előtt felszólították a kántort, hogy mentse magát a vád 
alól. A kántor a védekezésének egy olyan élet adott, miszerint a keblitanács 
ellenezte volna, hogy szükség esetén kisegítse a reformátusokat. A keblitanács 
minden további nélkül beleegyezett, hogy a reformátusoknál is szolgálatokat 
végezzen, de csak olyan időszakban, amikor nem ütközött az unitárius 
istentiszteletek tartásával.  

Alig zárult le a fenti téma, máris előadta egy másik magát. A lelkész 
bejelentette, hogy képtelen többé esti istentiszteletet tartani, mert azok 
„elháríthatatlan akadályokba ütköznek”. Március 28.-án kapujának kilincsét 
berondították, a gabonást és a harangozói kerítést kővel dobálták. A dobálózók 
között ott volt a kántor fia is, és úgy érzi, hogy személyi épsége is veszélybe került. 
A keblitanács megállapította, hogy az esti istentiszteleteket látogatják a hívek, és 
emiatt elmarasztalóan vélekedett a jelzett dologról. Mivel a tettesek között ott volta 
kántor fia, a keblitanács élt a gyanúval, hogy a tettesek nem önszántukból követték 
el cselekedetüket, hanem valaki más az értelmi szerző. (A kántorra gondoltak.) 

A kántort elmarasztalták a miatt, mert nem vett húsvét 1. napján úrvacsorát. 
A számonkéréskor azt válaszolta, hogy azért nem vett, mert már azt megelőzően élt 
vele a reformátusoknál, és különben is gyűlöli saját papját. 

A kántor házról-házra járt, és közben tévesen tájékoztatta, befolyásolta a 
„ tudatlan és könnyen félrevezethető tömeget”.401 Ezek után arra az álláspontra 
helyezkedett a keblitanács, hogy minden hasonló cselekedet főkovásza a kántor, s 
emiatt kérték a püspököt, hogy minél hamarabb helyezze el az egyházközségből. 
Az istentiszteleti rendben is gyakran okozott kellemetlenséget, s emiatt határozta el 
a keblitanács, hogy ez után a gondnoknál legyen az orgona kulcsa. Ugyanakkor 
tehetetlenek a kántorral szemben, mert egyetlen határozatnak sem veti alá magát, s 
azon kívül „oly kifejezéseket használt, melyet e jegyzőkönyvbe beírni a jó ízlés tiltja”.402 
Ugyanebben a hónapban kézbe kapta a keblitanács az esperes, de a püspök 
döntését is a tárgyban, melyben jelezték, hogy a kántort nem függeszthetik fel 
állásában, mert nem találtak semmi olyan okot. 

Májusban a kántor pert indított az egyházközség ellen az újraosztott 
belsőemberi földek jogtalan újraosztása miatt. A törvényszéken Lőrinczy Ákos 
jogtanácsos ügyvéd képviselte az egyházközséget. Lőrinczy Dénes esperes 
hangsúlyozottan jelezte, hogy már ezt megelőzően is figyelmeztette a lelkészt, és 
az egyházközséget, hogy amennyiben lehet, akkor az új birtokrendezési ügyet 
békés úton kellett volna megoldaniuk. Már valóban el van mérgesedve a helyzet, 
de azért még nem annyira, hogy ne lehetne abbahagyni. Az esperes átnézte a 
tagosítási jegyzőkönyvet, és sem abban, sem pedig a térképen nem talált semmi 
olyan árulkodó jelt, ami igazolta volna, hogy az egyházközséget a falu felőli rész 
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illetné a Patakfolyásban (Lásd a gazdálkodás, illetve a dűlők!). „Én megmondtam jó 
előre s kértelek, hogy ne bolygassátok az újra való megosztást. Nem hallgattál sem te, sem az 
egyházközség reám. Most felidéztetek egy olyan pert, amelynek - ha egy tisztességes 
egyezséggel útját nem lehet vágni - valamelyik fél nagyon megadja az árát”.403 – írta az 
esperes a lelkésznek.  

Az 1915. esztendő dús eseményeit mindegy összegezte, ellensúlyozta 
Dobiezcky Sándor ügyvéd levele, mely hangvételében egyedülálló, és a kántor 
érdemeit emelte ki. Szerinte minden elismerést megérdemel a kántor, hiszen 
„huzamos időn át helyettesítette betegség és távollét alkalmából a mindenkori lelkész urat /.../ 
és látogatott volt az unitárius egyház az ön prédikációi alkalmából”.404 A levél további 
tartalmából még arra is fény derül, aminek köszönhetően betekintést nyerünk a 
kántor pozitívumaira, hogy prédikálásával a hívek nagyon meg voltak elégedve, sőt 
mi több, egyszerűen szerették. A prédikálásra ugyanis ebben az időszakban 
gyakran sor került, nemcsak a szükséges helyettesítések alkalmával, hanem 
ünnepek 2. napján is, amikor kötelességszerűen kellett szolgálnia. 

1916-ban a keblitanács egy 10 évvel előbbi ügyet vett napirendi pontra. Az 
történt, hogy a kántor az új orgona alapjának (Lásd: Alapok!) megteremtésében 
komoly szerepet vállalt, aminek azonban hiányossággal tett eleget. Azért 
elsősorban, mert 1906 novemberében még képtelen volt teljes mértékben 
elszámolni a begyűjtött pénzzel, de 110 Korona 24 Fillérről még a jelen 
számonkéréskor sem számolt el. A keblitanács határozottan ragaszkodott, hogy a 
kántor eleget tegyen végre mulasztásának.  

Nem tudták meggyőzni a kántort, s mintegy válaszoltak makacsságára, 
mert a „párciális gyűlésre” olyan bizonyítványt állított ki a keblitanács a vallásórai 
oktatásról, amivel nem volt megelégedve. Kérte, hogy módosítsa a keblitanács a 
jellemzést, mire az volt a válasz, hogy nem tehetik, hiszen az elmúlt évben 
egyáltalán nem is tanított egyházi éneket a növendékeknek. Ezen kívül pedig az 
istentiszteletek alkalmával az orgona „a legkirívóbb hangokat adja úgyannyira, hogy a 
hívek megbotránkoznak benne”.405 Felmerült a gyanú is, hogy a kántornak köszönhető 
az orgona csúnya hangzása. Éppen ezért megkérdezték, hogy valóban az orgonával 
van-e baj, mert, ha igen, akkor el kell marasztalniuk, hogy arról nem tett idejében 
jelentést, s időben nem lehetett kijavítani a hibákat. Meg kellett tudniuk azt is, 
hogy van-e esély, hogy az orgona még jobban elromoljon, mert ha igen, akkor a 
pedálzatot lepadolják, hogy azt egyelőre ne használja a kántor. 

Árpilisben a kántor következett a visszavágóval, mert ismét levelet írt a 
püspöknek, melyben azért panaszolt, hogy 32 évi szolgálata alatt sokszor 
helyettesítette a lelkészt, és becsülettel elvégezte kötelességét. A múlt év karácsony 
2. napján azonban reggel arról értesítette a lelkész, hogy ő fogja végezni az 
istentiszteletet, s így „leszorította őt a szószékből". Arra kérte a püspököt, hogy vagy 
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mentse fel őt a prédikálás kötelessége alól, vagy utasítsa a lelkészt, hogy többé ne 
akadályozza meg kötelessége teljesítésében.  

A püspök megkérdezte az esperest, hogy még tisztábban láthasson a 
legfrissebben kialakult botrányban. Azért sürgette az ügy minél gyorsabb 
elintézését, mert mindjárt húsvét következett, s akkor „nehogy ismét ok nélküli 
kellemetlenséget csináljanak a belső ember afiai egymásnak”.406  

Miután a történtekkel kapcsolatosan az esperes is megkérdezte a lelkészt, 
kiderült, hogy a lelkész nem leszorította a kántort a szószékről, hanem a soron 
következő gyűlés érdekében ő tartotta a szószéki szolgálatot. Szerinte a kántor 
panaszos állításai valótlanok „melyekkel kellemetlenséget akar okozni nekem is a Főtiszt. 
püspök úrnak is”.407 „Panaszos levelében nem írja, hogy az orgona mellől is leszorítottam, 
pedig ebben az esztendőben híven vezetett feljegyzéseim szerint 31-szer végeztem helyette az 
orgonázást és éneklést, a nélkül, hogy csak izente volna, hogy akadályozva van”.408  

A lelkész 1915-ben 115 alkalommal végezte el a kántor helyett a 
szolgálatokat. A kántor fenti távol maradásait azzal indokolta, hogy a háborús 
rokkantak részére szép eredménnyel gyűjtést szervezett, ami gyakran meggátolta 
istentiszteleti tevékenységében. A püspök továbbra is engedélyezte a kántornak a 
szószéki szolgálatvégzéseket, de azzal a kiegészítéssel, hogy szándékát legalább 2 
nappal megelőzően be kell jelentenie a lelkésznek. Elmarasztalja viszont azért, 
hogy panaszának nem a polgári jog alapján kellett volna orvoslást találnia, hanem a 
békesség jegyében. Bár a fenti kérdést ezzel elintézettnek tudta a püspök, még 
sincs meggyőződve teljes mértékben arról, hogy a „küszöbön álló húsvét ünnepén nem 
fogja-e ilyen kellemetlenség érni” 409 a kántort. Ebből a megállapításból kiérződik, hogy 
a püspök több igazat adott a kántornak, mint a lelkésznek. 

A két évvel ezelőtti esemény folytatódott, hiába hiszi az olvasó, hogy a 
történettel megszűnt a kellemetlenség. „Legjobb, legésszerűbb és mindenesetre 
legemberségesebb volna valahára tisztességes béke útjára terelni ezt az egész gyűlöletes ügyet. 
Mert sem az a legeltetési jog, sem az a darab földecske, melyet újabban elvett az egyházközség 
Máté Sándortól, sőt az egész birtok újraosztás nem ér föl azzal a sok kellemetlenséggel, melyek 
ezek nyomában járnak”.410 Valamiként végre le kellene zárni ezt az egész ügyet, s az 
esperes próbálkozott. Június 12.-ére keblitanácsi gyűlést, majd azután közgyűlést 
hívatott össze. Nem sikerült megoldania a viszályt. A témába az Egyházi 
Képviselő Tanács is belekapcsolódott, s bár nem kétlem a döntés bölcsességét, 
mégis részrehajlás tapasztalható a kántor irányában, amikor őt minden mulasztása 
ellenére is visszahelyezte régi jogaiba. Az esperes középutas maradt, hiszen ő a 
mindenkori békesség megteremtését szorgalmazta. 

Természetesen én nem akarok ugyanabba a hibába esni, hogy vádolhatóvá 
váljak bizonyos részrehajlás miatt, de a kántor sorozatos visszaélései, a 
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visszavágások arra engednek következtetni, hogy a kántor nem a keblitanács 
önkényével, hanem legtöbbször éppen a határozatokkal helyezkedett szembe. Az is 
nyilvánvaló, hogy a keblitanács hozzáállásából kiderül egyfajta ellenkezés. Akár a 
legegyszerűbb példát is vehetjük, amikor nem találtak tapasztó cigányt, aki 
kijavítsa a repedéseket a ház oldalán. Arra hivatkozott a keblitanács, hogy az 
eddigi 60 Korona helyett most már csak 300 Korona-ért hajlandók ugyanazt a 
munkát elvégezni, amiért csak 100 Koronát tud fizetni az egyházközség, de azt is 
csak azután, ha 6 napon belül a kerítésre, és az istállóra rakott trágyát elhordja a 
kántor. A fentieket a kántor kérésének megfelelően írásban adták a kántor tudtára. 
Majdnem érthető, hogy a kántor nem tudta elhallgatni a fenti kikötéseket, s erről 
értesítette a Főhatóságot, de az ügyet úgy állította be, mintha nem az ő hibájából 
történt volna a romlás. A püspökség utasítására megvizsgáltatta a keblitanács az 
épületet, s érdekes módon megállapították, hogy nem is olyan veszélyes az 
állapota, hogy abban ne lehetne állatot tartani. Ez azonban célzás volt a kántor 
megjegyzésére, miszerint már a melléképületek olyan gyenge állapotban vannak, 
hogy nem lehet állatokat sem tartani benne. „Az egész inkább szépséghiba, mely sem az 
épületben, sem a benne lévő állatokban kárt nem okoz” 411 - jegyezte meg a keblitanács. A 
kántor viszont csak azért tett ismét feljelentést, hogy kellemetlenséget okozzon az 
elöljáróságnak. 

A panaszkodással most már a keblitanács következett, s 1918-ban meg is 
tette. A panasz arra irányult, hogy a kántor soha nem vesz úrvacsorát a lelkésszel, 
mert haragban vannak egymással. Kijelentette a keblitanács, hogy a hívek nem 
mennek templomba, hogy ott megbotránkozzanak. A másik ezzel kapcsolatos 
panasz pedig, hogy úrvacsora osztások alkalmával a kántor nem úrvacsorai 
énekeket játszott és énekelt. Arra kérték a püspököt, hogy úrvacsora osztás 
alkalmára nekik egy olyan kántort küldjön, aki a gyülekezettel úrvacsorát vesz, és 
úrvacsorai énekeket játszik és énekel.  

Azt gondolhatjuk, hogy most már ideje belefáradnia valakinek ebbe a 
sorozatos küzdelembe, s a kántor mutatta az első ilyen jelt - látszólag - , amikor a 
püspöktől 6 hónapi szabadságot kért. „keblitanács a maga részéről a kért 6 havi 
szabadság megadásának semmi akadályát nem látják, sőt melegen ajánlja minél hosszabb 
szabadság engedélyezését”.412 A keblitanács pártoló ajánlatára természetesen 
megkapta a félévi szabadságolási engedélyt, amikor Kis Julianna helyettesítette az 
istentiszteleti szolgálatok alkalmával. Szabadsága idején azonban a kántor a torony 
alól minden megelőző beleegyezés nélkül cserepet hordatott el, amit természetesen 
számon kértek tőle. Tagadta. Miután a keblitanács teljes mértékben 
megbizonyosodott a fenti ügy valódiságáról arra kérték a gondnokot, hogy 
kötelességének megfelelően járjon el. 

Talán ez volt az utolsó csepp a pohárban, hiszen a kántor ellen beindították 
a fegyelmi eljárást. Pontos adatokat az eljárás lefolyásáról nem tudunk, de annyi 
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bizonyos, hogy az iratcsomó elég vastag lehetett, ha abból a püspök 10 darab iratot 
kért. És még maradt is egy néhány a csomóban.  

1918. október 1.-én a kántor újabb 6 hónapi szabadságot kapott. Visszatérte 
után, március folyamán lépés előnybe helyezte magát a keblitanács, amikor Szép 
Miklós, Bottyán Balázs és társai levelet küldtek a püspökhöz, hogy végre 
elintézzék a lelkész és a kántor közötti feszültséget. A lelkész jelezte, hogy ő 
mindig kész volt a békesség útjára állni, de csak azután, ha már egyszer megkapta 
az elégtételt az elszenvedett sértésekért. Nem volt sem elégtétel, és nem volt 
kibékülés sem. 

1920-ban is keményen fellépett a keblitanács, mert január 5.-én kérdőre 
vonta a kántort, hogy mikor áll szándékában megművelni a használatába adott 
földet, mert ellenkező esetben az egyházközség fogja gondozásba venni. 
Természetesen a kántor most is megtagadta a keblitanács döntését, amit azzal 
tetőzött, hogy bepanaszolta a keblitanácsot a Főhatóságnál. A döntés máris 
visszaérkezett az egyházközségbe, hogy a kántort mindenképpen vissza kell 
helyezniük az őt meg illető jogaiba. Az egyházközség pedig a tőle várható módon 
viszonyult a felsőbbség döntéséhez, hiszen 41 személy tiltakozott az Egyházi 
Képviselő Tanács döntése ellen. Észrevette a püspök is, hogy egyre mérgesebbé 
válik a viszony a kántor és az egyházközség között, hiszen most már nem csak a 
két belső ember viszályának megoldásáról volt szó. Tanácsolta, hogy békés úton 
rendezzék a legújabban keletkezett kellemetlenséget. A kántor makacsságára 
jellemző, hogy nem fogadta el a püspök ajánlata szerinti felosztást, s kijelentette, 
hogy bármilyen formában is történik az újraosztás, akkor is meg fogja fellebbezni. 

1921. október 26.-án azt hitte az esperes, hogy végre megoldódott a nagy 
kérdés a kántor és az egyházközség között. „Ideje már, hogy nyugalom és béke térjen a 
lelkekbe, hogy a félreértések kiegyenlítődést nyerjenek, az egyetértés visszatérjen a szívekbe, s 
ezzel megnyíljék ismét az út a békés és hasznos munkára”.413  

1923-ban a kántor elhibázott lépést tett. Ezelőtt azonban a püspöki 
vizsgálószék nehezményezett az egyházközségre, mert nem rendezte kellőképpen a 
kántor fizetését, valamint megkárosodott a kántor a birtokrendezés után. A 
vizsgálószék előtt többen is kérték a kántort, hogy végre egyezzen ki az 
egyházközséggel annak érdekében, hogy visszaállhasson a régi békesség, de a 
kántor határozottan kitartott régebbi álláspontja mellett. Kijelentette, hogy 
amennyiben nem tesz eleget az egyházközség az elvárásainak, akkor a kántori 
állásáról is lemond. A püspök azonnal figyelmeztette, hogy nagyon súlyos a 
kijelentése, de a kántor ismételten megerősítette lemondási szándékát, hiszen 
október 1-től 40 év szolgálat van a háta mögött, s ez teljes mértékben feljogosítja 
döntésére.  

Három nap elég volt ahhoz, hogy a kántor megbánja tettét. „A lemondásom 
öntudatomon kívül történt, mely állapotot az idézte elő, hogy igazságomtól el akartak 
tántorítani. A tíz év óta felgyülemlett keserűség is oka volt annak, hogy ilyen meggondolatlan 
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kijelentésre ragadtattam magam”.414 Arra kérte a püspököt, hogy tekintse meg nem 
történtnek lemondását. Az Egyházi Képviselő Tanács azonban döntött a lemondást 
illetően, hiszen visszaérkezett a felszólítás az egyházközségbe, hogy a kántor 
lemondási ügyét közgyűlésen kell megtárgyalni. Augusztus 23.-án tárgyalták a 
témát, s a gyülekezet ragaszkodott a kántor lemondásához. Ezt azzal erősítették 
meg, hogy már régóta szándékában állt a nyugdíjba vonulás.  

Az egyházközség békéjét csak úgy tudják biztosítani, ha október 1-el 
nyugdíjazzák a kántort. Mellette 42, ellene pedig 3 egyházközségi tag szavazott. A 
közgyűlés határozatát figyelembe vette az Egyházi Képviselő Tanács és október 1. 
hatállyal, nyugdíjazta a kántort, viszont a valóságban nem történt meg, mert a 
kántor nem nyújtotta be a szükséges iratokat. Ennek következtében október 3.-án is 
tárgyalásokat folytattak arról, hogy az egyházközség „nem hajlandó tovább 
énekvezérnek megtartani s az ő szolgálatát nem kívánja igénybe venni s e naptól kezdve 
fizetését is beszűnteti”.415  

Ezt a határozatot ismét felterjesztették az Egyházi Képviselő Tanácshoz, de 
azzal a hangsúllyal, hogy most már újabb módosítást nem alkalmaz többé az 
egyházközség. A Főhatóság március 1-vel kívánta nyugdíjazni a kántort, ami 
végső, elkeseredett ellenállásra kényszerítette a gyülekezetet. Kijelentették, hogy 
amennyiben a Főhatóság nem tesz eleget a gyülekezet követelésének, akkor 
semmilyen egyháztársadalmi, jótékony célú összejövetelekben, adakozásokban 
részt nem vesznek. Teljes mértékben megelégelték a kántor szolgálatait, s abból 
többet „nem kívánnak”. Amennyiben az Egyházi Képviselő Tanács is szeretné, hogy 
helyreálljon az egyházközség békéje, akkor kedvezően hozza meg a döntést, mert 
ellenkező esetben „nálunk minden egyházi tevékenység meg van szűnve”.416 A 
Főhatóságnak ezt a kérést mindenképpen komolyan kellett volna vennie, mert ilyen 
álláspontról a későbbiek során is gyakran tanúbizonyságot tett a gyülekezeti 
makacsság, amikor pl. 1979-ben és 1990-ben bezárták a templomot. Felmérte az 
Egyházi Képviselő Tanács is a helyzet súlyosságát, s a megelőző álláspontjával 
szemben engedményt tett, mely szerint véglegesen kimondta, hogy 1924. január 
31. hatállyal nyugdíjba mehet Máté Sándor kántor. 

Olyan véleményekkel is találkozunk, hogy ne adják ki a kántort megillető 
fizetést, de az esperes is figyelmeztette az egyházközséget, s egyben fel is kérte, 
hogy „Máté úrnak eddig visszatartott összes járandóságait fizesse ki, nehogy az ügyből egy 
költséges per legyen, mert azért az elöljáróság és keblitanács egyes tagjai személyileg és 
anyagilag felelősek lesznek”.417 Az esperes nagyon jól ráérzett arra, hogy mi fog 
bekövetkezni a kifizetés megtagadása esetén. Az esperes közbenjárására 
maradhatott a kántor május 1-ig a kántori lakásban, amihez természetesen a 
keblitanács is beleegyezését adta. Az egyházközségi tagok támadásának 
köszönhetően ezt a beleegyezését azonban vissza kellett vonnia, hiszen nem állt 
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jogában ilyen döntést hozni közgyűlési határozat nélkül. Máthé Sándort azonban 
látszólag nem nagyon zavarták a közbeeső egyházközségi ellenszegülések, mert 
árpilisben is még a lakásban tartózkodott. Az egyházközség értetlenül állt a 
helyzettel szemben, hiszen a „méltányosság legszélső határáig elment”, de most már 
tovább nem engedheti a dolgok ilyen folyását. Még egyszer, utoljára felszólították 
a kántort, hogy amennyiben április 10-ig nem költözik ki a lakásból, akkor 
kilakoltatják. A kántornak nem állt szándékában teljesíteni a gyülekezet 
kívánságát, s erről a püspök is tudomást szerzett. A járási főszolgabírónál már 
megtette az egyházközség a szükséges lépéseket a kilakoltatás érdekében, de 
amennyiben ennek sem lesz eredménye, akkor a Főhatóság is intézkedik, és a 
vallásügyi miniszternél fogja megtenni a kellő lépéseket. 

1924. május 25.-én fogtak hozzá a kántori lakás kitakarításához, és a 
szükséges kőműves munkák elvégzéséhez. Az egyházközség végre érezhette, hogy 
a hosszú küzdelem véget ért, melyet folytatott Máthé Sándor kántorral. Tévedés 
volt, mert a kántornak még bőven maradt energiája a szolgálatvégzésre, de a 
pereskedésre is. Novemberben engedélyt adtak a kántornak, hogy Kaszás Ferenc 
temetésén végezze az énekvezéri teendőket. Az igaz, hogy közmegelégedésre 
végzett szolgálatairól ma is beszélnek, akik ismerték, de összeférhetetlensége miatt 
örökösen kiváltotta a gyülekezet ellenszenvét.  

Az olvasó joggal várhatja már az utolsó mondatot, mellyel le kellene 
zárnom a Máthé Sándor kántor történetéről szóló fejezetet, de nem tehetem. 13 év 
múlva ismét szemben állunk a kántor követelőzéseivel. 1930-ban megkereste 
panaszaival Boros György püspököt, akit arra kért, hogy figyelmeztesse a bágyoni 
gyülekezetet fennálló, vele szembeni adósságának rendezésére. Ez a kérdés a 2. 
Fokú Közigazgatás elé is került, mely visszautasította a kántor kérését. 1937-ben 
megismételte követeléseit, de nem sok eredménnyel.  

Bíró István lelkész is időben már olyan messze van a korabeli 
eseményektől, hogy egyszerűen nem érti, miért nem adta meg a keblitanács a 
nyugdíjas kántor által kért fizetést. Megjegyezte, hogy ebben a kérdésben inkább 
Kovács Imre lelkész és a gondnok tehető felelőssé. Bíró István azonban 
megjegyzéseket tett Máthé Sándor összeférhetetlenségére vonatkozóan, de ez a 
régi történet nem izgatta annyira, hogy több fontosságot is tulajdonítson neki. 
Ezzel véget ért a hosszantartó kellemetlenségsorozat, melynek főszereplője Máthé 
Sándor kántor volt 36 éven át.418 

Máté Sándor 1899. március 4.-én kötött házasságot „Dusza Mariskával”, aki 
1872. december 20.-án született. Fiát 1988. július 7.-én temettük el 91 éves 
korában. Ma élő ükunokái tovább viszik nevét, de Sándor nincs közöttük. 1939. 
április 13.-án, 76 éves korában szívtágulás következtében halt meg. 

Az idősek ma is elragadtatással beszélnek rímbe szedett, megdallamosított 
búcsúztatóiról. Íme egy közülük dallam nélkül:419 

                                                 
418 - Az egyházközséget tulajdonképpen 23 évig szolgálta, de nyugdíjas éveiben is fel-felbukkant s 
némi borsot mindig tört valakinek az orra alá. A 36 év azt az utolsó követelését jelzi, amit 1937-ben 
támasztott utoljára az egyházközséggel szemben. 
419 Simonfi Mózes felett 1918. február 10.-én. 
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1. „Emlékezet könnyeivel 
A vallás bús érzésivel 
Küldelek fel e szent házba 
Az Istennek hajlékába. 

9. Sír az anya, a sok testvér, 
A rokonság s egész 
község, 
Fájlalja gyászos kimúltát, 
Halljátok meg a búcsúját. 

17. Midőn engemet könnyeztek 
Nem szabad elfelednetek, 
Aki meghalt a hazáért 
E világon eleget élt. 

2. Hol kiöntsük keservünket, 
S bánatunk, szenvedéseinket, 
A hol a sajgó szívünkre, 
Gyógybalzsamért esdekelve, 

10. Első búcsúzásom tárgya 
Te leszel Balogh 
Zsuzsanna, 
Kittől az életet nyertem, 
Miért oly igen fáj szívem. 

18. Ezért vigasztalódjatok 
Imátokba foglaljatok 
E hazát, e kis községet 
Melynek kenyerét eszitek. 

3. Temetünk, oh, de nincs halott, 
Nem is látunk nyújtó padot, 
Nincs koporsó, nincs sírásó, 
Nem zörög a kapa s ásó. 

11. Kedves szülők nem 
reméltem, 
Hogy az én ifjú életem 
A haza szolgálatába 
Lesz a halál martaléka. 

19. Egymást híven szeressétek 
Jaj megáld Isten benneteket. 
Áldjon is meg párotokkal 
És minden magzataitokkal. 

4. Kinek gyász tiszteletére, 
Gyűltünk ide e szent helyre, 
Az már rég alussza álmát, 
Újítsuk meg hát halálát. 

12. Enyhítsen meg az a tudat, 
E hosszú háború miatt, 
Szép hazánk szolgálatába 
Hány ifjú szállt a sírba. 

20. Minden rendű hű rokonok, 
Ismerősök, jó barátok 
Kiket mind nem említhetek 
Az Isten legyen veletek. 

5. Orosz fogságból jön a hír, 
Szívünk megdöbben, szemünk 
sír, 
Omlik belőle gyászkönnyár, 
Mert Simonfi Mózes nincs 
már. 

13. Kik meghaltak a hazáért 
Ősapáink jogaiért, 
Kiknek nevük itt az égben 
Fénylik, mint a nap az 
égen. 

21. Bágyoni szép ifjúság, 
Mely oly kedves, mint 
gyöngyvirág. 
Én is, mint ki olyan valék 
De véletlen elhervadék. 

6. Akit mindnyájan szerettünk, 
Úgy kedveltünk, úgy 
becsültünk, 
Meghalt az orosz fogságba, 
A menthetetlen járványba. 

14. Kedves apám, a te szíved 
Volt, mely legjobban 
szeretett 
Köszönöm, hogy 
felneveltél 
Nyerj jutalmat az 
Istennél. 

22. Az én földi napom fénye 
Letűnt, beborult, sötét lett. 
De én azt kérem reátok, 
Hogy soká virágozzatok. 

7. Alexandru temetőbe 
Nyugszom és egy sírgödörbe, 
Ahová sok fogolytársam, 
El is kísért fájdalmasan. 

15. Négy testvérem felétek 
száll 
Simonfi Zsuzsa és Mihály 
Simonfi Biri és Anna 
Másodsorban búcsúm 
hangja. 

23. Tiszteletemre ide gyűlt 
És szomorán összevegyült 
Gyászos sereg isten népe 
Szálljon rátok Isten lelke. 

8. Temetésemen harangszó, 
Nem volt ottan sem ágyúszó, 
Távol voltak a hű szívek, 
Akik engem úgy szerettek. 

16. Én valék kedves testvérek 
Oly szerencsétlen köztetek 
S a szép koszorúból 
mostan 
Közületek kihullottam. 

24. És ez által vezérelve 
Eljuthassatok a mennybe, 
Hol a jóság jutalmául 
Rátok örök új fény simul.” 

 
 
27. József János 1924-1927 

Csifó Salamon dékán bizalmas levelet küldött Kovács Imre lelkésznek, 
melyben arról számolt be, hogy tudomása szerint Lőrinczy József kántor már járt 
Bágyonban. Jelezte a dékán azt is, hogy amennyiben a megnevezett kántort 
választaná meg a gyülekezet, akkor valóra válhatna a lelkész régóta dédelgetett 
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dalárdaalapítási vágya is. „Gyorsan kellene mindent tennetek, és e tekintetben kérem is 
szíves válaszodat”420 - zárta sorait a dékán.  

Az ürmösi lelkész, Osváth Gábor is hasonló ügyben kereste meg a lelkészt 
március folyamán, de ő Katona Márton kántort ajánlotta. Kovács Imre lelkész régi 
ismerőse volt a Katona-családnak. A fogarasi kántor megszegte az állami 
eskütételt, s emiatt sok kellemetlenségben volt része. Természetesen korlátozottak 
vagyunk abban a vonatkozásban, hogy valakit pártolt-e Kovács Imre lelkész, és 
mekkora mértékben. Annyi tény, hogy a pályázatok a gondnokhoz érkeztek. 
Április 1-én már 4 pályázó volt: Lőrinczy József teológus, Katona Márton 
református polgári iskolatanító, Ferenczi Mózes csegezi kántor és József János, 
szentábrahámi énekvezér. 

A kántorválasztói közgyűlésre kiküldött meghívót 88 személy írta alá, akik 
közül csak 46 jelent meg a választói közgyűlésen. József János 45, Katona Márton 
1 szavazatot kapott. A püspöki kinevezést József János kapta meg. 

József János 1901. március 8.-án született Firtoson. 4 osztályos képzettsége 
volt és nőtlen, amikor 23 évesen Bágyonba került. Kinevezését éljenzéssel fogadta 
a gyülekezet, s a keblitanács a már kinevezett kántort ünnepélyesen meghívta 
hivatala elfoglalására, s egyben megkérték, hogy jelezze ideérkezésének 
időpontját. 1924. május 23.-án érkezett Tordára, ahol egyházközségi küldöttség 
várta. Beköszöntőjét május 25.-én tartotta, amit közebéd követett. A kezdeti 
kiadásokat az egyházközség pénztárából fedezték azzal a megjegyzéssel, hogy az 
ünnepség után az ott megjelentektől összegyűjtik az összeget. Pálfi Tamás 
pénztáros és Csép János jegyző, valamint egy 6 tagú bizottság szervezte az 
ünnepélyt. 

Nem volt mentes József János kántor sem a kellemetlenségektől, hiszen 
„ ifjú Máté” 421 lelkész, aki uram-bátyámnak szólította Kovács Imrét, arról értesítette 
az egyházközséget, hogy József János nem igényelhet a szentábrahámi 
gyülekezettől május hónapra fizetést, mert ilyen megállapodás volt közte és a 
gyülekezet között. Az igaz, hogy májusban még Szentábrahámon maradt, de hogy 
miért, azt nem tudja, de a kántor önként ajánlotta fel szolgálatait. Szentábrahám 
tehát májusra nem tartozik semmivel. Ugyanebben az évben sorozatosan 
kellemetlenségek érték a kántort, mert fegyelmi feljelentés történt ellene, aminek 
következtében kétszer idézték be, egyszer pedig be is kisérték a „tordai sigurantara”. 

                                                 
420 - 6. I. – 1924. január 15. 
421 - Itt nem arról a Máté Zsigmond lelkészről van szó, akit személyesen és is ismertem és aki Balázs 
Ferenccel együtt ment az angliai tanulmányi útra, hanem hasonló vezetéknevű elődjéről. Hadd említsem 
meg e helyen két személyes élményemet "Zsiga bácsival" kapcsolatosan: 1982-ben a Szentábrahámon 
tartott püspöki vizsgálat alkalmával nem tudva jelenlétemről Lakatos Gyula, akkori 
homoródkarácsonyfalvi lelkésznek azt a kijelentést tette, hogy Balázs Ferenc kommunista volt. Ezt ő 
négyszemközt akarta megtenni, de én – nem véletlenül -, ott ültem a sötétben az autó hátsó ülésén, s így 
nem láthatott engem a kijelentése pillanatában. A második alkalom tulajdonképpen az első eset volt, 
ami akkor történt, amikor 1978-ban elmentem székelyudvarhelyi otthonába, s megkértem, hogy adjon 
tanácsot, hiszen a teológiára szeretnék felvételizni. Erre ő azzal a kijelentéssel szilárdította meg 
elhatározásomat, hogy Rezi Eleknek sikerült, de neked soha ebben az életben. Később tudtam meg, 
hogy apai dédnagyapám harangozója volt, akivel ellentétben állt. 
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1926-ban többször helyettesítette Kovács Imre lelkészt, s emiatt 
tiszteletdíjat kért. Nem tagadták meg tőle, hiszen meg is érdemelte. 1927-ben 
egyszerűen nyoma veszett. Mindenki találgatásokba bocsátkozott, míg végül az 
esperes javasolta, hogy ezt a távolmaradást vegyék lemondásnak, és erről értesítsék 
a püspököt. Visszapergették az eseményeket, s rádöbbentek, hogy József János 
tulajdonképpen 1927. november 20.-án az istentisztelet után elbúcsúzott a hívektől. 
Súlyos vétségnek fogták fel azonban, hogy november 23.-án eltávozott különösebb 
bejelentés nélkül, s ezt lemondásnak tekintették. Később derült ki, hogy 
Magyarországra szökött. 

Bágyoni szolgálatát tehát 1924. június 1 – 1927. november 20 között látta 
el. 
28. Csongvay Ferenc 1928-1940 

1928. március 18.-án a sinfalvi lelkész, az esperes helyett gyűlést tartott az 
egyházközségben, melynek központi témája a kántorválasztás volt. Felvetődött a 
kérdés, hogy a keblitanács miként szeretné betölteni az állást. A szavazás után 
kiderült, hogy 13 keblitanácsos 11 ellenében, választás útján kívánta eldönteni az 
állás betöltését. Minden próbálkozás ellenére azonban ez kudarcot vallott, hiszen 
csak egyetlen jelentkező volt. Feltevődött a kérdés, hogy az egyetlen jelentkezővel 
betöltik-e a kántori állást, vagy újabb pályázatot írnak ki? Végül elfogadták 
Csongvay Ferenc jelentkezését.  

Csongvay Ferenc 1883. május 20.-án született Sinfalván. Tanítói és kántor-
képesítő oklevelet szerzett. Családos, 5 gyermeke volt (Jolán: 1908., Ferenc: 1909., 
Margit: 1911., Erzsébet: 1913., Eta: 1918. és József: 1920.), akik közül Eta nevű 
leánya betegsége ellenére kiemelkedően tehetséges volt. Ezt bizonyítja, hogy 1937. 
április 14.-én az esperesi vizsgálat alkalmával, szép szavalatával örvendeztette meg 
a hallgatóságot. Felesége Fehér Katalin volt.  

A kántor vallását illetően elég bonyolult a helyzet, hiszen unitáriusként 
született, de 1901-ben áttért a református vallásra422, majd 1928-ban feleségével 
együtt ismét unitárius lett. Nem tudom, milyen körülmények befolyásolták vallása 
megváltoztatásában, de annyi bizonyos, hogy kántori kinevezését éppen a miatt 
nem kaphatta meg, mert református vallású volt. A lelkészre bízták, hogy 
amennyiben úgy találja, akkor ideiglenesen bízza meg Csongvay Ferencet a kántori 
teendők elvégzésével, de csak abban az esetben, ha a kántor ígéretet tesz, hogy a 
lehető leghamarabb áttér az unitárius vallásra.  

A kántor megelőzően már többször is be akart térni az unitárius vallásra, de 
mindig beleütközött valamilyen akadályba. A magyar állam törvényei értelmében 
elkészíttette a hivatalos iratokat, s mielőtt beadta volna a megfelelő helyre azokat, 
napvilágot látott az új kultusztörvény, ami hirtelen áthúzta számításait. Az íratok 
elkészítésével egy tordai tanácsost bízott meg, aki időközben szabadságra ment, s 
így csak ősszel vehette kézbe a szükséges papírokat.  

Az új püspök 1928-ban nem nagyon bízott Csongvay Ferenc kántorban, s 
eszerint nem az nyugtalanította, hogy nincs véglegesen kinevezve, hanem inkább, 

                                                 
422 - 10. I. - 108 / 1940. július 9. Alsófelsőszentmihályi Református Egyházközség. 
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hogy a kántor „hitbeli ingadozása nem nagyon bíztató arra, hogy belőle lelkes buzgólkodó 
unitárius belső ember lesz”.423 Emellett azonban elvárta a lelkésztől, hogy Csongvay 
Ferencről küldjön egy bizalmas jellegű jelentést, akiről csak annyit tudott, hogy 
nagyon keveset tartózkodik az egyházközség területén, és inkább „kenyér-kereset” 
után jár. Előfordulhatott, hogy a lelkész megírta a szóban levő bizalmas jelentést, 
de ennek nincs nyoma az egyházközség levéltárában. Csongvay Ferenc nem 
titkolta el senki előtt, hogy Tordán lakik, és onnan jár ki Bágyonba szolgálatai 
elvégzése érdekében. Ennek ellenére azonban Csongvay kántor megkapta kántori 
kinevezését és november 4.-én megtartották a beiktatót. 

Csongvay Ferenc 1929-ben szeretett volna részt venni a Magyar 
Dalosszövetség rendezésében megtartott kántori továbbképzőn, s anyagi segítséget 
kért a Főhatóságtól, melyben nagy családjára, és szűkös anyagi helyzetére 
hivatkozott. Nem tudni, hogy megkapta-e a szükséges anyagi támogatást?! Év 
végén kérte a keblitanácsot, hogy adja ki jövő évi fizetését teljes mértékben, s 
ennek eleget is tett a keblitanács, hiszen komoly anyagi nehézségekkel küzdött a 
kántor. 

1932-ben Csongvay Ferenc is elkövetett egy nagy hibát, amit mélyen elítélt 
a keblitanács. Feltörte az egyházközség kántori lakáson őrzött ládáját, s bár nem 
voltak benne értékes tárgyak, hogy azok veszélybe kerültek volna, de a cselekedet 
miatt megfigyelmeztették, hogy ez után legyen több tisztelettel, az egyházközség 
javaival szemben. 

1933-ban kántor- és karnagyképzés volt Kolozsváron, ahol Csongvay 
kántor is szeretett volna megjelenni, s ennek érdekében a keblitanácshoz fordult 
anyagi támogatásért. A fedezet hiánya miatt nem támogatta a keblitanács ezt a 
fontos ügyet.  

1936 júliusában vihar söpört végig Bágyonon, de főleg ott, ahol a kántor 
kanonikája424 volt, s a kezdetben megállapított kár nem is volt olyan számottevő az 
újraértékelés alkalmával. Megállapítást nyert, hogy a kár annyi lehet, mint amennyi 
vetőmagot elvetett a kántor. A keblitanács nem zárkózott el a segítségadás elől, de 
ebben elsősorban a kántor nagy családjára való figyelemmel cselekedett. A segítő 
szándékot azért is megerősítették, mert a kántor egyik leánykája súlyos tüdőbeteg 
volt. 

1938-ban elmarasztalták szolgálati mulasztásokért a kántort. Pontosítanom 
nem lehet, de mindenképpen figyelembe vettem a lelkész jelentését, melyben 
összegezte a kántor teljesítő képességét: „A gyülekezeti éneklés - bár kissé vontatott - 
/.../ mégis azért kielégítő. Egyházi énekkar azonban nincs, aminek részben oka lehet, hogy 
énekvezér afiának úgy zenei hallása, mint zenei tudása nem egészen kifogástalan, viszont a 
hívek részvétlensége és közömbössége is okozója a hiánynak. Ezeket a hiányokat csak kitartó 
munkával lehet elenyésztetni, amiért énekvezér afiát minden alkalommal kell buzdítania a 
lelkésznek”.425  

                                                 
423 - 7. I. – 1928. szeptember 5. 
424 - A kanonikára a Kepe fejezetben bővebben kitérek majd, de előljáróban annyit most, hogy azt a 
földterületet jelentette, melyet az egyházközség a kepe meghatározásakor a díjlevélben megszabott. 
425 - 8. I. – 1934. május 14. 
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Ezt a hiányosságot nem pótolta be Csongvay Ferenc az elkövetkező 6 
évben sem. 1940. október 12.-én ezeket írta: „Édes Tiszteletes Úr! Isten reám tekintett. 
Visszanyertem állásomat. Énekvezéri állásomról tehát lemondok. Nagyon szépen köszönöm a 
bágyoni unitárius egyházközségnek s külön Neked is, hogy 11 évig nemcsak kenyeret adtatok 
nekem, de rendkívüli segítségetekkel is könnyítettetek nyomorúságom napjaiban. Kérlek 
járandóságom ott maradt részét családommal számoljátok el s őket bocsássátok el szeretettel. 
Isten áldjon meg mindnyájatokat bőséges áldásaival Nyárádmogyorós, 1940. október 12.-én. 
Marostorda megye, Hungária, Tisztelettel: Csongvay Ferenc áll. tan.” 426  

Az egyházközség nagyon sokat foglalkozott egy faiskola beállításának 
gondolatával. Először 1923-ban úgy tűnt, hogy megszületett a végső döntés, 
aminek alapján az egyházközség kijelölt egy területet a Csere-tetőn (Lásd: dűlők!). 
Ebből azonban nem lett megvalósítás. A következő, komolyabb nekiszaladás 
meghozta a látszólagos eredményt, mert Csongvay Ferenc kántor idejében 
kivitelezésre talált a keblitanácsi határozat. Úgy döntöttek, hogy a faiskola 
telepítése az egyházközséget terheli anyagilag, annak vezetésével, irányításával 
pedig a kántort bízták meg. A jövedelem (ami nagyon viszonylagos és elenyésző 
volt) 2/3-ad része az egyházközségé, a megmaradt rész pedig a kántoré lett volna.  

Az elindulás nagyon ígéretesnek bizonyult, mert a lelkész számos vadoncot 
ajánlott fel, amit a keblitanács köszönettel elfogadott. A kérdés most már csupán az 
volt, hogy hol helyezzék el a faiskolát? Javaslat hangzott el, hogy a harangozói 
telken, de miután azt alkalmatlannak találták, abban állapodtak meg, hogy a kántori 
kertben lesz a legjobb helye. Ha eljön majd a terjeszkedés ideje, akkor megfelelő 
időben keresnek egy új és jobb megoldást. A megajánlott vadoncok mellé még 
1039 leire újakat vásároltak, hogy 1930-ban végre beindulhasson a telepítés. 
Szépnek és ígéretesnek mutatkozott a látszat, mert a kántor augusztus folyamán 
már ostromolta a keblitanácsot, hogy fogják-e bővíteni a következő évben a 
faiskolát? A határozott kijelentésben, hogy „egyelőre nem” - felfedeztem, hogy nem 
is volt értelme a bővítésnek.  

Két év sem telt el, amikor a kántor szája teljesen megtelt panasszal, hogy ő 
végezte a munkát, de nem talált igazi pártfogásra ebben a tevékenységben. 
Novemberben készen álltak az első oltványok, melyeket értékesíteni kellett. Az 
volt a keblitanács szándéka, hogy egyelőre a lelkészi és kántori telekre beültetik a 
megfelelő mennyiséget, s utána majd árverezésen értékesítik a megmaradt 
készletet. Sikeres árverezést tartottak. A négy éves tevékenység megvalósításaként 
288 Leit tudott felmutatni a keblitanács. Ezt azonban megelőzte a kántor sokszori 
panaszkodása, melyek között legtöbb alkalommal az szerepelt, hogy az emberek 
nem vásárolják meg az oltványokat.  

A későbbi árverezéseket kevés eredménnyel tartották. 1935 egy nagyon 
kínos esztendőt jelentett a faiskola számára, a következő év azonban végleg rátette 
bélyegét a faiskola megszűnésére.  

Csongvay Ferenc 1928. szeptember 22 – 1940. október 12-ig szolgálta az 
egyházközséget. 
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29. Jakab Árpád 1941-1942 
A közbeeső időszakban Kerekes Lajos református kántor és Valentiny 

András nyugdíjas tanító végezték a kántori teendőket. Megtudtam, hogy nem volt 
rendszeres beszolgálás, aminek következtében nem is vehettem be a kántorok 
sorába az előbb megnevezetteket. 

A magyarszentbenedeki egyházközség lelkésze, Kovács István érdeklődött 
Jakab Árpád megválasztása, avagy elutasítása felől, de ez még nem volt időszerű, 
mert az egyházközség csak márciust írt, s Árkosi Tamás esperes csak árpilisben 
hirdetett pályázatot a megüresedett kántori állásra. Az egyházközség augusztusig 
várt abban a reményben, hogy több pályázó közül választhat, de ez a szerencse 
akkor sem adatott meg. Ebben elsősorban az akkori időszak áldatlan helyzete nagy 
szerepet játszott, hiszen az egyházközség is benne élt a 2. világháborúban.  

1941. augusztus 10.-én megtartották a kántor-választói közgyűlést. 23 
egyházközségi tag választotta meg az egyházközség új kántorát. Ezek közül 16 
mellette, 7 pedig ellene szavazott, s ennek értelmében az egyedüli esélyes és 
jelentkező, Jakab Árpád nyerte meg a kántori állást. 1941. szeptember 11.-én, de 
még 15.-én sem tudott arról a kántor, hogy a bágyoniak megválasztották, és 
kinevezték kisegítő énekvezérnek. Talán éppen emiatt érdeklődött a lelkésztől, 
hogy mi történhetett azzal a levéllel, melyben kellett értesítsék őt esetleges 
kinevezéséről. Könnyen előfordulhatott, hogy a lelkész is későre jelezte a 
megválasztott kántornak, hogy szeretné, ha őszi hálaadásra megérkezne a 
gyülekezetbe. Arról is hírt adott egyben, hogy Bágyonból mind elvitték a lovakat, s 
a szarvasmarhákkal igen hosszú lenne az út. Ha lehetséges, akkor a kántor 
gondoskodjon idejöveteléről, s a lelkész biztosítékot adott arra, hogy az 
egyházközség megtéríti a szállítási költségeket. Amennyiben nem tudna 
gondoskodni idejöveteléről, akkor azt is tudassa az egyházközséggel. A kántor 
belátta, hogy neki kell lépnie, s éppen ezért gondoskodott, hogy Bágyonba 
költözzön. Az egyházközség pénztárából 8900 Leit fizettek ki. A kántori lakást 
tisztességesen kitakarították, és úgy várták a kántort. 

Jakab Árpád nem sokat időzött az egyházközségben, s elhatározta, hogy 
tovább áll. 1942-ben minden előbbi bejelentés nélkül Magyarországra távozott. 
Nem áll jogunkban senkit elmarasztalni a miatt, hogy valaki elhagyta hazáját, 
hiszen nem ő volt Bágyonból az egyedüli, aki hasonlóan cselekedett. Ha a fenti 
eset szomorú ténynek is minősült, meg kell állapítanom, hogy nem volt 
megbocsáthatatlan vétek. A szomorú azonban éppen az, hogy a menekültek 
többnyire itthon hagyták családjukat, s ez alól nem volt kivétel a kántoré sem. 
Menekülési éve olyan időszak kezdetét jelentette, amikor Bágyon területén is 
megjelentek a román menekültek első hullámai. Nagyon sok itthon maradt asszony 
és gyermek tehetetlenül állt szemben a kiszolgáltatottsággal, melynek 
következtében a „refuzsiátok” erőszakkal fosztogattak a faluban élő emberektől. 
Nem volt elég, hogy a kántor itthon maradt, szerencsétlen családját is kifosztották, 
hanem arra is kényszerítették őket, hogy megosszák velük a lakást is.  

Az esperes bíztatta a lelkészt, hogy emeljenek panaszt. Megkockáztatom a 
kérdést, hogy vajon kinek lehetett panaszkodni 1942-ben, de főleg olyan 
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reménnyel, hogy azt megfelelő módon orvosolni is fogják! Megjegyzendő még e 
helyen, hogy a lelkész és Benke Zsigmond gondnok szót fogadott lelkiismeretük 
parancsának, de az esperes tanácsának is, és kéréssel fordultak a prefektushoz. 
Kérték, hogy Pop Ioant lakoltassa ki a kántori lakásból. A keblitanács a 
menekültnek és családjának a faluban egy másik házat keresett, de azt nem akarta 
elfogadni. Jelentették a prefektusnak, hogy az egyházközség szeretné betölteni a 
megüresedett kántori állást, de mindaddig képtelen cselekedni, míg nem üres a 
lakás. Amennyiben nem tudnak kántort fogadni, akkor ez az egyházközség erkölcsi 
életének kárára történik. Sajnos, hogy decemberben még nem teljesítették a kérés 
egyetlen pontját sem. 
30. Ferenczy Ferenc 1943-1977 

1942. december 18.-án Bágyonban járt a csegezi kántor, s 
megbizonyosodott, hogy megválasztotta az egyházközség kántorának. Igen ám, de 
hazatérése után kellemetlenség fogadta, mert Csegezben egy kisebb gyűlést 
tartottak, melyben kimondták, hogy amennyiben a kántor a közelgő ünnepeken 
Bágyonban végez szolgálatokat, akkor ki kell költöznie a kántori lakásból. A 
csegezi keblitanács kényszerítésére írta Ferenczy Ferenc 18.-án keltezett levelében, 
hogy nem fog Bágyonba jönni. Később jelezte a lelkésznek, hogy maradjon 
kettőjük titka, s amidőn mód lesz rá, akkor mehetnek érte a szekerek. Arra kérte a 
lelkészt, hogy a megfelelő alkalommal olyan formába öntse majd a csegeziek 
számára eljövetelének okát, hogy Bágyonba van kinevezve, s ezért kell elfoglalnia 
a kántori állást.  

A lelkész 1942. december 21.-én még nem ismerte azt a levelet, melyet a 
kántor kényszerűség alatt írt a csegezi keblitanács befolyása alatt. Éppen ezért 
nagyon csodálkozott, hogy a kántor aznap járt Bágyonban, s estére már teljesen 
megváltoztatta nem sokkal azelőtti elhatározását. Teljes értetlenséggel állt ugyan, 
de egyben megígérte, hogy teljesíti Ferenczi Ferenc újabb döntését. „Végül kérem, 
hogy e pár sort fogadja úgy, mint a kántor úrral szemben való őszinte jóakaratomnak 
megnyilatkozását s abban a reményben, hogy azokat így fogadja”.427  

Időközben a lelkész megkapta a kántor második levelét is, melyből 
megtudta, hogy a keblitanács nyomására írta a fennebb ismerteket. Az tény, hogy a 
karácsonyi ünnepeket még Csegezben kellett eltöltenie a kántornak, mert december 
26.-án keltezte levelét, melyben arra kérte az egyházközség Vezetőségét, hogy 5 
szekeret küldjenek 1943. január 4.-ére, hogy leköltözhessen. A kántor azt szerette 
volna, ha lehetősége nyílik, hogy egyszerre hozhassa el javait. Ezek közé sorolta az 
állatai takarmányát, 6-7 szekér fát, két szekrényt, gabonaféléket, és más ingóságot. 
A kántor leköltöztetése 16100 Leibe került. 

1944. március 12.-én a kántor arra kérte a keblitanácsot, hogy növelje meg 
fizetését egy cipő árával, mert jelenleg szinte teljes mértékben cipő nélkül, és 
szolgálatához méltatlan öltözetben van. A következő hónapban 7 személy 8000 
Leit ajánlott fel a kántornak, de nem tudom, hogy kézbe vette-e a jelzett összeget. 
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1952-ben kérte az egyházközséget, hogy vegye vissza a használatában levő 
földterületet, mert képtelen megművelni egészségi állapota miatt, s amint 
köztudott, másokkal dolgoztatni nem szabad.428 

1959-ben Ferenczi Ferenc kántort, mint szakképzetlen munkást ott találjuk 
a tordai cementgyárban. Rákényszerült fizetése kiegészítésére, mert az 
egyházközségtől kapott összeg nem fedezte a szükségleteit. Májusban 
véglegesíteni kellet kinevezését, de ez csak azután volt lehetséges, miután 
meghatározták munkaviszonyát.  

1960-ban tett nyilatkozatában már nem állt munkaviszonyban a tordai 
cementgyárral, s ekkor az állítása igaz is volt, de októberben ismét újabb 
alkalmazást nyert az előre gyártott elemeket készítő részleggel. A kántort teljes 
normára kellett volna besorolnia az egyházközségnek. A jelentéssel szemben 
azonban a keblitanács jelezte a Főhatóság felé, hogy a kántornak van másodállása, 
s ezért csak fél normára sorolták be. A döntés ellen fellebbezhetett volna a kántor, 
de annak ellenére a keblitanács „teljes szolgálatot” várt tőle. 1961-től kérte a 
keblitanács, hogy Ferenczi Ferencet törüljék a nyugdíjpénztár tagjai sorából. 

1964-től kellemetlen folyamat vette kezdetét. Bonyodalmak keletkeztek a 
kántor nyugdíjazása körül. Ferenczy Ferenc elröppentett lemondási nyilatkozatára 
nyugdíjazási kérelmet terjesztett fel a lelkész, viszont nehézséget jelentett 
szolgálati éveinek pontos megállapítása. 1968 januárjában megkapta végleges 
nyugdíjazását, de tovább végezte kötelességét.  

1972-ben a Főhatóság felszólította, hogy szerezze meg az énekvezéri 
bizonyítványt, mert ellenkező esetben nem tudják megemelni fizetését. Két év 
múlva az Egyházi Képviselő Tanács értesítette a kántort, hogy csak abban az 
esetben egészíti ki nyugdíját, amennyiben lemond állásáról, és nyugalomba vonul.  

1977. január 1.-én bejelentette a kántor, hogy végérvényesen nyugdíjba 
vonul, s amennyiben az egyházközségnek szándékában lenne egy búcsú-ebédet 
rendezni, inkább a pénzt adják oda neki, és maradjon el a bankett. Ma is élő tanuk 
állítása szerint bizonyos gyűjtést végeztek, s az összegyűlt pénzt átadták a 
kántornak. Még két hónapig végezte a kántor kötelességét, majd átadta a helyét. 

Ferenczi Ferenc 1906. augusztus 10.-én született. Édesanyja Ferenczi 
Mózesné, szül. Csegezi Berta volt. Felesége Ungvári Emilia volt, gyermekei pedig 
Lia: 1948. április 2.-án, Ferenc pedig 1952. május 13.-án született. Ferenczi Ferenc 
4 gimnáziumi osztályt végzett, és kisegítő énekvezéri oklevele volt, amit 1959-ben 
kiadottakkal egyenértékűnek ismertek el. Kántori pályafutását Olthévizen kezdte 
1931-ben, majd 1934-től Csegezben, 1943-tól pedig Bágyonban. 

Ferenczi Ferenc is tovább vitte a régi gyakorlatot, s megzenésített, rímbe 
szedett búcsúztatókkal igyekezett emlékezetesebbé tenni a temetéseket. Íme egy, 
búcsúztatói közül: 

„Lukács Anna búcsúztatója 
1. Hétfőn reggel virradóra, 

Szemét örökre lezárta 
Lukács Anna hittestvérünk 

 9. Édesapám, édesanyám! 
Ti vigyáztatok eddig rám - 
Ti neveltetek fel engem 
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Akit ma sírba helyezünk. Köszönök most mindent szépen. 
2. Megdöbbenve állunk itten 

E szomorú temetésen 
Hiszen pár napja csupán, 
Láttuk járni kint az utcán. 

 10. Ha ellenetek vétettem, 
Bocsássatok most meg nekem 
Szeressetek, amíg éltek 
Emlékemet őrizzétek. 

3. Vajon a halálnak szele 
Ilyen korán miért tépte le? 
Miért kellett meghalnia? 
Ne kérdezzed - hisz hiába... 

 11. A fájdalmat, amely éget 
Jó szüleim most titeket, 
Hordozzátok békén, hittel, 
S maradjatok az Istennel. 

4. Orvosokhoz hozták, vitték 
Szülei, hogy megmenthessék 
Mindent feláldoztak érte 
Csak hogy megmenthessék végre. 

 12. Testvéreim: Feri, Árpi,  
Domokos és kicsi Sanyi 
Tőletek is búcsút veszek 
Soha el ne felejtsetek. 

5. De hiába volt már minden 
Nem segíthetett már itten 
Sem tudomány, sem pénz - semmi 
Neki el kellett már menni... 

 13. Vigyázzatok szüleinkre 
S egymást megértve, szeretve 
Dolgozzatok békén, hittel 
S maradjatok az Istennel. 

6. Ő már fekszik koporsóba, 
Elköltözik jobb hazába 
Oda, hol nincs öröm, bánat, 
Hol nyugalom s béke árad. 

 14. Lajos, Tamás /.../ Gyula 
És te kedves húgom, Ida 
Mint jó unokatestvérek 
Tőletek is búcsút veszek. 

7. Ahol nem fáj többé semmi, 
Ahol nem bánt többé senki, 
Ahol a szív megpihenhet: 
Oda vágyik, eresszétek. 

 15. Domokos és Lajos bátyám 
Ne haragudjatok reám 
Hogy ily korán én búcsúzom 
Isten áldjon azt kívánom. 

8. Még mielőtt elpihenne: 
Mindenkitől búcsút venne. 
Várjatok hát még egy kicsit 
Amíg végleg elbúcsúzik. 

 16. Közel s távoli rokonok 
Jó emberek, jó szomszédok 
Akik engem szerettetek: 
Isten maradjon veletek. 
Ámen. 

Bágyon, 1947. november 19.-én. Írta Ferenczy Ferenc, „bágyoni unitárius 
énekvezér.” 

Az egyházközség előretekintett, s ennek érdekében egy új kántor 
kinevelésén munkálkodott CSÉP GYULA személyében. A 33 éves egyházközségi 
tag 5 elemi osztályt végzett, aki 1933. december 8.-án született, s 1967. november 
6.-án Kolozsváron, a kántorképző tanfolyamon tanult. Sikeresen elvégezte azt, de 
egy mandula műtét után elvérzett. 1970. január 28.-án temették el. 

 
 

5.2.4 Az egyházközség jegyz ői 
1. Boncza Gábor 
(1829) 

Annyit jegyezhetünk meg vele kapcsolatosan, hogy az 
1829. évi 19 tagú keblitanács egyik tagja volt. 

2. Simonfi Ferenc 1847-1853 (első alkalommal) 
1872-1890 (második alkalommal) 

Ekkor találkozunk azzal a régi szokással, miszerint előző év karácsony 3. 
napján tartották az egyházközségi választásokat.  
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Második alkalommal 1871-ben választották az egyházközség jegyzőjének, 
mert az 1872. május 21.-i gyűlés alkalmával a jegyzőkönyv neve után azt jegyezte 
fel, hogy rendes jegyző.  

1879. május 27.-én lemondott tisztségéről, s azzal indokolta elhatározását, 
hogy a hangulatnak engedett. A keblitanács meghívta a gyűlésbe, de egyszerűen 
kijelentette, hogy nem megy el. Miután tisztéről leköszönt, elkövetkezett egy új 
választás ideje. Szép Mózest választották helyettes jegyzőnek. Igen ám, de 1881-
ben Szép Mózes is lemondott, amikor ismét Simonfi Ferencet választották vissza. 
A megválasztásakor nem volt jelen a jegyző, de a későbbi bejegyzésből megtudjuk, 
hogy az esperes feleskette, tehát elfogadta hivatalát.  

Itt találkozunk azzal a gyakorlattal, miszerint régebbi eseményeket egészen 
friss keltezéssel láttak el a jegyzőkönyvek, s amennyiben nem ismerjük 
összefüggésükben az eseményeket, a megtévesztett olvasó enged a látszatnak, és 
azt hiszi, hogy azonos cselekmények összevetéséből egy egészen más kép alakult 
ki.  

Simonfi Ferenc jegyzőségének időszakában fogalmazódott meg egy nagyon 
híres határozat, melyet 1881-ben léptettek életbe, s miszerint minden „bért adó 
unitárius gazda választó és választható, és ha mind rendes tag a belső embereknek bérit fizette, 
az egyházi terheket hordozza, vagy mint patrónus nagyobb mennyiségű bért fizet” 429, akkor 
választónak és választhatónak számít. 

Simonfi Ferenc 1884-ben is megismételte lemondását, de újraválasztották, 
és tisztségét 1890-ig töltötte be. 
3. Csép Mózes 1853-1858 1855-ben nem fogadták el lemondását. 

4. Csegezi Sándor 1858-1865  
5. Barra József 1866-1871 1868-ban közkiáltás útján meghagyván 

visszaválasztották. Két alkalommal 
betöltötte a gondnoki tisztséget is 

6. Fodor András 1890-1892 Már találkoztunk nevével a kántortanítók 
sorában, akit Simonfi Ferenc lemondása 
után választottak az egyházközség 
jegyzőjévé. Nagyon jó elgondolás volt, 
mert hivatalból a kántor amúgy is tagja 
volt a keblitanácsnak, azon kívül írástudó 
ember, akinek egyik legolvashatóbb írása 
volt.  
Sajnos bizonytalan okok miatt a kántor 
nagyon rövid ideig töltötte be tisztségét, 
hiszen 1892 májusában már lemondott, s 
helyét ideiglenesen Simonfi Tamás 
foglalta el. Meg kell említenem, hogy 
többszöri próbálkozás után sikerült 
elfogadtatnia a kántornak lemondási 
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szándékát. 
7. Balogh Sándor 1892-1899 Balogh Sándor nevével is találkoztunk az 

iskolai oktatás rendjén, s talán a 
megelőző jegyző lemondása összhangba 
hozható az új tanító megjelenésével. 
Szeptemberben tette le a hivatali esküt, 
és tisztségét 8 évig becsülettel ellátta. 

8. Simonfi Tamás 1899-1908 Lemondott és annak következtében 
rendelték el az új jegyző megválasztását. 

9. Csongvay Dénes 1908-1917 Ez a név is ismerős, hiszen arról a 
tanítóról van szó, akiből később gondnok 
lesz. Megelégelt alantasságok miatt 
kellett lemondania tisztségéről azzal az 
egyéni jó kifogással, ami úri emberre 
vall, hogy iskolai elfoglaltsága gátolja 
teendőiben. Jegyzősége nehéz időszakra 
esett, mert kitört az 1. világháború, s 
behívták katonának. Időközben a jegyzői 
teendőket Szép Gábor látta el. Csongvay 
Dénes 1917-ben jött haza a katonai 
szolgálatból, de utána nyomban a soron 
következő jegyző nevével találkozunk. 

10. Szép Gábor 1917  

11. Árkosi András 1917-1918 
(első alkalommal) 

1920-1921 második alkalommal 

12. Csép János J 1919  

13. Baranyai Pál 1921 Erre a választásra azért volt szükség, 
mert a volt jegyzőt kiutasították a 
faluból. 

14. Bottyán Balázs 1921-1923 
(először) 

1934-1937 (másodikszor) 
Nevével a gondnokok sorában is 
találkoztunk. 

15. Csép János 1924  

16. József János 1924-1926 A kántorok névsorában találkoztunk 
vele. 

17. Simonfi Máté 1926-1932  

18. Árkosi Dezső 1932-1933  

19. Csép Pál Mihályé 1933 Az előző jegyző elköltözött a faluból, s a 
miatt volt szükséges az új választás 
elrendelése. 

20. Gál Antal 1937-1946  

21. Csép János 1946-1950  
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22. Ferenczi Ferenc 1950-1961 Egyhangú lelkesedéssel választották. 

23. Csép József 1962-1981  

24. Németh Tamás T. 1982-1992 
Megválasztása az 1982. március 5.-i keblitanácsi gyűlésen történt, ahol 

teljes egyhangúsággal, kézfelemeléssel jelölték a ciklus hátra maradt időszakára, 
mert előző jegyző váratlanul elhunyt. 1990-ben beadta lemondását, de a lelkész 
többszöri kérésére sem vonta vissza, aminek következtében megejtették az új 
választást. Ekkor kettős lemondás történt, hiszen lemondott Bodoczi László 
gondnok is. Amennyiben a lemondások okát kutatná valaki, elmondhatom, hogy az 
amerikai látogatók ide érkezésekor kipattant félreértés következménye volt. 
Közelebbről azt kell érteni, hogy egy téves értesülésben jobban bíztak, mint a 
helyettesítő lelkész, Székely Miklós szavában. Németh Tamás helyét a 
választásokig Németh Domokos töltötte be. 
25. Mărginean János 1993-
tól 

Arról a személyről van szó, akinek a 
kommunista világban hivatalosan el 
kellett hagynia a keblitanácsot, de akihez 
hasonlóan senki sem támogatta a lelkészi 
lakás építését. Ha a rossz nyelvek 
ellentétes véleményen is vannak sok 
tekintetben, vagy mondogatták, hogy 
nem ő dolgozott, hanem munkásait 
küldte, akkor is megállapítható, hogy a 
munka haladt előre. Köszönet neki is 
tevékenységéért! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.5 Az egyházközség pénztárnokai 
Elöljáróban csak annyit, hogy 1870 előtt hiába keressük a pénztárosok 

neveit, hiszen ezt a tisztséget csak a jelzett évtől létesítették annak köszönhetően, 
hogy világra akarták hívni - és meg is valósították - a kepemegváltási alapot. 
Elsősorban a kezdeti időszakban is a kepealap kezelőivel találkozunk, és nem a 
mai értelemben vett pénztárnokokkal, akik bejegyezték egy pénztárnaplóba az 
egyházközség minden anyagi vonatkozású ügyleteit. A fenti időpontig a két 
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számadó egyházfi kötelessége volt a pénz kezelése, valamint az évi kiadásokról 
való elszámolás is. Az egyházközség életének kezdetén pedig a gondnok volt az 
anyagi érdekek képviselője is. 
1. Csép F Márton 1870-1880 (először) 
1899-1904 (másodikszor) 

Az átadási jegyzőkönyvekből szerezhetjük a legbiztosabb tájékoztatást, 
hogy az aranykönyv, iktatókönyv, levelek, kötlevelek, visitacionalis jegyzőkönyv, 
mind a pénztáros leltárába mentek át. Csép Mártonnak komoly nehézségei 
támadtak a pénztári számadás elkészítésében, mert 1901-ben már harmadszorra is 
elkészítette, de akkor is bizonyos fenntartásokkal fogadták. Ismételten felhívták 
figyelmét, hogy mindenki számára elfogadható számadást készítsen.  

1904-ben, hatévi pénztárnoki teendő végzése után újabb 3 évre 
visszaválasztották, ami 
természetesen azt 
jelentette, hogy 
sikerült megoldania a 
kezdeti nehézségeit, s 
komoly bizalmat 
szerzett magának a 
pénzkezelést illetően. 
Április 10.-én azonban 
bekövetkezett a senki 

által nem várt változás, mert Német István köri jegyző pénztárvizsgálatot tartott az 
egyházközségben, s megállapította, hogy az „egyház pénztárnoka a pénztári készletből 
mintegy 29 koronát és az erdő gyapjából430 296 koronát kell hogy 8 nap alatt a kellő helyre, a 
ládába betegyen” 431, mert nem találta benne. A számadási mérleg elkészítését 
követően kiderült, hogy mindenkire bénító hatással volt a váratlanul előállt helyzet, 
s mindez csak 1905-ben derült ki, amikor Csép F Mártont vizsgálati fogságba 
helyezték hamis pénz, forgalomba hozásáért. A pénztár további gondozását át 
kellett adni másnak, s erre a feladatra Csép Mózes egyházfit bízták meg.  

Komoly nehézségnek számított, hogy a pénztáros kezelésében álló naplók, 
bizonylatok az egyházközség ládájába voltak bezárva. A vívódások kora 
kezdődött, amikor szinte lehetetlen helyzetbe került az egyházközség, a nagy 
templom-javítás és orgona-vásárlás kellős közepén. A helyzetet az is 
megnehezítette, hogy nem lehetett felmenteni a felelősség terhe alól a pénztárost, 
míg a számadást nem készítette el. Ebben pedig éppen az akadályozta meg, hogy 
vizsgálati fogság alatt volt. Ennek következtében az erkölcsi és az anyagi 
felelősség terhe mindaddig a keblitanácson pihent, míg sikerült a szóban levő 
pénztárost megfelelő módon elszámoltatni az egyházközség bevételeiről és 
kiadásairól. 
2. Csép G Márton 1880-1882 Legelső alkalom, a fenti pénztáros 

                                                 
430 - Az eladott fák árából. 
431 - 1. sz. Pénztárnapló - 1904. 

Kimutatás a pénztárosok tiszteletdíjáról 
Év Összeg  Év Összeg 

1870 20 Ft  1927 2000 Lei 
1900 30 Ft  1929 1000 Lei 
1906 20 Korona  1940 500 Lei 
1919 40 Korona  1943 3000 Lei 
1922 100 LEI  1945 6000 LEI 
1924 1000 LEI  1945 9000 LEI 
1926 1050 LEI  1947 KB. 15 MILLIÓ LEI 
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hivatalának időszakában, amikor a 
jegyzőkönyvekben azzal találkozunk, 
hogy a pénztárosnak felelős megbízatást 
adtak. Ezt jelentette a pénztárnapló 
kötelező felállítása, s ezt azért örökítették 
meg részletesen a jegyzőkönyvben, mert 
első sorban nagy eseménynek számított, 
de „a kötlevelek az egyházfik kezéről a 
pénztárnok kezébe kell kerülni és mintegy 

átvételi irány is alapul szolgál”.432  
Itt található az egyházközség alapjainak 
teljes felsorolása és részletezése is. 

3. Pálfi Máté 1882-1887 
Pálfi Mátét 1886-ban újra akarták választani, de csak egy évre vállalta el 

megbízatását. Ebben az időszakban egyre komolyabb felelősség hárult a 
pénztárnokra, de tény az is, hogy a Faragóféle birtok megvásárlása után 
kisegítőkről is gondoskodni kellett, éppen a megsokszorozódott felelősség miatt. A 
fenti megoldás azt jelentette, hogy a pénztárnokot nem csak a felelősség komoly 
részének vállalásától mentesítették, hanem a ránehezedő teher is megoszlott, s így 
a birtok-intézőkre hárult egy számottevő rész. 

Pálfi Máté pénztárosságának idejére esett az államkölcsön kamatjának 
visszatartása, amikor a pénztárosnak kellett bemutatnia a jegyzőkönyveket, 
melyeket 1864-ben készítettek, de ugyanakkor azokat is, melyek 1886. január 13 / 
4, 1886. április 19 / 47, 1886. szeptember 19 / 23 számokat viselték, s melyek teljes 
mértékben fedték az egyházközség igazát, miszerint a lefoglalt összeg a három 
egyházközséget illette meg.  

1887-ben Pálfi Máté számadásában a vizsgálószék két bejegyzést 
kifogásolt, s arra utasította a gondnokot, hogy vizsgálja felül a dolgot. Amennyiben 
nem tudja igazolni a pénztáros az igen magasnak látszó kétszeri utazási költséget, 
akkor fizettesse vissza vele az egyházközség pénztárába. Nincs tudomásom róla, 
hogy elfogadták a számadást a két kifogásolt tétellel, vagy valóban az esperesi 
meghagyás szerint járt el a gondnok. Annyi bizonyos, hogy Pálfi Máté lemondása 
következtében elrendelték a következő pénztáros megválasztását. 
4. Csép Mihály Mártoné 1890-1892 

Néhány fontos mozzanat megelőzte Csép Mihály megválasztását, ami az 
1888. évi kepemegváltási alap megteremtésével kapcsolatos. Pálfi Máté 
lemondásának okát a vizsgálószéki jegyzőkönyv rögzíti, miszerint a pénztárnoknak 
nagyon sok az elfoglaltsága. A pénztár kezelését Barra József vette át egy rövid 
időre. Talán éppen a megvalósítás öröm-mámorában egy olyan döntést hozott a 
keblitanács, mely kimondta, hogy újabb pénztárosra már nincs is szükség, hiszen a 
kepemegváltási-alap megszületett, az egyházközség elérte a régi célját, amiért 
tulajdonképpen megalapította ezt a hivatalt. A pénz kezelését vissza adták az 
                                                 
432 - 1. K. - 1880. 
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egyházfiknak! A kepe-megváltási számadások amúgy sem kerülnek az egyházfik 
kezébe, hanem az egyházközség ládájába teszik, s a két kulcs közül az egyik a 
lelkésznél, a másik pedig a gondnoknál marad. Mindezek ellenére azonban nem 
szabad teljes mértékben Pálfi Máté személyéről sem elfeledkeznünk, hiszen 
nemcsak az a két útiköltség, hanem a végleges számadás is terhelte. A májusi 
határozatot megsemmisíthette a keblitanács, hiszen december 29.-én ismertették az 
Egyházi Képviselő Tanács leiratát, melynek értelmében köteles az egyházközség 
pénztárost választani. Ekkor még bizonyos mértékben érezhető a rendelettel 
szembeni nem tetszés, de mégis meghatározták, hogy a vizitáció megérkezése előtt 
dönt a keblitanács ebben a kérdésben. 

A pénztárosnak 20 Ft fizetést állapított meg a keblitanács, s Csép Mihály 
már ezt az összeget kapta, aki 1890. február 18.-án került tisztébe. Ezen a választói 
közgyűlésen kb. 100 személy vett részt.  

A jelenlegi pénztárosnak nyomban két fontos ügyet kellett megoldania: 
március folyamán meghalt a község (falu) pénztárnoka, akinek kiskorú fia maradt 
hátra, és a halott 105 Ft-tal tartozott az egyházközségnek. A pénztáros feladata volt 
a szóban levő összeg behajtása a hozzátartozóktól. A gondnokot is megbízták, 
hogy legyen ebben a pénztáros segítségére; a másik megbízatás pedig az 
egyházközség képviselése volt a sinfalvi Köri közgyűlésen, ahová a gondnok 
akadályoztatása miatt a pénztárosnak kellett elmennie. Saját belátása, de az 
egyházközség érdekeit tartva szem előtt kellett képviselnie az egyházközséget. 

1892-ig töltötte be pénztárnoki hivatalát. 
5. Csegezi Márton K 1893-1898 

Február 4.-én volt a választást követő átadási gyűlés, amikor 12 pontban 
tárgyalták az átadás-átvevés kérdéseit. A következő évi vizsgálat alkalmával az 
egyházközségi tagok megemlítették, hogy a bevételek és kiadások nincsenek 
kellőképpen igazolva, s emiatt kényszerült a vizsgálószék, hogy a Főhatóság 
utasításaira figyelmeztesse a pénztárost. 

1895-ben is bizonyos elégedetlenségeket írtak a pénztáros számlájára, aki 
megfelelő időre nem készítette el számadását. Ebben az évben, február 19.-én meg 
akart szabadulni a gabona-kezelés felelősségétől, de a keblitanács nem fogadta el 
lemondását, mert erre külön pénztárost nincs gondolatukban választani. A gabona 
bemérésekor amúgy is mindig legalább két keblitanácsos jelen szokott lenni, a 
magtár két lakattal van bezárva, melyek kulcsai közül az egyik a lelkésznél, a 
másik viszont a pénztárosnál található. Így természetesen nyomon lehetett követni 
a gabona apadását (kiadását).  

A pénztáros komoly kellemetlenséggel nézett szembe 1895. március 11.-én, 
amikor a keblitanács pénztárvizsgálatot rendelt el. A vizsgálat nyomán a pénztárt 
rendben találták, de a kepemegváltási-alappal kapcsolatosan bonyodalmak 
születtek. Az alapban 10696 Ft 57 Kr. volt, amiből csak január 1-én szabadott 
volna kivenni 500 Ft-ot és nem 525-öt, mint ahogy azt megtették. „De azonban, hogy 
ezen ügy a presbitérium előtt olyan zavarossá vált ezen jelen gyűlésen tisztába nem jöhet vele, 
ezúttal kéri a presbitérium tisztelendő esperes urat, szíveskedjék ez ügyben a presbitériumot 
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felvilágosítani és megnyugtatni felsőbb hatóság kikerülése tekintetéből”.433 Azt szerette 
volna a keblitanács, ha a kepemegváltási-alapot külön, és a kamatot szintén külön, 
betétkönyvön szerepeltetnék.  

Pálfi Mózessel kapcsolatos egy törvényszéki ügy, hiszen neki kellett 
kapcsolatot teremtenie Bogdánfi Lajos ügyvéddel. Itt arról az adósságról beszéltek, 
mellyel a nevezett pénztáros tartozott az egyházközségnek. Elbonyolította a 
törvényes eljárás véghezvitelét, hogy a meghaltnak kiskorú utódja maradt, viszont 
halála előtt gyermekére íratta vagyonát. 
6. Csép Tamás id. 1905-1907 

Elképzelhetetlen, hogy megálljon az egyházközségi élet, mert a pénztáros 
vizsgálati fogságba került. Jól döntött az egyházközség, amikor új pénztárost 
választott, hiszen az egyházközség anyagi életének - éppen a tárgyalt időszakban - 
zavartalanul kellett haladjon. A keblitanács abból a jól megfontolt elgondolásból 
indult ki, hogy az akadályoztatás ellenére is intézni kell a folyó ügyeket, s egy 
újabb könyvet kell felállítani a kiadások feljegyzésére.  

Már öt hete, hogy hiányzott a pénztáros, s az egyik kulcs nála volt, így hát 
csak az egyik lakatot lehetett volna kinyitni. Erőszakkal feltörték a ládát, s 
ugyanakkor meggyőzték az eljárás alatt levő pénztáros családtagjait, hogy adják ki 
az egyházközség részére elmaradhatatlanul szükséges, de a náluk levő iratokat, 
hogy végre elvégezhessék a pénztári zárást. 

Kellemetlen helyzetbe került a vizsgálószék is, hiszen nem végezhetett 
teljes munkát a számadás elmaradása miatt. Megelégedett, hogy tapasztalhatta a 
keblitanács komoly igyekezetét, miszerint a jegyzőkönyvi bejegyzések alapján az 
1905. évi összes vagyon 23510 Korona 27 Fillér volt. A kínok-kínja tapasztalható, 
hiszen abszolút tehetetlenség uralkodott a bezárt pénztárossal szemben. Annak 
érdekében, hogy az 1905. évben számottevő volt a bevétel és a kiadás, egy 
bizottságot neveztek ki az anyagiak felülvizsgálására, de ez a bizottság nem tett 
eleget megbízatásának. Határozottan arra kapott utasítást az elmarasztalás után, 
hogy haladéktalanul szerezze meg a volt pénztárostól a szükséges iratokat, mérje 
fel a valós helyzetet, hogy mennyi pénz van az egyházközség pénztárában, és 
mennyi terheli még Csép F Mártont.  

1906-ban végre rábírták a pénztárost, hogy készítse el a sokat vitatott 
számadását, viszont ekkor is egy hét haladékot kért. 1905. évre 290 Korona 32 
Fillér adóssága volt a pénztárosnak. Állítása szerint a fenti összeg Csép Sándor 
gondnokot terhelte, aki a tárgyalt időszakban ismeretlen helyen tartózkodott, s 
akinek ügyét polgári bíróságra utalták. Miután ismételten megállapították a 
pénztáros tartozásának összegét, 1907. szeptember 8.-án, 8 napi haladék mellett 
kötelezték a fennebb jelzett összeg befizetésére. Október 20.-án még mindig 3 napi 
haladékot adtak neki és kijelentették, hogy csak kötlevélben, vagy váltóban adhatja 
meg tartozását. Az összeg visszafizetésének kötelezettségét a Főhatóság is 
megerősítette, és tapasztalható, hogy a keblitanács anyagilag felelősnek érezte 
magát a történtekkel szemben. 

                                                 
433 - 8. KJK – 1895. március 11.  



 
246 

 

7. Csép Tamás Mózesé 1908-1910 Közfelkiáltással választották 
pénztárnoknak. A Csép F Márton 
elleni határozatok, és a vele 
kapcsolatos bonyodalmak átterjedtek 
Csép Tamás idejére is, hiszen a volt 
pénztáros megtagadta a 
megállapított összeg befizetését, 
aminek az lett elkerülhetetlen 
következménye, hogy az 
egyházközség beperelte az adóst. A 
tárgyalásra 1908. november 8.-án 
került sor, amikor Simándi ügyvéd 
képviselte az egyházközséget. 

8. Csép József 1911-1920 1915-ben még folyt a Csép F Márton 
elleni per, s bár mindenki remélte, 
hogy hamarosan eldől az 
egyházközség javára, 1915. 
november 15.-én a volt pénztáros 
győztesen kikerült a régóta tartó 
perből. Az egyházközség elveszítette 
a pert, s azt a pénzt is, amit a volt 
pénztárostól követelt, s ráadásul a 
pereskedések költségeinek 
fedezésére 142 Korona 30 Fillért 
fizetett. 

9. Baranyai Pál 1920-1921 
Baranyai Pál átvette ugyan a pénztárnaplót és az egyházközség vagyonát, 

de az a valóságban a lelkész kezelése alatt állt. Talán éppen ennek köszönhetően 
jelezte a pénztáros, hogy ő a betétkönyvekről, értékpapírokról nem vállal 
felelősséget. Döntés született, hogy készítenek egy szekrényt, kettős zárral, amiben 
elhelyezést kaptak az értékes iratok. A pénztárosnál ez után csak az egyházközség 
pénze maradt, tehát csakis arról kellett feleljen, ami nála volt.  

A Csép F Márton pénztáros ügye Baranyai Pál pénztáros idejében is 
folytatódott, annak ellenére, hogy már az olvasó is befejezettnek vélhette azt. 
Simándi István, tordai ügyvéd három nap haladék mellett 1501 Lei 36 banit 
követelt az egyházközségtől a volt pénztáros elleni per költségeibe, mert 
amennyiben az ügyvédi utat választaná az egyházközség, akkor a követelés sokkal 
tetemesebb lenne.  

Az egyházközség Balogh György ügyvédet bízta meg a kérdés 
megoldásával, akit arra is megkértek egyben, hogy vizsgáltassa felül a bírói 
ítéletet. A keblitanács megnyilatkozásából sejthető, hogy a kért összeget hajlandók 
megfizetni, bár hamarosan jelezte a megbízott ügyvéd, hogy semmilyen vonatkozó 
bírói döntést nem talált, s amikor Simándi ügyvéddel tanácskozott, akkor a 
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nevezett ügyvéd azzal fenyegetőzött, hogy kérésének bírói úton keres orvoslást, 
amennyiben megtagadná az egyházközség a kért összeg kifizetését. 

Baranyai Pált alaptalan vádak érték a Csongvay Dénes gondnoksága alatt 
tartott árverezéssel kapcsolatosan, aminek következtében lemondott hivataláról. 
10. Pálfi Tamás 1922-1928 

A ciklus hátra maradt két évére választották.  
1924-ben látta be végre a keblitanács, hogy a pénztárosok komoly 

felelősséget vállalnak, s méltányosabb tiszteletdíjat állapítottak meg: évi 1000 Lei 
összegben. 1925-től vált határozattá - éppen a vizsgálószéki jegyzőkönyv alapján -, 
hogy negyedévenként a gondnoknak váratlan pénztárvizsgálatot kell tartson. Azzal 
a furcsa helyzettel szembesülünk, hogy a pénztárnaplót a lelkész vezette, viszont az 
egyházközségnek mégis választott pénztárosa volt. Tapasztalható, hogy a régebbi, 
bizonytalan írásmód után egy határozottabb vonalú könyveléssel találkozunk, mely 
mindenképpen a lelkész bejegyzéseire utal. Ennek ellenére azonban a mai napig 
meg van a régebbi gyakorlat, miszerint az egyházközségnek pénztárosa van, de a 
lelkész végzi a hivatalos bejegyzéseket. Az 1925. évi vizsgálat alkalmával miután a 
gondnok felállította a számadási mérleget, megjegyezte, hogy az egyenleg 140 
korona, illetve 70 Leu értékű osztrák-magyar pénz is benne van, amire válaszként 
ceruzával a lelkész a következőt írta be: „Ez nem igaz. Nincs benne”. 

1926-ban a tanácsterem, és egy istálló építésével volt elfoglalva az 
egyházközség, s kétségtelen, hogy a pénztárosnak is megsokasodott a tennivalója. 
Erre hivatkozott, amikor lemondott hivataláról, de a keblitanács visszatartotta, 
hogy az építkezések idején ne kelljen pénztáros-választással megnehezítenie 
helyzetét. Tiszteletdíját is megállapították az építkezések idejére, ami 1000 Lei 
volt, s mindjárt utána érezhetően hangsúlyozza a jegyzőkönyv, hogy a pénztáros 
egyházközsége iránti kötelességének tartotta, hogy továbbra is megmaradjon 
hivatalában.  

Pálfi Tamás is egy elég zavaros ügynek vált a részesévé 1928. február 3.-
án. Csongvay Dénes, Kiss László és Csegezi Domokos kérésére Csép Jánost 
vádolta, hogy egy táncmulatság alkalmával két álló jegyet adott el a Bakk fiúknak 
40 Leiért, amit a pénztárnaplóba nem szolgáltatott be. Fontos volt, hogy 
meghallgassák a vallomásokat, melyek rendjén Kiss László vallotta, hogy ő és 
Csegezi Domokos vigyáztak arra, hogy mindenkinek legyen jegye. Mikor a Bakk 
fiúkat kérdezték, akkor nekik nem volt, de a névsorban sem szerepeltek. Csép 
János úgy védekezett, hogy a Bakk fiúkat kiküldték, mert nem akartak fizetni, s 
amikor pedig a pénzt kérték tőlük, akkor azt mondták, hogy hamarosan érkezni fog 
a nagyanyjuk, és akkor fizetnek. Az előadás után megszámolták a jövedelmet, és ő 
visszament a mulatságba, ahol kijelentette, hogy, akinek nincsen jegye, az 
távozzon! A Bakk fiúk akkor fizették ki a két jegy árát. Egy százassal fizettek Csép 
Jánosnak, aki elvette tőlük a pénzt, de nyomban át is adta a pénztárosnak, aki úgy 
érezte, hogy tovább Pálfi Tamást terheli a felelősség.  

A helyzetet nehezítette, hogy - állítólag - Bakk Endre vallomása szerint - 
aki utólag azt mondta volna Simonfi Máténak -, hogy Csép János olcsóbb jegyet 
kínált, a másik pedig, hogy egyik vallomás szerint a pénztár még a helyén volt, 



 
248 

 

amikor a jegyek árát kifizették a Bakk fiúk. A következő vallomás szerint pedig 
már nem volt ott. Pálfi Tamás elismerte, hogy Csép János 40 Leit átadott neki, s a 
lelkész mikor a szóban levő összeg után kutatott, rossz helyre beírva talált rá, 
hiszen azt a teológusok báljának jövedelméhez jegyezte be a pénztáros. Mivel a 
Bakk fiúk kiskorúak voltak, nem lehetett kihallgatni őket, s emiatt növelték a 
kihallgatott tanúk számát. Jobb Gábor (román nemzetiségű ember) vallotta, hogy 
látta, amikor a Bakk fiúk százassal fizettek, sőt azt is bizonyította, amikor Csép 
János a pénzt átadta Pálfi Tamásnak, aki 3 db húszast adott vissza.  

Végeredményben a hosszas vita hiábavaló tárgyalást eredményezett, 
melyben Bíró István lelkész vallomása látszik olyannak, mely tiszta vizet öntött a 
pohárba. Kiss László és Csegezi Domokos elhamarkodott gyanújának 
következménye volt az egész felgöngyölített ügy. Az előtárt kellemetlenséggel 
kapcsolatosan nem született semmilyen végső határozat. 
11. Bodoczi Balázs 1929-1933 Február 29.-én választották meg 

pénztárosnak, akinek nevével a 
gondnokok és jegyzők sorában is 
találkoztunk már. Az átadáskor Pálfi 
Tamásnak nem volt aprópénze, s így 74 
banival többet, 7076 Leit adott át az 
utána következő pénztárosnak.  
1931-ben visszaválasztották újabb 3 
évre. 

12. Csép Pál 1934-1939 A február 27.-én tartott közgyűlés 
alkalmával a 63 leadott szavazat 9 
pénztárnok-jelölt között oszlott meg, 
melyekből 32 szavazatot Csép Pál 
kapott.  
A pénztár átadására március 18.-án 
került sor, amikor 21192,50 Lei 
készpénzt, a pénztárnaplót, bevételi és 
kiadási nyugtákat vett át a pénztáros.  
1937. március 14.-én egyhangúan 
megválasztották újabb 3 évre. 

 
 
13. Csép Lajos 1940-1945 

A május 13.-án tartott közgyűlés 62 tagja közül 34 szavazott rá.  
1945-ben találkozunk először azzal a nyilvános követeléssel, amikor a 

pénztáros fizetése emelését szorgalmazta. Természetesen a háború által okozott 
helyzet megkövetelte a fizetés módosítását, s számomra nem is ez okozott 
bizonyos mértékű csodálkozást, hanem a követelőző igény, mellyel eddig még 
egyetlen pénztáros sem lépett elő. Ha észre is vesszük a követelőzés jeleit, sokkal 
enyhébben és burkoltabban, mint a fenti esetben. 
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1946-ban Csép Pál látása annyira megromlott, hogy saját kérésére a 
keblitanács tisztségéből felmentette és elismerően megköszönte tevékenységét. 
14. Gál Antal 1946-1949  

Gál Antal nevével a jegyzők sorában is találkoztunk, akit 1946-ban 10 jelölt 
közül választott meg a közgyűlés, melyen 45 egyházközségi tag vett részt. Nem 
lehet tudni, hogy milyen arányban oszlottak meg a szavazatok, de tény, hogy Gál 
Antal elismerésnek örvendett. Március 24.-én történt meg a pénztár átadása, 
melynek rendjén 739397 Leit vett át az új pénztáros. 

1948. március 7.-én választották újra Gál Antalt. 
15. Csegezi Lőrinc 1950-1961 

A Szervezeti Szabályzat értelmében választotta meg a közgyűlés a 7 jelölt 
közül 15 szavazattal. 1951-ben a vizsgálószéktől megkapta az első figyelmeztetést, 
hogy a vásárlási nyugtákat záros határidőn belül számolja el, különben anyagi 
felelősség fog ránehezedni.  

1953. február 20.-án újraválasztották, majd 1956. április 15.-én és 1959. 
február 16.-án megerősítették hivatalában. Csegezi Mihály gondnokkal egy időben, 
1987-ben tiszteletbeli címet kapott. 
16. Kovács Miklós 1968-1971  
17. Szép József 1972-1979  

18. Kiss Gyula 1980-1986 A pénztárosi állás azért üresedett meg, 
mert Szép József lemondott tisztségéről. 
A rendes választások tulajdonképpen 
1981-ben és 1984-ben voltak, amikor 
szavazattöbbséggel választották meg 
Kiss Gyulát. Érdemeiről Csegezi Mihály 
gondnokkal együtt szóltam már. 

19. Szép István 1987-1992 Kiss Gyulát azért cserélte le pénztárosi 
tisztségéről a közgyűlés, mert gondnoki 
tisztségre léptette elő. Ekkor azonban 
helyét Szép István foglalta el 59 
szavazattal. 1992-ben azt a javaslatot 
tette a lelkész, hogy a pénztár kezelését 
ismét vegye át a pénztáros, és rendezze 
az egyházközség folyó kiadásait. Éppen 
a pénztáros volt az, aki javasolta, hogy 
továbbra is maradjon meg a kettős 
könyvelés (a lelkész és a pénztáros), és 
ezt a munkát végezzék karöltve a régi 
gyakorlat szerint. 

20. Árkosi Dezső 1993-1995 Váratlan halálával üresedett meg a 
pénztárosi állás. 

21. Németh Domokos 1995- A megüresedett pénztárosi tisztségbe a 
keblitanács javaslatára Németh Domokos 
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került. Újraválasztása az Alaptörvény 
értelmében, 1996-ban történt. 

A pénztárosok fizetésével kapcsolatosan elmondhatom, hogy 1870.-1949. 
között rendszeresen folyósították. Az adott koroknak és követelményeknek 
megfelelően változott tiszteletdíjuk, melyekről egy kimutatásban mutatom be a 
megfelelő képet. Azt azonban még meg kell jegyeznem, hogy az évszámok közötti 
időszakokban is azonos díjazás volt. Ritka számba sorolható az a jegyzőkönyv, 
melyben fizetésről, de gyakoribb, melyben tiszteletdíjról olvashatunk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.6 Az egyházfik 
Utaltam az eddigiek során is az egyházfik feladatkörére, de ennél a 

fejezetnél még zártabbra kell vennem a tárgyalás körét, hogy megfelelő módon 
meghatározhassam mellőzhetetlen tevékenységüket. Fontossági sorrendben a 
gondnok neve után az egyházfié szerepel, aki igazgatta az egyházközség ügyes-
bajos életét. A gondnok után a két egyházfi volt az egyházközség második rendű 
anyagi felelőse, s hatáskörük esetenként megelőzte még a gondnokét is. A 
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legrégebbi határozatok is megerősítik, amikor éppen a belső emberek kepéjének be 
nem szolgáltatásakor felhatalmazást kaptak az egyházfik (1741-ben) az adósságok 
maradéktalan behajtására.  

1870-ig a pénzügyek kezelése teljes mértékben az egyházfik feladata volt, s 
talán éppen ebből a megfontolásból akarták visszaállítani a régebbi gyakorlatot 
1906-ban, amikor latolgatták a pénztárosi és egyházfi tisztség összevonásának 
lehetőségeit. Ebben az időszakban az egyházközség nagyon sok nehézséggel nézett 
szembe, s a vezető emberek egymást cserélgették a felsőbb beosztásokban, de 
elképzelésemben inkább arra a régebbi gyakorlatra támaszkodom, mely nagyon jól 
egyeztette a pénztárosi teendőket az egyházfik kötelességével. 1871-ig annyira 
komolyan vették ezt a tisztséget, hogy senki nem próbálkozott annak 
megtagadásával, illetve visszautasításával.  

Az egyházfik teljes névsorának összeállításában sok fejtörést okozott, hogy 
általában - a későbbi időszakot kivéve - évente váltották egymást, a másik 
nehézség pedig az volt, hogy a megválasztott egyházfik 1871. után inkább még a 
büntetést is vállalták, ha nem akarták vállalni tisztségüket. A harmadik 
nehézségnek számít a választások, és a vizsgálószékek időpontjainak 
különbözősége, hiszen a múlt században, de e század '20-as évekig általában 
december hónapban megtartották a választásokat, melyeket szinte általánosan 
karácsony harmadik napjára ütemeztek. A választásokat sok esetben a 
vizsgálószéki kiszállások alkalmára időzítették, máskor viszont éppen a 
rendkívüliség volt a meghatározó.  

Nehézségnek számít az is, hogy a számadások rendjén - amennyiben 
valamilyen mulasztást követtek el az egyházfik 434- sok esetben, akár három év 
múlva is úgy tárgyalják az eseményeket, mintha az a múlt évi egyházfi tévedése 
lett volna. Ez az állapot nagyon megtévesztő, hiszen a volt, vagy múlt jelző ráillett 
a helyzetre és személyre, csak éppen számunkra nehezíti az eligazodást, 
pontosítást, hiszen meg kell találnunk a szolgálati évet még akkor is, ha más 
árulkodó bizonyíték nem áll rendelkezésünkre.  

Egy utolsó, de elhanyagolhatatlan nehézségnek számít, hogy a 
jegyzőkönyvek nagyon pontatlanul közlik az egyházfik neveit, ami kevésbé a 
kezdeti, de annál inkább jellemző, pl. az 1980-as évek egyházfiaira. Elég hosszú a 
névsor, mely az egyházfik neveit, megbízatásuk idejét, s esetenként bemutatja a 
fontosabb, velük kapcsolatos történéseket. Az egyházfik tevékenységének három 
szakaszát tapasztalhatjuk:  

1. 1870-ig a pénzügyek intézői. – 
2. amikor a pénztárossal karöltve dolgoznak. – 
3. amikor számarányukban kettőről többre (3-5-6) növekednek. A 

felsorolásban nem folytatom az előbbi gyakorlatot, s így nem található 
sorszámozás, mert nem egy, hanem egy évben kettő, esetenként több egyházfiról is 
szó van, s ezért követem az évek múlását. Sajnálom, de valaki más is feladatot kell 

                                                 
434 - A vétségek elkövetése után mindannyiszor anyagi felelősséggel tartoztak, illetve büntetést 
szenvedtek el. 
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vállaljon, hogy a nevek nélkül maradt évekhez megtalálja majd a megfelelő 
egyházfikat. 
1672-1673 Fejér Márton és Simonfi János. A toronyépítéssel 

kapcsolatosan Uzoni Fosztó István megjegyezte, hogy fenti 
egyházfik idejében épült „mikor az egy igaz Isten és az ő szeretett 
fia, a Jézus Krisztus erdélyi unitárius eklésiáinak hűséges püspöke 

nagysolymosi Solymosi Boldizsár volt”435 
1673-1714 Nem találtam feljegyzéseket az egyházfikra vonatkozóan. 

1715 Hajdu Márton és Csegezi Miklós 

1716 Simonfi Mihály és Nagy Mihály 

1717 Váró Zsigmond és Fejér Gáspár 

1718 Székely István és Balog S Ferenc 

1719 Csép Márton és Balog László; maradtak 1720-ban is 

1721 Balog Mihály és Székely János 

1722-1723 Balog Mihály és Székely János 

1724 Balog Mihály és Balog Márton. Balog Mihály már a harmadik 
megválasztásán is túl volt. Semmilyen utalást nem találtam 
arra, hogy miért marasztalták vissza több éven át, amikor az 
évenkénti csere volt szokásban. 

1725-1726 Csegezi Márton és Kis Balog Zsigmond 

1727 Csép Márton és Csegezi István 

1728 Bodoczi Péter és Árkosi Mihály 

1729 Bottyán Márton és Vagyas János 

1730 Csép Gergely és Sz: Iváni Ferenc 

1731 Balog László és Enyedi János 

1732 Székely János és Szép Miklós 

1733 Csép Márton és Szép Miklós 

1734-1735 Balog Ferenc és Balog Zsigmond 

1736 Balog Pál és Balog Mihály (nagyobb) 

1737-1738 Csép Márton és alsó ifjabb Balog Zsigmond 

1739 Nagy Mihály és (Boncza Gábor) Bartha János 

1740 Balog Pál és Vagyas János 

1741 „Sigismund Balog és Gregorius Csegezi” 

1742 Nincs feljegyzés 

1743 Moldvai János és Csép Mihály 

1744 Balog Sámuel és Balog Miklós 

1745 Nincs feljegyzés. 

                                                 
435 - 2. K. 4. Fej. 2. Sz. /226. old. 
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1746 Balog Mihály és Csép Gergely 

1747-1753 Nincs feljegyzés. 

1754 Csép Mihály és Vagyas Sigmond 

1755-1756 Váró István és Jakó János 

1757 Vagyas János és Szép István 

1758-1759 Bodoczi István és Simonfi László 

1760 Balog Sámuel és Balog Miklós 

1761 Csép Péter és Váró Mihály 

1762-1763 Szép Márton és Simonfi Márton 

1764-1765 Boncza Sámuel és Csegezi Ferenc 

1766-1767 Váró Mihály és Csép Miklós 

1768-1770 Bodoczi István és Baranyai Zsigmond 

1771-1772 Simonfi Sámuel és Csép Márton 

1773-1774 Balog Sámuel és Balog Miklós 

1775-1776 Bottyán János és Vagyas Miklós 

1777 Hiányzik a bejegyzés. 

1778-1779 Nagy Mihály és Szilágyi Mihály 

1780 Asztalos József és Csép Márton 

1781-1789 Hiányzik a bejegyzés. 

1790 Csép János és Csép Mihály 

1791 Az 1790. Évi Perceptum záróakkordjaként az áll, hogy „ezen 

folyó esztendőre megmarasztaltatnak”436 a múlt évi egyházfik. A 
számadást 1791. február 2.-án fogadta el a keblitanács, s 
ennek értelmében nem lehet szó semmilyen esetleges 
tévedésről. 

1792 Balog István és Vagyas Mihály 

1793 Balog István és Sigmond. Zsigmond vezeték neve nem 
szerepel, de szinte teljességgel a Balog névre gondolhatunk. 

1795-1796 Baranyai István és Székely Sámuel 

1797-1798 Balog Péter és Boncza György 

1799-1806 Nem ismerős az egyházfik neve. 

1807 Balog Mihály és Csép György 

1808-1810 Balog Boldizsár és Váró Mózes 

1811 Moldvai László és Csép Márton 

1812 Moldvai László és Jenei Pál 

1813 Bodoczi Márton és Kis Gábor elhibázta a számadást, mert a 

                                                 
436 - 54. I. - 1791. 
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református lelkész (Sebe) által vásárolt búza és a megadott 
pénz közötti különbség 5 Ft 48 Kr., amit Moldvai László 
kifizetett. Arra vall a jegyzőkönyv komolysága, hogy csakis 
felelősen bánhattak az egyházközség vagyonával. 

1814-1815 Balogh István és Bodoczi Mihály. A Balogh névben 
megjelent a „h” betű, mely szerintem csupán attól függött, 
hogy éppen ki írta a korabeli jegyzőkönyvet. 

1816-1818 Ifjabb Balog István és Csegezi Sámuel 

1819-1820 Baranyai Zsigmond és Csép Márton 

1821-1822 Balogh Gábor id. és Simonfi Márton 

1823 Nincs bejegyzés. 

1824-1825 Csép Péter és Csép Miklós 

1825-1826 Csép István és Baranyai Sándor 

1826-1827 Nemes Vitézlő Baranyai Gábor és nemes Csegezi János 

1828-1829 Székely Ferenc és Kovács József 

1829-1830 Csép Zsigmond és Német János 

1831 Török János és Makkai Mihály 

1832 Bottyán Mihály és Balog Sándor 

1833 Bottyán Mihály és Kis János 

1834 Csép Tamás és Balog Miklós. Eredetileg Csegezi Lászlót 
választották, de miután ő lemondott, helyette Csép Mártont 
jelölték, azonban ő sem vállalta el a tisztséget, s bizonytalan 
körülmények között jelent meg Csép Tamás neve, aki el is 
látta a feladatát. 

1835 Benke András és Csép Tamás 

1836 Pálfi János és ifj. Csegezi Tamás 

1837 
Jenei Mihály és Fejér Márton. Ez az a két egyházfi, akiknek a nevéhez 

hozzá fűzhetjük az első, hiteles, egyházfival kapcsolatos bonyodalmat. 1837. 
november 15.-én az esperes jelenlétében ülésezett a keblitanács. A gyűlés végén 
Jenei Mihály egyházfi a gondnok megbízásából átadta az esperesnek a kijáró díjat, 
a 10 MFt-ot, azonban többen állították utólag, hogy Jenei Mihály egy húszas pénzt 
adott a tízes helyett. Ellenkezés kerekedett a keblitanács tagjai között, ami miatt 
egy következő időpontra halasztották a gyűlést. 1838. február 8.-án ismét terítékre 
került az ügy, de akkor abban a változatban, hogy „Emerites Egyházfiak Jenei Mihály 
és fejér Márton kezek alatt lévő cassa 10 mforintig károsodván, számot nem adhatván” 437, 
arra kötelezték a volt egyházfikat, hogy a hiányzó összeget tegyék vissza az 
egyházközség pénztárába. Erre már az is kiderült, hogy nemcsak a szóban levő 10 
Ft-ot kell visszafizessék, hanem bizonyos hiányt találtak az egyházközség 
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gabonakészletében. Fejér Márton azzal védekezett, hogy ő a pénzhez nem nyúlt 
hozzá, és a számadásokról sem tud semmit. Őt fel is mentette a keblitanács a 
további vád alól, s kimondták, hogy mentesítik a fizetési kötelesség alól is. A 
pénzkérdésből ugyan sikeresen kimászott, de nem tudott félreállni a gyanú elől 
akkor, amikor az erdőgazdálkodásra került a sor, hiszen az ottani visszaélései miatt 
6 Ft büntetést kellett kifizetnie. 
1838 Balog Menyhárt és Csép Márton 

1839 Nem találtam bejegyzést. 

1840 Simonfi László és Szép János 

1841 Csép Tamás és Pálfi János 

1842 
Balogh Gábor és Csép Péter. Elszakadt a szószékkorona vasabroncsa, amit 

az említett egyházfiknak kellett helyreállítania. 
1843 Csegezi Tamás és Csép János 

1844-1845 Balog János és Balog Mihály. Aki közelebbről kíváncsi e két 
névre, annak a harangok fejezethez kell kinyitni annak 
érdekében, hogy újra értékelhesse tevékenységüket. 

1846 Makai Mihály és Csép János. A zálogolás alkalmával Jenei 
Mózes szarvasmarháját kötötték el. 

1847 Bodoczi Péter és Balog István 

1848 Szép Mózes és Balog Mózes következett a választás rendjén, 
azonban 1848. december 27.-én újabb választásokat 
eszközöltek, amikor Bottyán Márton és Csipkés József lettek 
az egyházfik 38-38 szavazattal. Nem tudom, hogy minek 
köszönhetően, de az előbb megválasztottak töltötték be az 
egyházfi tisztet. 

1849-1850 Jenei Sándor és ifjabb Székelly Mózes 

1851-1852 Török János és Balog Sámuel. A kíváncsiság rávitte a két 
egyházfit, hogy kibontsák az összekötött és lepecsételt 
pénzköteget, s a számonkérés alkalmával Balog Sámuel azzal 
védekezett, hogy ő mondta Török Jánosnak, hogy ne 
nyúljanak hozzá a pénzhez, de társa hangsúlyozta, hogy 
kétféle pénzt nem őrizhetnek, amikor az amúgy is egy helyre 
tartozik. Megállapította a keblitanács, hogy a pénzből nem 
hiányzik, de az engedély nélküli felbontás miatt 3-3 Ft 
büntetést kellett kifizetniük a két egyházfinak. 

1853 Baranyai Zsigmond és Árkosi Ferenc. Tisztségviselésük alatt 
egy számottevő összeg tűnt el az egyházközség ládájából, 
aminek visszafizetése arányosan oszlott meg a gondnok, és a 
két egyházfi között. 

1854 Csép Antal és Józan László. 

1855 Kaszás Zsigmond és Csép Sándor. 
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1856 A számadó egyházfik Kiss László és Csegezi Tamás voltak, a 
vizsgálószék kiszállása alkalmával, viszont a megválasztottak 
Kaszás Márton és Baranyai Mózes. 

1857 Simonfi József és Szép Márton. 

1858 Székely Sámuel és Csép István. 

1859 Székely János és Baranyai György. 

1860 Kaszás Márton és Bodoczi Mihály. 

1861 Kis Sámuel és Baranyai Mózes. 

1862 Csép Mihály és Balog Ferenc. 

1863 Csegezi Elek és Csép Sámuel. 

1864 Balogh Mihály és Csegezi István. 

1865 Bodoczi Gábor és Csegezi Sándor. 

1866 Csegezi Gábor és Balogh Pál. 

1867 Simonfi István és Német Sándor. 

1868 Balogh Sándor és Csép Mózes alsó. 

1869 Balog Mózes és Szép István Mózesé. 

1870 Csép G Márton és Balogh Mózes. 

1871 Csép Mihály és Szép István. A vizsgálószék azzal marasztalta 
el az egyházfikat, hogy nem bevételezték a bágyoni 
birtokosságtól származó állam-kölcsön kötvény kamatait. 

1872 Balog Mózes és Simonfi Sámuel. Idejükben 51 Ft 49 Kr. 
hiány volt. 

1873 
Simonfi Márton és Csép S Mózes volt megválasztva, de előbb az egyik, 

azután a másik is megtagadta kötelességét, s emiatt egy újabb választás 
eredményeként Csép Péter és Csép Gergely töltötte be az egyházfi tisztét. Ettől az 
évtől kezdve egyre gyakrabban fordult elő, hogy megtagadták az egyházfisággal 
járó kötelességek teljesítését. Szinte örömmel volt határos az a tény, amikor végre 
a 4 jelölt elvállalta a tisztséget s „Csép Péter atyánkfia felszólíttatván, mint aki az 
Ecclesia által a negyedik többséget kapta az Egyházfisági állomást örömmel elfogadta. Éljen 
sokáig. -” 438 

1874 
Kis János és Bottyán Mózes az eddigi esetek legkínosabbjának voltak 

elszenvedői, amikor sikkasztás vádjával bűnösnek találták őket. 5 pontban vázolták 
azokat a vádakat, melyekben nyilvánosságra hozták az egyházfik tévedését. 
Önkényesen kitulajdonították maguknak a büntetési jogot, s miután két kövendi 
atyafit megbüntettek, a pénzt nem tették be az egyházközség pénztárába.  

A kalangyák megszámolását akarattal tévesztették el, s hasonlóképpen az 
ősgyakorlatok ellenére nem rögzítették a gondnokkal előre a cséplés idejét, és 
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annak feltételeit, aminek következtében nem lehet tudni, hogy hány véka búzája 
van az egyházközségnek. Kis János állította, hogy 55-56 véka kell legyen a 
magtárban, de miután megmérték, megállapították, hogy csak 51 és fél véka volt. 
Ekkor eszébe jutott Kis Jánosnak, hogy éjszaka három véka gabonát mért ki a 
harangozónak, amivel 54, 5 véka gabona lenne a magtárban. A rozs tekintetében 
még rosszabb volt a helyzet, mert ott több mint 4 véka veszteség volt.  

Figyelmeztették az egyházfikat, hogy hivataluk elfoglalásakor esküt tettek, 
s ennek ellenére mégis hibát követtek el, aminek következtében 12-12 Ft-ra 
büntették, de megfosztották hivataluktól is. A határozatot egy hét múlva hozták 
nyilvánosságra. Amikor a vizsgálószék nyilatkozott erről az ügyről, akkor azt is 
megjegyezték, hogy az egyházfik valóban vétkesek, de a főbűnt mégis a cséplés 
idejének eltitkolása jelentette. Ennek pedig az a következménye lett, hogy a 
bemérésről sem tudtak kellőképpen elszámolni. A vizsgálószék elvileg egyet értett 
a Keblitanáccsal, de mind a két egyházfit nem találta egyformán bűnösnek, hiszen 
a csépléskor Bottyán Mózes nem is volt jelen, mert azt Kis János egyedül 
végeztette el. Az volt a további meglátása a vizsgálószéknek, hogy Bottyán Mózest 
6 Ft-ra büntessék, viszont Kis Jánost 12-re és fosszák meg tisztségétől, hiszen „az 
egyház szolgálatában lévő személy, ki hüttel van kötelezve az eklésia javainak gondozására, 
nagyobbat e bizalmi ügyben nem vétkezhetik, mint Kis János itt vétkezett”.439  

A vizsgálószék óvatosságra intette a keblitanácsot a visszafizetendő gabona 
tekintetében, és arra hivatkozott, hogy ennek érvényre juttatásakor biztosabb 
adatokra van szükség ahhoz, hogy minél tisztábban lehessen látni a kérdésben. Az 
azonban teljes mértékben igazoltnak látszik, hogy a cséplés alkalmával Kis János 4 
zsák gabonát eltulajdonított, mire nézve a keblitanács kellett szerezzen „kifogástalan 
adatot s ez esetben fizesse meg Kis János azt a mennyiséget annyi rossal, mert ha eltitkolva 
szándékoltatott a zsákok elrekkentése, bizton lehet számítani, hogy az nem utolj, de szín 
gabona volt s minthogy ezt Kis János kezelte - aki kezelte fizesse meg”.440  

Könnyen azt gondolhatjuk, hogy ezzel az ügy elintézést nyert, de erre csak 
1877-ben került sor, amikor ismét előkerült a gabonasikkasztási kérdés. Arra kérte 
Kis János a keblitanácsot, hogy a 12 Ft büntetését változtassa meg, s a keblitanács 
ekkor a gabona megtérítéséhez ragaszkodott inkább. Hogy Kis Jánosnak miként 
sikerült a régi, kellemetlen ügyét elsimítania, azt ma már nem lehet megfejteni, de 
annyi bizonyos, hogy az egyházfi megbocsátást kapott, mert időközben olyan 
ügybuzgalomról tett tanúbizonyságot, ami feljogosította a keblitanácsot arra, hogy 
javaslatot tegyen a vizsgálószéknek, s ennek következményeként 1877-ben 
felmentették a büntetés terhe alól. 
1891 

Nagy Márton Józsefé és Balogh Gábor. A választások alkalmával itt is 
bonyodalmak voltak, mert a megválasztottak visszautasították a bizalmat. Az egyik 
nehéz családi körülményeire hivatkozott, a másik érvei pedig nem voltak elég 
nyomósak arra, hogy kikerülhesse a büntetést. A frissen megválasztott 
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egyházfikkal nehézségei támadtak a gondnoknak, aki a miatt panaszkodott, hogy a 
felelőssége alatt álló egyházfik nem teljesítik semmilyen parancsát. A tárgyalások 
alkalmával nem volt jelen egyik egyházfi sem, s így egy következő alkalomra 
halasztották a döntést. A következő alkalommal viszont mindkét egyházfi 
lemondott, amit a keblitanács nem fogadott el, mert őket a közgyűlés választotta 
meg, az esperesi vizsgálószék eskette fel, s így tehát nem adhattak felmentést. A 
két egyházfi engedett a keblitanácsnak. 
1882 Balogh Mihály és Csép Mihály Sándoré. 

1893-1894 Kónya Ferenc és Székely Mihály. 

1895 Kónya József és Balog Mózes. 

1896 Józan György és Német Ferenc 

1897 Csép Márton és Német Sándor. Ez a két egyházfi részesült 
első alkalommal a keblitanács dicséretében. 

1898 Balog Lőrinc és Balogh Pál. 

1899 Bottyán Gábor és Fejér János. 

1900 Balog Márton és Csép F Tamás. 

1901-1903 Nincs feljegyzés az egyházfikra vonatkozóan. 

1904 Csép Mózes. Simonfi László megtagadta tisztségét, s így 
Csép Mózes intézi a kettő munkáját, de rövid ideig ellátta a 
pénztárosi feladatokat is. 

1905 Nincs feljegyzés. 

1906 Német János és Szép Tamás Jánosé. 1906-ban próbálkozott a 
keblitanács azzal a megoldással, hogy összevonja* a 
pénztárosi és egyházfi tisztséget, de nem sikerült. 

1907 Nem volt bejegyzés. 

1908 Kis László és Baranyai Ferenc. 

1909 Baranyai Sámuel és Kis László 

1910 Balogh Sámuel és Köntös József. 

1911 Nagy Gábor I. és Jenei Pál. A gondnoktól tudjuk, hogy Jenei 
Pál nem végezte becsülettel feladatát, jól lehet a javításoknál 
szükség lett volna a segítségére. Írásban megintették az 
egyházfit, melyben arra is felhívták a figyelmét, hogy 
amennyiben nem veti alá magát kötelességének, akkor 
jelenteni fogják az esperesnek. 

1912 Simonfi Miklós és Csegezi Máté Mártoné. A jegyzőkönyvben 
olyan utalást is találunk, miszerint egyikük pénztáros is lett 
volna, viszont annak kevés a valószínűsége, hiszen az akkori 
idő megválasztott pénztárosa Csép József volt. Az azonban 
könnyen előfordulhatott, hogy a faluközösség pénztárosaként 
betölthetett egy ilyen hivatalt, csak nem pontosították a 
szövegben. 
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1913 Kovács Miklós és Simonfi Pál. 

1914 Balogh István és Baranyai József. 

1915 Kaszás Márton és Balogh Sándor. 

1916 Benke János és Székely Samu. 

1917 Peszler Sámuel és Kis Gábor Samué. 

1918-1919 Nincs feljegyzés. 

1920 Csép Tamás és társa. 

1921 Németh György és Balogh József. 

1922 
Székely Tamás és Kaszás Gyula. Ez az első olyan alkalom, amikor a 

tisztüket megtagadó egyházfikat azzal fenyegeti a keblitanács, hogy Fegyelmi 
Bíróság elé állítja őket. Annak ellenére, hogy júliusban még nem vállalták el 
tisztségüket, a jegyzőkönyv mégis hivatalban levőkként emlegeti. Júliusban külön 
meghívót kaptak a Lelkészi Hivataltól, melyben felszólították, hogy a gyűlésben 
indokolniuk kell tisztségük megtagadását. A hivatalban egyházfik nevei között a 
Balogh Józsefét is megtaláltam ebben az esztendőben. 
1923 Nincs bejegyzés. 

1924 Balogh Balázs és ? 

1925 Csép F Tamás, Kovács Lőrinc és Csép László. Nemcsak a 
márciusi választásokat kellett megismételni áprilisban, hanem 
három egyházfit választott a közgyűlés. Jó lenne tudni, hogy 
milyen elgondolással, és céllal tették azt, de sajnos semmilyen 
árulkodó bejegyzés nincs erre vonatkozóan. 

1926 Benke Máté és Simonfi Mihály. 

1927 Csép Lajos és Bajka György. 

1928 Német János és Nagy Sándor. 

1929 Németh Tamás. A februári választások alkalmával mások 
voltak megválasztva, s ráadásul a két név helyett csak egyet 
találtam. Márciusban Csép Mihály és Balogh Lőrinc neveit is 
olvashattuk. 

1930 Székely Miklós és Csép Mihály. 

1931 Székely Tamás S és Csegezi Balázs. 

1932 Csegezi Mózes és Szép Balázs. 

1933 Balogh Tamás Tamásé és Csép Miklós Mihályé. 

1934 Simonfi Márton és Fodor Sándor. 

1935 Komáromi István és Bíró Albert. Bíró Albert a későbbi 
gondnok. 

1936 Balogh Domokos és Balogh Gábor. 

1937 Csegezi Domokos és Csegezi József. 

1938 Baranyai Balázs és ifj. Kis László. 
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1939 Csép János ifj. És Székely Tamás T. 

1940 Bakk Endre és Németh Ferenc Sándoré 

1941-1944 Nincs ilyen vonatkozású feljegyzés. 

1945-1946 Benke János és Simonfi Péter. 

1947 Bakk Endre és Bottyán Balázs. 

1948 Baranyai Domokos és Csép József. 

1949 Fehér Mihály és Csegezi Lőrinc. 

1950 Baranyai Ferenc és Bodoczi Mihály ifj. 

1951 Csegezi Tamás és Bottyán Tamás. 

1952 Sikó Márton és Pálfi Balázs 

1953 
Kaszás Ferenc, 

Szép Gyula, Székely 
László, Bodoczi László ifj. 
Ettől kezdve az egyházfik 
számát négyre emelték, s 
mivel egyre közelebb 
kerültünk időben is a 
jelenhez, nem tartom 
fontosnak tovább halmozni 
a neveket. Mielőtt azonban 
pontot tennék e fejezet 
végére, elmondok még két, 
általam fontosnak vélt 
tudnivalót. Az egyházfi 
tisztsége nem volt egy 
hálás feladat a múltban és 
nem az a jelen időszakban sem. Hála Istennek, hogy mindig megért a józan belátás 
arra, hogy ezt a feladatot is el kell végezni a közösségi élet előre haladása 
érdekében.  

A második tudnivaló az egyházfik fizetésével kapcsolatos. A fizetéssel, 
vagy tiszteletdíjjal kapcsolatosan csak annyit jegyezzünk meg, hogy titoktartás fedi 
1870. előtt azt, hogy mennyi fizetést is kaptak ez egyházfik elvégzett munkájuk 
értékeléseként. Csak 1875-ben találkozunk idevonatkozó megjegyzésekkel. 
Látható, hogy szinte nevetséges az összeg, amit a sok fáradságért kaptak.  

Ha pl. 1925. évet vesszük alapul, akkor megállapítható, hogy a gondnok 
2000 Lei fizetésével szemben nevetséges az egyházfi 25 Lei fizetése. Sajnos 
képtelen voltam lebontani az utolsó adatot, mert nem lehet tudni azt, hogy mennyi 
volt a gondnok fizetése. Minden valószínűséggel elmondható, hogy a pénztárost 15 
millió illette meg, s amennyiben a gondnoknak a megmaradt összeg felét állapítjuk 
meg, akkor nem tévedtünk, ha azt feltételezzük, hogy az egyházfik fizetése 1947-
ben 7995175 Lei volt, ami már nem annyira nevetséges a másikhoz viszonyítva.  

Év Összeg Megjegyzés 
1870 előtt  Mint a gondnoknak 
1870 után 10 Ft  

1876 30 OFt Határozatban 
1880 semmi Határozatban 
1882 5 Ft  
1889 4 Ft  
1901 8 Korona  
1906 10 Korona  
1909 8 Korona  
1922 4 Lei  
1924 25 Lei  
1925 25 Lei  
1947 30.990.350 Lei Mint a gondnok fizetése 

 



 
261 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.7 A harangozók 
Először megválasztásukkal kapcsolatosan kell megismernünk néhány 

tudnivalót. Feltehető a kérdés, hogy miért kellett az egyházközségnek harangozót 
választania? Esetenként kiderül, máskor viszont tudatlanok maradunk. Előfordult, 
hogy az elhalálozás tette szükségessé, mint „az ezen évben harangozói hivatalt 
folytatott Szöllősi József az életből kimullott és harangozó nincsen”.441 Az is megtörtént, 
hogy valamilyen ok miatt a régi harangozó nem vállalta többé a harangozást, vagy 
éppen a katonai szolgálat miatt kellett gondoskodni az állás betöltéséről.  
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Fontos szempontnak bizonyult, hogy milyen időtartamra terjedt a 
harangozó szolgálata. Általában - az utóbbi időszakot kivéve - a harangozó 
felfogadásának ideje Szent György naptól a következő év, hasonló napjáig tartott. 
Erre még az is bizonyíték, hogy a már említett, de meghalt harangozó felesége csak 
a megjelölt napig maradhatott a harangozói házban, mert az új harangozó 
felfogadásának pillanatától át kellett adnia azt.  

Már kétszer is használtam a fogadás kifejezést, de a konkrét helyzet előtt 
megkérdezték a harangozót, hogy „kévánnyaé felfogadni oly formán, hogy minden 
időtájba, akármikor kívántassék a harangozás, orgona nyomás /.../ a kiáltás442 , azt teljesíteni 
az eddig is ez után fizetni szokott fizetésén”,443 vagy egyszerűen megkérdezték, hogy 
vállalja-e a következő évre a harangozást.  

1878-tól szükségesnek találták egy alapszabály elkészítését, és csak annak 
alapján fogadhatták fel a harangozót. Ezt a szabályzatot egy öttagú bizottság 
készítette el, melyet aztán annak megfelelően módosítottak, ahogy változott a 
harangozó kötelessége is. A választás kezdeti formája tehát a felfogadás, vagy 
fogadás volt, ami nem viselte magán azokat a jegyeket, melyeket az 1884. március 
6.-i választások képviseltek. Három évre rá még pontosabban látszik, hogy a 
keblitanács kötelessége volt harangozót választani, s egyben igyekeztek arra is, 
hogy három évre válasszák meg, de aztán valamilyen ismeretlen elgondolás 
következtében, vagy éppen a tévedés miatt444 „1”-re javították a számot.  

Csak 1931-ben választották 3 évre a harangozót. 
1890-ben teljesedett ki a választás képe, hiszen a négy harangozó jelenléte 

is jelzi, hogy megnyílt egy lehetőség az egyházközség előtt, amikor kivitelezhetővé 
váltak az igazi értelemben vett választások. 1899 után már úgy beszélnek a 
harangozói állásról is, mint a többiről (lelkész, vagy kántor), amikor 
hangsúlyozzák, hogy megüresedett. 1930-ban találjuk azt a lehetetlen helyzetet, 
amikor a keblitanács képtelen volt egyértelműen állást foglalni a harangozó 
személyét illetően, s elrendelték a titkos szavazást.  

Végül megemlítem az 1800-as évek nagyon kedvelt szokását, ami abban 
állt, hogy minden szerződéskötés, munkavégzés után egy-egy áldomás 
végérvényesen megpecsételte a jól végzett munkát, s ami egy bizonyos 
mennyiségű bor (ritkán pálinka) közös elfogyasztásában állt. Az ilyen italozások 
törvényesek voltak, és nagyon közkedveltek is, de melyet gyakran a keblitanács 
szemére vetettek az egyházközségi tagok. 

A harangozó megválasztását követően a kötelességek teljesítésével találta 
szembe magát. Ezek sokféleségük ellenére is szinte minden alkalommal egyedi 
paragrafusokban hoztak valami újat, melyek teljesítését nemcsak elvárták a 
harangozóktól, hanem meg is követelték, s ezért ma nyugodtan elmondhatjuk, 
hogy aránylag kevés fizetésért. 

                                                 
442 - Hirdetés. 
443 - 2. KJK -1839. január 16. 
444 - Lásd a 3 évre történő tisztségviselők megválasztása! 
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5.2.7.1 A harangozók kötelességei: 
1817 Vasárnapokon, ünnepeken, a halottak kiharangozásakor, valamint 

„ takarodót harangoz”. 
1839 Az előbbiek és hétköznapokon „este és reggel sertés csorda kitakarodásakor és 

bejövetelekor tartozik /.../ meghúzni” 445 a harangot a régebbi fizetés mellett. 
1852 Nagyhéten reggel-este a nagy haranggal harangoz, de templomozást is 

tartottak, tehát akkor is harangozni kellett. 
1874 Egy olyan aprólékossággal kidolgozott kötelesség előtt állt a harangozó, 

amihez hasonlóval eddig még nem találkoztunk. A számos feladat mellett 
még az utcaseprés és a hó takarítás is szerepelt. 

1877 Az eddigi kötelességeit tovább szaporították:  
- a papi-mesteri telken a gabona elrakása. – 
- segíteni az iskolában télen fát vágni és tüzet rakni. – 
- felülvigyázni a harangozói telek kerítéseire. - 

1883 Szent György naptól Szent Mihály napig reggel 9 órától kellett 
harangoznia, Szent Mihály naptól Szent György napig viszont délelőtt 10 
órától. Hétköznaponként reggel és este jelentkeznie kellett a lelkésznél. 

1893 Az eddigi kötelességei mellé még az árok kitakarítását, valamint a búza 
behordásánál való segítségadást is csatolták. 

1923 Minden reggel harangoznia kell, de szombaton csak este. A halottakat 
tisztességesen ki kell harangoznia, amiért csak az eddig kapott élelmiszer 
mennyiséget fogadhatja el. 

1952 Pontos harangozás, tisztán tartani a templomot, gondozni az „élvezett 
lakást”, úgy, hogy ebből az egyházközségnek kára ne származzon. 
Továbbítania kell az egyházi köriratokat, valamint a hivatalos 
megkereséseket. 

1976 A meghatározott fizetésen kívül senkitől fizetéskülönbözetet nem 
követelhet. 

1977 Egy munkaszerződést olvashatunk, melyben rögzítették, hogy minden 
istentisztelet előtt köteles végezni a harangozást, a templomot és 
környékét tisztán tartani, a halálesetek alkalmával más fizetést nem 
fogadhat el, mint: 1 házi kenyér, Fél kg szalonna, 1 liter bor (az unitárius 
emberek esetében), mással nem harangoztathat, s jelentést kell tennie a 
lépcsők állapotáról. 

1978 A múlt éviek mellé azt a kötelességét is besorolták, hogy időközönként a 
harangok állapotáról is jelentést kell tennie. 

Miután a harangozók tudomásul vették kötelességeiket, következett a bérük 
megállapítása, mellyel két vonatkozásban találkozunk: díjlevél és pénzfizetés 
formájában. A kezdet kezdetétől fogva ez a két fizetési forma igyekezett 
kiegészíteni egymást, és ebből állt össze a harangozó teljes fizetése. A közölt 
adataim nem bírnak a teljességgel, de kiszolgálják a kíváncsiskodó betekintést, 

                                                 
445 - 2. KJK – 1839. október 1. 
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mely a harangozói fizetésben járatlan számára elmaradhatatlanul eligazító 
forrásnak számít: 

Év Díjlevél Pénzfizetés 
1836  15 Ft 
1853 18 Véka búza; 2 nyíl fa, melyek közül az egyiket a hirdetésért 

kapta 
187 VFt 

1882 szabad lakás és telek; 20 liter / véka gabona. 10 Ft 
1890 20 véka gabona; a ház és a telek. 10 Ft 
1893 18 véka gabona: fele ősszel, másik fele tavasszal; mocsári föld 1 

Ft haszonbérért; lakás és telek. 
10 Ft 

1923 4 szekér fa; mocsári és szentiványi földek használata; 
harangozói telek. 

800 Lei 

1925  1000 Lei 
1944  5000 Lei 
1945  50000 Lei 
1946  500000 Lei 
1947 a régi díjlevél, de azzal a különbséggel, hogy a tűzi fa 

mennyiséget 6 szekérre emelte az egyházközség. 
 

1948 6 szekér tűzi fa; patakfolyási és szentiványi földek használata. 3000 Lei 
1952 a régi díj, de a földhasználat 1 Ha területre terjedt.  
1954 1 Ha föld; lakás; Havi 40 

Lei 
1957  480 Lei 
1960  840 Lei 
1978  2400 Lei 
1989  4800 Lei 

9600 Lei 
A harangozók kérései általában a fizetésemelésekkel kapcsolatosak. Olyan 

hangsúllyal is találkozunk, mely inkább követelésnek felel meg, s ilyenkor a 
kérelmező kilátásba helyezte a lemondás lehetőségét is.  

1949-ben, pl. a harangozó egész évi fizetésének egyszerre történő kiadását 
szorgalmazta.  

Elég gyakori, mikor bizonyos javítások elvégzését kérték a harangozói 
telek valamilyen épületén, vagy éppen egy-egy melléképület felépítését 
szorgalmazták. Ritkán, de olyan esetekkel is találkozunk, amikor a harangozó azt 
kérte (1948), hogy fizetéseképpen földterületet adjanak neki. 

A kérvényezések után a panaszokat sorolhatom, szinte magától értetődően, 
de ezeknek általában nem adott helyet a keblitanács arra hivatkozva, hogy a 
megfogadás idejét a harangozónak is kötelessége betartani, s amikor azt teljesítette, 
akkor belátása szerint cselekedhet, akár le is mondhat hivataláról. 

A helyettesítésre vonatkozóan is vannak feljegyzések, de ezeket lehetőség 
szerint szabályrendeletekkel igyekeztek megakadályozni. Arról sajnos nem 
olvashatunk, hogy miért szabályozták a helyettesítést, de tény, hogy csak 
megbetegedés esetén fordulhatott elő. Egyértelműen csak arra gondolhatunk, hogy 
felelősségteljes munkaköre volt a harangozónak akár a harangozást, akár pedig a 
többi kötelességét figyeljük. 
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A mulasztások egész sorát találjuk a harangozók történetében.  
1817. évi püspöki vizsgálatkor megjegyezték, hogy Visolai István 

kötelessége vitelében restes, aki főleg a vasárnapi harangozásokat végezte 
hiányosan. Arra való tekintettel azonban, hogy régóta szolgálta az egyházközséget, 
valamint fizikailag is meg volt gyengülve, elnézték hibáját.  

Szőlősi Istvánt 1848-ban a miatt marasztalták el, mert nagyhét estéken nem 
harangozott, s amikor számon kérték tőle mulasztását, azt válaszolta, hogy a 
kapálás miatt nem tudott harangozni.  

1850-ben a harangozás elmaradása miatt kellett ismét figyelmeztessék a 
harangozót.  

1937-ben pedig azt kifogásolták, hogy a temetések alkalmával nagyon 
rövideket harangozott.  

1990-ben elég gyakori volt az istentiszteletek előtti harangozás elmaradása, 
mert a harangozó elfelejtette kötelességét .A mulasztások súlyosságának 
függvényében következtek a büntetések. Igaz, hogy ilyenekkel a 20. század 
fordulójától nem találkozunk többé. A büntetések enyhe formáját jelentették a 
megfeddések, mint pl. a harangozó felesége mocskolódó szavakkal szidta Csép 
Jánost, aki kiharangozási ügyben kereste meg a harangozót.  

3 MFt-ra a miatt büntették meg 1856-ban, mert rongálta a haranglábat, s 
utána pedig durván bánt azzal a keblitanácsossal, aki rendre intette a harangozót. 
1861-ben Uzorai Ferencet büntették meg 5 Ft-ra, mert anélkül, hogy a 
keblitanácsnak bejelentette volna, lekaszálta az egyházközség tarlóját. Az utolsó 
esettel 1898-ban találkoztunk, amikor a harangozó engedélyezetlenül másfél véka 
meszet vitt el. Megszégyenítették, mikor azt jegyezték meg, hogy neki kellene az 
egyházközség vagyonára vigyázni, s éppen ő bizonyult olyannak, aki 
megrövidítette azt. Felhívták a figyelmét arra, hogy a következő választáskor 
figyelembe fogják venni elkövetett tettét.446  

A lemondások sokaságával is találkozunk. Okait már igyekeztem 
megállapítani, amikor kevésnek találták a fizetésüket a harangozók. Tapasztalható 
a fenyegetés is, de főleg olyan időszakokban, amikor a keblitanács lehetetlen 
helyzetben volt, hiszen nehezen tudta betölteni a megüresedő állást. 1975-ben 
találjuk az egyetlen becsületesnek mondható lemondást, mely megfelelt minden 
elvárásnak: Csegezi Károly időben előre jelezte, hogy harangozói tisztét csak 
húsvétig fogja betölteni. 

Ritkán találkozunk a jótékonyság megnyilvánulásával, a harangozókkal, 
vagy éppen családtagjaikkal szemben, ami tulajdonképpen meg is maradt a 
könyöradomány szintjén. Ezek után még három olyan kérdés van, melyeket a 
harangozókkal kapcsolatosan eddig nem említettem:  
1853-ban - azzal vádolták a harangozót, hogy rendszeresen italt árult abban 

az időpontban, amikor az emberek éppen jöttek a templomba. 
Többször is figyelmeztették, hogy hagyja abba a megszokott 
gyakorlatát, de nem használt a szó, míg 3 Ft-ra meg nem 

                                                 
446 - Nem vették figyelembe! 
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büntették. 
1889-ben - Nagy Sándorra panaszolt az iskolai tanító, mert, amikor kijött a 

templomból, nyilvánosan szidta őt. Az eset kivizsgálása után 
megállapították, hogy igaz volt a tanító állítása, s nem csak 
megfigyelmeztették a harangozót, hanem 3 Ft-ra meg is büntették, 
amit a legjobban tanuló gyermeknek adtak oda. A tett színhelyén 
kellett bocsánatot kérnie a harangozónak. 

1951 - A harmadik esemény Fogarasi Miklós harangozó adójával volt 
kapcsolatos. A Mezőgazdasági Szakszervezeti Bizottság 1951-ben 
rossz magyarsággal megírt értesítőt küldött az egyházközségnek, 
melyben felszólították, hogy a harangozó által használt föld utáni 
adót éppen úgy ki kellett volna fizetniük, mint a lelkész, vagy a 
kántor esetében, mert „az a munkás elvtárs megdolgozik eleget a kevés 
földért és 3000 lei egy egész évre”.447 A lelkész értesítette az 
érdekelteket, hogy az adó azért nem volt kifizetve, mert a 
harangozó elmulasztotta annak követelését. A jelzett összegnél 
pedig többet kap, mert a temetések alkalmával a hívek is szoktak 
adni neki valamilyen természetbeni fizetést. „Harcolunk a békéjért” - 
köszöntéssel zárta a lelkész a jelentését. 

 
Az egyházközség harangozóinak időrendi névsora448 

1817 után Visolai István    
1841-ig Jenei Mihály  1895-1902 Budai József 
1841-1853 Szöllősi István  1902-1930 „Fogarasi Joskó” 
1853-1865 Uzorai Ferenc  1931-1943 Török György 
1865-1867 Szöllősi József  1943-1963 Fogarasi Miklós 
1867-1874 Simonfi Mózes (először)  1963-1976 Csegezi Károly 
1874-1877 Nagy Gergely  1977 Makkai Béla 
1877-1884 Simonfi Mózes (másodikszor)  1978-1987 Tarján Miklós 
1884-1890 Nagy Gergely és fia Sándor  1988-1992 Fogarasi Ferenc Gy. 
1890-1895 Csegezi Mózes  1992 Villanyharangozó449 

6 A FEGYELMEZÉS 
Az egyházközség történetében az eklézsia-követésnek legalább 5 fajával 

találkozunk. Ezek szoros kapcsolatban állnak az erkölcsi fegyelmezéssel, de 
ezekhez illeszkednek hozzá a gazdálkodással járó fegyelmezések is, melyek jóval 
több számban fordulnak elő. Az utóbbiakról a föld- és erdőgazdálkodás folyamán 

                                                 
447 - 16. I. – 1951. július 28. 
448 Csak 1817.-től találtam erre vonatkozó adatot. 
449 Ezt a kérdést 1989-ben Kiss Gyula említette meg először s így ő tekinthető az értelmi szerzőnek is. 
1993-ban vált kivitelezhetővé a harangok villamos meghajtása. 1994-ben sikerült a teljes felszerelés 
beindítása. Jól lehet megfelelőnek látszott a kivitelezés, mégis egy évvel később az egész szerelést meg 
kellett újítani, mikor a szerelést Szász Dezső mérnök és a lelkész díjmentesen végezték el. 
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lesz majd szó. A fegyelmezés tényét, sőt a büntetések összegeit is bizonyítja egy 
ív, melyet erre a célra állítottak fel, és az 1835-1839 közötti kihágásokat jegyezték 
fel rá. Bár a fegyelmezések legtöbb alkalommal személyre szólóak, mégis minden 
okunk meg van annak feltételezésére, hogy a családtagok is könnyen szenvedő 
alanyaivá váltak egyes bűntetteknek, mert azok az egyházközségi tagok, akik „egy 
házba, egy füsten vadnak, egy kenyeren, megbüntetések kérdése előjön”.450 

6.1 A templom elleni vétségek 
Fontossági sorrendben ez foglalta el az első helyet. Olyan cselekedetek 

tartoztak ide, mint, pl. a Simonfi László esete, akit azzal vádoltak, hogy „ezen Sz: 
Eccla templomában lévő catedrát undorító szókkal illette”.451 Többen is bizonyítottak a 
vád valódisága mellett, azonban a meglevő vallomások nem bizonyultak 
elegendőnek a végső döntéshez.  

Több alkalommal is találkozunk a trágár beszéd, írásba rögzítésével, de ez 
alkalommal mellőzték a vád pontos leírását. Kovács Jánost „a mái napon tartott 
templomozás alkalmával elkövetett gaztette”452 miatt arra ítélték, hogy fizetési 
kötelességének tegyen eleget, s ha még előfordulna hasonló eset, akkor kitiltják a 
tagok sorából, sőt a templomból is. Nem tudni, hogy mi jelentette a gaztettet, de a 
büntetése nagyon súlyos volt.  

A templom szentségének tiszteletben tartását hivatott érzékeltetni az a két 
esemény is (1843-ban és 1852-ben), amikor Székely Mártont és ifj. Szabó Sámuelt 
azért büntették meg, mert a templom, illetve a torony felé dobált. Második esetben 
megjegyezték, hogy a büntetést elrettentésképpen gyakorolták, s ezt az 1 MFt is 
hivatott érzékeltetni, - bár az elkövetők bevallották tettüket, ami enyhítő 
körülménynek számított -, hogy milyen komolysággal kezelték a kialakult 
helyzetet. 

6.2 Az elöljárók kisebbítése 
Elég gyakran fordult elő, hogy az elöljáróság éppen feladata végzése 

közben ki volt téve a támadásoknak. Természetesen régen is állt a mondás, hogy 
csak az hibázik, aki dolgozik, de sajnos, bármennyire lelkiismeretesen végezte is az 
elöljáróság a maga feladatát, mégis gyakran előfordult, hogy csorbát ejtettek 
becsületén.  

„Bodoczi Mózes, a miniszterek fájok vágatásakor az elöljáróságot kisebbítette - ki is a 
mái napon előidéztetett, de meg nem jelent” 453, s így nemcsak előbbi vétkéért tették 
felelőssé, hanem makacs magaviseletéért is el kellett viselnie a következményeket. 
1 MFt-ra büntették. Ugyanez a téma 1838-ban ismét tárgyalás alá került, amiből 
arra lehet következtetni, hogy komolyan kezelték az ilyen kérdéseket. „Bodoczi 

                                                 
450 - 2. KJK – 1840. november 6. 
451 - 3. KJK – 1841. július 4. 
452 - 4. KJK – 1857. március 8. 
453 - 2. KJK – 1837. november 9. 
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Mózes minthogy az elöljáróságot /.../ lemocskolta, de ő állítja, hogy többen is voltak olyan 
személyek, kik is vele együtt piszkolták azon embereket”.454 E kijelentés alapján arra 
kötelezték Bodoczi Mózest, hogy a neveket „adja ki”, de addig is 8 napon belül 2 
MFt -ot köteles volt büntetésképpen fizetni.  

Pillanatnyilag úgy tűnt, mintha az ügy lezárult volna, azonban 2 év múlva, 
1840 novemberében ismét terítékre került a téma. A vádlott az említettek közül 
csak egyet, Székely János keblitanácsost említette, akinek sikerült kimentenie 
magát a vád alól. A Vezetőség egy olyan nehéz helyzet elé került, amikor csak 
eskü bekérésével tudta lezárni az esemény sorozatot. Bodoczi Mózes ismét 
határozottan állította, hogy a büntetést úgy sem fogja teljes mértékben kifizetni, 
mert rajta kívül még mások is kisebbítették a Vezetőséget. A kiszabott büntetést 
felére csökkentették, és végeredményesen lezárták a kérdést.  

Balogh Menyhért Simonfi Lászlót vádolta, amiért becsületébe gázolt, sőt 
azzal is meggyanúsította, hogy eltulajdonított az egyházközség pénzéből. A 
vádlistára többen kerültek a keblitanács tagjai közül is, többek között Baranyai Pál 
a Pálé, aki a betűt a tetűhez hasonlítva mindkettőt az ember elpusztítójának 
jelentette ki, s mindezt az elöljárók kimondott szavára értelmezte. A fent nevezett 
atyafi visszavonta kijelentését, de a keblitanács megsértődött tagjai csak abban az 
esetben fogadták el, ha ott vonja vissza a kijelentését, ahol az elhangzott. 

6.3 Engedetlenségek 
Gazdag e témakör is. Az engedetlen egyházközségi tagokkal szemben 

mindig a büntetés szigorával léptek fel, de nem célom ezek felsorolása. Akár a 
közmunkán nem jelent meg valaki, akár fizetési kötelességének nem tett eleget - 
nyomban alkalmazták a törvényt, mely egyértelműen a büntetésre irányult.  

Az egyházközség Vezetősége mindig szilárdan tartotta hatalmát, akár az 
által is, hogy kiszabott bizonyos bírságokat. Itt van, pl. egy eset 1835-ből, amikor 
Baranyai János és ifj. Baranyai Zsigmond engedetlensége miatt panaszt tettek. De 
nemcsak, hogy engedetlenek voltak a megnevezettek, hanem a felszólítás után sem 
jelentek meg a keblitanács előtt, amiért természetesen büntetést kellett 
elszenvedniük.  

Történtek sikertelen próbálkozások is, mint pl. 1841-ben, amikor Bottyán 
Mihályt idézték meg a gyűlésbe. Távol maradt, de egyben üzente, hogy „Én nem 
megyek, mert én nem vagyok unitárius - /.../ az annyát a Curatornak, hozzám többet ne 
küldjön, mondja meg a Curatornak, ezt el ne mulassa”.455 

6.4 Az egyházközségi törvények megszegése 
A hozott határozatok betartása minden tag szent kötelessége volt. Ha valaki 

vétett ez ellen, akkor viselnie kellett a következményeket. A felsőbb rendeletek is 
csak azután léptek törvényerőre, miután azt a keblitanács egyetértően jóváhagyta, s 

                                                 
454 - U.o. 1838. május 10. 
455 - 3. KJK – 1841. október 26. A hiányzó helyen káromkodást olvashatunk. 
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egyben megengedte annak alkalmazását az egyházközségben. Ennek a fajta 
törvényszegésnek is több ágával találkozhatunk:  

Az ünnepnap megszentelése nemcsak egyházi, hanem a polgári törvényben 
is kötelesség volt. 1829-ben ez ellen vétett Német János, akit azért büntettek meg 1 
Ft-ra, mert ünnepnapon „ozsonnya után nap lementéig szántott”456 minden tiltás 
ellenére. Felhívták a figyelmét, hogy ha még egyszer előfordulna a kihágás, akkor 
még keményebben megbüntetik.  

1852-ben azért vádolták, és büntették meg Csegezi Tamás ifjút, mert húsvét 
3. napján ment az erdőre fáért. Érdekes, hogy büntetését részletezik: először azért 
büntették meg, mert ünnepnapon ment az erdőre, másodszor pedig azért, mert tilos 
időben járt az erdőn.  

A büntetés terhe alól nem menekülhetett a jó hírben álló egyházfi, vagy 
keblitanácsos sem. Aki vétett a szabályok ellen, vagy akár mulasztás 
következtében megkárosította az egyházközséget, annak mindenképpen kellett 
vállalnia a büntetést is. Ilyen volt pl. Kiss János és Bottyán Mózes is, akik 
egyházfiként mulasztás következtében megkárosították az egyházközséget, s emiatt 
a hibázásnak megfelelően megkapták a megérdemelt büntetésüket. Kiss János már 
az 1875. évi vizsgálószék alkalmával kérte a meghatározott büntetésének 
elengedését, de a végső döntést csak 1878-ban hozták meg, miután a keblitanács 
említett atyánkfiának a „buzgóságát több versen tapasztalta”457, s amennyiben igaz, 
hogy hűséges marad az egyházközségéhez, majd csak akkor engedik el a 
tartozását. E határozat után azt a bejegyzést találjuk, hogy „máris az Ecclésia 
magtárába 5 litervéka rozsot ajállott”.458 

6.5 Az erőszakos cselekedetek megbüntetése 
Még a mai nap is alkalmazzák Bágyonra az erőszakos jelzőt. A múltban 

szolgáltattak elegendő példát arra, hogy ez a megnevezés találó is maradjon. Elég 
magas számban találunk ilyen eseményeket, de nincsen hely azok teljes 
felsorakoztatására.  

1834-ben a Székely Huszár II.. Ezred 2. Major 1. Századja parancsnoka, 
Hegyi Antal kapitány azért marasztalta el az egész egyházközséget, mert egy 
mohácsi embert ártatlanul megvertek a bágyoniak és szekerétől is megfosztották. 
Jellemző az egyházközségre, a legjobb védekezés a támadás harcmódját használta, 
s éppen a Kapitányságot vádolta azzal, hogy az ügyet engedte a „kezekből 
kijátszódva lenni” 459  

Benke Mózes 1838-ban a mesteri házból asztalokat szedett fel, és elvitte 
azokat onnan. Gyermekeket küldtek utána, hogy az elvitt asztalokat szállítsa 
vissza, de megverte az üzenetet továbbító gyermekeket. A vádolt atyafi elismerte, 

                                                 
456 - 2. KJK - 1829. 
457 - 6. KJK – 1878. január 17. 
458 - U.o. 
459 - 2. I. – 1834. március 20. 
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hogy az asztalokat elvitte „elismerte azt is, hogy az asztal után küldendő gyermekeket is 
megcibálta”.460 A keblitanács engedékenyen akart viszonyulni az elkövetett 
cselekedethez, de „mindazonáltal büntetést érdemlőnek láttya, mindezen helytelen 
cselekedetéért” 461 és emiatt megbüntették. 

1848 augusztusában Simonfi Mózes belőtt a kántori lakás udvarára, aminek 
következtében a „rector kutyájának száját egészen ellőtte, mely lövés miatt el kellett 
pusztulnia”, természetesen a kutyának. A lövöldözésnek nincs semmi köze a 
szabadságharchoz. A tett elkövetőjét megbüntették. 

1935-ben született egy rendelet, miszerint valaki táncmulatság alkalmával 
magaviseletével, viselkedésével megbontja a rendet, verekedést okoz, vagy azon 
részt vesz, egy évig ki kell tiltani a teremből. Az elöljáróság azt az utasítást kapta, 
hogy „a házszabályt a terem falára függessze ki”.462  

Az 1829-ben indult fegyelmezések sora 1935-tel véget ért. Az 
eklézsiakövetés semmilyen formájával nem találkozunk ez utolsó időpont után. Ez 
azonban nem jelenti, hogy nem volt szükség a fegyelemtartásra, hanem azt, hogy 
az újabb nemzedékek nem találták meg, vagy éppen most járják az 
önfegyelmezésre vezető ösvényt. 

 
 
 
 
 
 
 

7 A KÖZÖS TULAJDON ELLENI VÉTSÉG A 
19. SZÁZADBAN 

7.1 Ténymegállapítások 
A fegyelmezések sokféleségével találkozunk az egyházközség életében, 

melyek két nagy területen láttak napvilágot: Az első és jellegénél fogva fontosabb, 
az eklézsia-követések voltak, viszont ebben a tekintetben, sokkal szegényebb 
adattárral rendelkezik az egyházközség. A második fegyelmezési forma az anyagi 
ügyek rendezésekor bukkant elő, s mint pénzbüntetések fedezhető fel. Ebben a 
dolgozatban a másodikkal szeretnék foglalkozni, de mikor az erdő-, vagy a 
földgazdálkodás egészét vesszük vizsgálat alá, s jelen esetben az azzal kapcsolatos 
tevékenységeket elemezzük, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy legtöbb alkalommal 
éppen a közmunka megtagadása miatt, vagy a kért összeg be nem fizetéséből 

                                                 
460 - 2. KJK – 1838. február 8. 
461 - U.o. 
462 - 13. KJK – 1935. március 13. 
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pattant ki a kellemetlenség. A fegyelmezéseknek volt egy olyan vetülete is, melyet 
nem lehet az erkölcsi fegyelmezés, de a gazdálkodás csoportjába sem sorolni.  

Én előszeretettel az eltulajdonítás kifejezést használtam, viszont 
bármennyire is szépítgetem a valóságot, előbb-utóbb ki kell mondanom, hogy itt a 
lopásokról kell beszélnem. Tagadhatatlan, hogy az esetek többségében annyira 
súlyosnak találták az elkövetett tettet, hogy a legkeményebb kifejezéseket is 
használták annak érdekében, hogy kihangsúlyozzák az eltulajdonítás tényét. 
Tisztázni kell azonban, hogy a levéltári anyagban csak olyan esetekkel találkozunk, 
melyek az egyházközség érdekeit érintették, s ezek mellett természetességgel 
fordultak elő olyanok is, melyekben a belsőembereket rövidítették meg egyes 
személyek. 

Az erdő- és földgazdálkodás esetében a cselekmények meghatározottak, 
hiszen félreérthetetlenül a fa, illetve a gabona eltulajdonítására irányultak. A más 
vonatkozású eltulajdonítások sokkal gazdagabb választékot képviselnek, viszont 
nem célom ezek maradéktalan felsorolása. Itt az a szempont képvisel elsődleges 
fontosságot, hogy az eltulajdonítás ténye vitathatatlanul jelen volt az egyházközség 
életében, s ugyanakkor fontos kihágásnak számított, mellyel komolyan 
foglalkoztak, s ennek köszönhetően meg lehet figyelnünk az ezekkel szembeni 
eljárások különböző szakaszait. A fenti megjegyzéssel tehát erre kívánom felhívni 
az olvasó figyelmét. 

Amint már jeleztem az eltulajdonítások az egyházközséggel és a belső 
emberekkel szemben történtek, s csupán hármat emelek ki, melyekben nem is az 
eltulajdonított mennyiség, hanem a tett volt az irányadó: 

- 1843-ban pl. ifj. Csép Márton abból a lécből tulajdonított el, melyet az 
egyházközségnek vásároltak a következendő javításhoz. 

-1848-ban Csép József 6 szál deszkát vitt el, melyek az egyházközség 
tulajdonát képezték. - 

-1874-ben Jenei Pál a lelkész deszkái közül tulajdonított el, s a 
számonkérés alkalmával a tettes, először azt állította, hogy egy kercsedi ember 
hozta neki azokat, majd azt akarta elhitetni, hogy Tordán vásárolta. A lelkész 
miután felismerte a deszkáit, bebizonyosodott az eltulajdonítás ténye. 

7.2 A tettes megidézése 
Miután vitathatatlanul megállapították az eltulajdonítás tényét, más szóval 

elegendő bizonyíték állt rendelkezésre, sorra került a gyanúsított személy 
megidézése, amit ma a törvényszéki megidézéssel hasonlíthatunk össze. A 
gondnok kötelessége volt felszólítani a gyanús személyt, akit meghívtak a 
keblitanácsi gyűlésbe, ahol beindították a tárgyalásokat. Sok alkalommal 
eredménytelen maradt a megidézés annak ellenére, hogy komoly tekintélynek 
örvendett a 19. század keblitanácsa. A gyanúsított személyek közül voltak, akik 
nem jelentek meg, s ilyen esetekben egy elhalasztott, utólagos tárgyalást folytattak, 
mely kétféle megoldást eredményezhetett: 

- a gyanúsított távollétében kimondták a bűnösségét, a bírság összegét, de a 
végső döntést az esperesi-, vagy éppen a püspöki vizsgálatra halasztották. – 
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- az ügy súlyosságától függően polgári orvoslást kértek, mely az illető 
személy beperelését jelentette. A tárgyalások eredményessége attól is függött, hogy 
miképpen tudtak megegyezni a vádlottal. A keblitanács kimondta az ítéletet, s a 
jelenlevő gyanúsított - aki már időközben a tettes személyébe lépett elő - elfogadta, 
vagy megtagadta a következményeket. 

7.3 A tettes kérelme 
A döntés kimondása után nyilvánvalóvá vált, hogy mekkora a büntetés 

összege. Megállapítható, hogy a pénzbüntetések előre meghatározott csoportok 
szerint jelezték az elkövetett tettek súlyosságát. Nem lehet egyértelműen a 
keblitanács nagylelkűségére hivatkozni az esetleges kérelmek meghallgatásakor, 
mert legtöbbször az elkövető anyagi helyzete ösztönözte a büntetés csökkentésére a 
keblitanácsot. Az esetek többségében megállapítható, hogy a tettes büntetése 
összegének csökkentését kérelmezte, viszont arra is volt példa, hogy annak teljes 
elengedését célozta meg a kérelem. 

Egészen különös megfogalmazásokban találunk olyan végzéseket, 
melyekben hajlott volna a keblitanács a büntetés mérséklésére, viszont a régebbi 
határozatok korlátok közé kényszerítették a tagokat, s emiatt képtelenek voltak 
kivételeket tenni. Ilyen volt, pl. Balogh Zsigmond esete is, akivel szemben 
megállapították, hogy a keblitanács „önmagával ellenkezésbe nem jöhet” 463, s ezért a 
kérelmezőnek még egy esélyt adtak, amennyiben az egyházközségi közgyűlés előtt 
is megismétli kérelmét. 

Tagadhatatlan, hogy szélsőséges esetekkel is találkozunk, melyek arra 
engednek következtetni, hogy a polgári döntések után is nyújtottak be kérelmeket a 
büntetések csökkentése, vagy eltörlése érdekében. A szokásostól jellemzően eltérő 
volt Csép Sándor kérése, aki jelezte, hogy a kiszabott büntetés „csakis rejá lett terhes, 
mert ily büntetést senki idáig bé nem fizetett”.464 5 Ft megfizetéséről volt szó, amit a 
kérelmező megosztottan szeretett volna kifizetni: 2 Ft-ot a harmadik harang 
alapjába, 3 Ft-ot pedig egy toronyóra alapjába. A részletkérdéseket csakis az 
egyházközség közgyűlése oldhatta meg. 

A tettesek általában haladékot kaptak, de ezek legtöbbször három területre 
tekintettek, s az összeg maradéktalan kifizetését irányozták meg. Nyilvánvaló, 
hogy a rendkívüli esetek - pl. az összegek kifizetésének megtagadása - hosszabb 
időhaladékot jelentett. 

7.4 A büntetés megtagadása 
A fentiek után a büntetés nagysága, vagy méltánytalannak való megítélése 

után sok alkalommal a kifizetés megtagadása következett. Négy fokozatban 
találkozunk a fejleményekkel: Az első szintet az egyházközségi tárgyalások 
jelentették, melyek végérvényesen szerették volna kimeríteni a témát, mindig azzal 

                                                 
463  7. KJK – 1884. szeptember 14.  
464  8. KJK – 1894. január 14. 



 
273 

 

az elsődleges céllal, hogy ne legyen szükség egy következendő tárgyalásra. A 
másodlagos tárgyalások arra irányultak, hogy lezárják a kellemetlen témát, s 
amennyiben nem sikerült, akkor kezdetét vette a második fokozat. Ez 
tulajdonképpen még az egyházközségben történt, de azt a pillanatot jelentette, 
amikor az esperesi vizsgálószék, vagy éppen a Püspöki Vizitáció alkalmával 
előtárták a megoldatlan kérdést. Jobbik esetnek számított, ha az említett fórumok 
előtt végső elintézést kapott az ügy, hiszen ellenkező esetben a továbbítás során a 
harmadik szakaszt is meg kellett érnie. Amennyiben a jegyzőkönyv valamelyik 
pontját képezte a tárgyalt téma, minden valószínűség szerint bekövetkezett a 
Főhatósághoz való felterjesztés.A legtöbb alkalommal a Főhatóság oldotta meg a 
kérdéses ügyeket. A főhatósági rendeletek értelmében köteles volt a büntetett 
kifizetni tartozását, bár bőven volt ellenkező példa is. Ezek közül a volt egyházfi, 
Balogh János esetét emelem ki, hiszen ebben a vonatkozásban ez a példa a 
legmeggyőzőbb, aki megtagadta a főhatósági rendelet végrehajtását, de 
ugyanakkor magaviseletével kiváltotta a negyedik fokozat érvényesítését. Ha az 
„Eklézsia azt hiszi, hogy tartozik, perelje bé, mert nem fizet a törvényes eljárás fogytáig”. 465 
Érthető tehát, hogy a bírósági eljárás jelentette a végső megoldási kísérletet. A 
beperesítés feladata általában a gondnokra hárult, aki megkereste az egyházközség 
ügyvédjét, kinek segítségével végérvényesen eredményre juttatták az eljárást. 

7.5 A végrehajtás 
A végrehajtás is több fokozatban történt, ami elsősorban a kérdéshez való 

hozzáállástól függött. Nincs semmi okunk kételkedni a keblitanács 
viszonyulásában, viszont a büntetett személy hozzáállása végképpen meghatározta 
a cselekvést. Ha a tett elkövetője alávetette magát a határozatnak, és 
maradéktalanul teljesítette, akkor a végrehajtás első mozzanatával találjuk szemben 
magunkat. A megtagadás pillanatától kezdve azonban teljesen megváltozik a 
helyzet.  

A 19. sz. büntetési gyakorlatát vizsgálva többszintű végrehajtással 
találkozunk: A zálogolás elsősorban az egyházfik kötelessége volt, melyet 
gyakoroltak és van rá példa még 1895-ben is. A végrehajtás biztos útját, a 
rendőrséget képviselő fórumok megkeresése jelentette. Ebben első helyen a 
községi elöljáróságot kell értenünk, akik tudomásul vették az illető személyek 
elkövetett tettét, annak körülményeit, a büntetés összegét, amit a megnevezett ki 
kellett fizessen. Ekkor következett az a lépés, amikor a biztos teljesítette 
kötelességét és felhajtotta a büntetést. A per következtében kimondott döntés 
tulajdonképpen már a végrehajtást jelentette. 

7.6 A büntetések összegei 
Ne gondoljunk 

arra, hogy a kimutatás a 

                                                 
465  7. KJK – 1881. szeptember 4. 

Év Összeg  Év Összeg 
1838 3 MFt    
1841 2 RFt - 6 Ft 18 Kr. 

között 
 1881 100 Ft 

1843 20 Kr.  1884 3 Ft 
1848 1/2 MFt  1894 5 Ft 
1874 12 MFt  1899 3 Ft 70 Kr. 
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teljesség igényével készült. Elsősorban is arra enged betekintést, hogy 
megfigyelhetők legyenek a gyakorlatban levő büntetési összegek, melyeket az 
eltulajdonítások rendjén alkalmaztak. Tény, hogy a felsorolás csak részben 
tartalmazza a lopás nagyságát. Általánosnak csak a 3 Ft összeget mondhatjuk, amit 
az elkövetett tettért alkalmaztak. A kisebb, vagy nagyobb összegek azonban 
sugallják a büntetések csökkentését, illetve az eltulajdonítás nagyságát.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 AZ EGYHÁZKÖZSÉG NÉPESEDÉSE 
A számok mindig önmagukért beszélnek. Elöljáróban azonban el kell 

mondanom, hogy az adatokban esetenként benne van a szórványok létszáma is, 
máskor viszont csak következtetni lehet, ha figyelembe vesszük az előző évi 
adatot. Ez a fajta titokzatosság éppen a megtalált adatok, jelentések 
pontatlanságából származik, ami megnehezíti ilyen irányú tájékozódásunkat. A 
szolgáltatott adatok elsősorban tájékoztató jellegűek, s esetenként egyik évről a 
másikra történt feltűnő különbség éppen a már említett felületesség miatt állhatott 
elő. 

1768-ban megjegyezte Uzoni Fosztó István lelkész, hogy 130 családapát „a 
hazai nemzetiségű katonaság közé, a nemes huszárezredbe” 466 soroztak be. Ebből az 
adatból azonban csak következtetni lehet az egyházközség lélekszámára, mert a 
fentiek elsősorban katonaköteles személyek, s az itthon maradt családtagjaik között 
asszonyok és gyermekek is voltak, viszont az idősebb nemzedék képviselőit sem 
lehet elhanyagolni. 

1817-ben pontosabb adattal találkozunk, amikor a püspöki vizitáció 
megjegyezte, hogy a „cselédes gazdák és gazdasszonyok” 223, valamint az ezekhez 
tartozó lelkek 529, alkották az egyházközség 752 főből álló lélekszámát. 

                                                 
466 - Kénosi Tőzsér János - Uzoni Fosztó István I. M. - 227. old. 
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1840-1841. évi adatok szerint az egyházközség lélekszáma a kercsedi 
szórvánnyal 1017 lélek volt. 

1852-ben nős férfi 203, férjes asszony 203, nőtlen 3, férjetlen asszony 2, 
özvegy 14, fiú 200, leány 250, összesen 875 lélek volt. Érdekes, hogy a 
vizsgálószék az összegezésben 919 lélekről számolt be, s ebben az összlétszámban 
bizonyára ismét benne volt a szórvány is. 

1882-ben 1225 lélek volt és nincsen részletezve a megoszlás. 
1893-ban a „presbitérium nagyon is akarja, hogy az unitárius kántor, mint régebben, 

most is a községi, vagy esetleg állami iskolánál egyik tanító legyen, és igen szégyellné, hogy az 
1800 lélekből álló községben, melyből 1300 unitárius, ne az unitárius kántor lenne az egyik 
tanító”.467  

A népesedésre vonatkozó adatok között nagyon kevés alkalommal 
találkozunk olyanokkal, melyek hangsúlyozzák az együtt élő felekezetek elenyésző 
voltát. Erről azonban a kimutatás végén található bejegyzés. Nekem nem az a 
feladatom, hogy elmarasztaljam a lelkészeket a jelentések pontatlansága miatt, 
hiszen hasonlóképpen a vizsgálószékekkel szemben is ugyanezt kellene tennem. 
Látható azonban, hogy többszörösen is történt próbálkozás, hogy valamiként 
megmagyarázzák a szembetűnő apadásokat. Tapasztalható, hogy a szórványok, 
illetve a leányegyházközség lélekszáma nem mutat olyan nagy ingadozást, hogy 
esetleg abban kereshetnénk az elfogyás okát. Nyilvánvaló változási jelek akkor 
tapasztalhatók, amikor megmutatkoznak a népmozgás első jelei. Ez érvényes a 
későbbi városiasodás időszakára is, hiszen az 1800-as évek végéhez viszonyítva a 
gyülekezet több mint a felére csökkent. 

Úgy érzem, hogy két fontos kötelességünknek kell eleget tennünk: 
biztosítani jövendőnket, és jobban odafigyelnünk a jelentések pontosságára! A 
kimutatásban azt is megjegyzem, hogy az 1940-es évek elejéről pontatlan 
jelentéseket találtam, de ebből az időszakból származnak a másfelekezetűekre 
vonatkozó hasonlóan pontatlan adatok is, melyek szerint akkor 27 katolikus, 350 
görög katolikus, 178 református és 120 ortodox élt. Ez képtelenség, mert a falu 
összlakosságának a számát tekintve (kb. 1400), és összehasonlítva az unitáriusok 
számával, nyomban kiderül, hogy csak hozzávetőleges számokról van szó. Ez még 
a reformátusok esetében is fennáll, ahol ugyan pontosnak fogadható el az adat, 
hiszen azt megelőzően 150 lélekről számolt be a lelkész, azonban gyanús, hogy 
közel két év alatt 28 lélekkel szaporodott volna a református gyülekezet!  
Kimutatás az egyházközség (és szórványai) népesedéséről  

Év Ekg468 Szórvány Lélek  Év Ekg Szórvány Lélek 
1817   752  1941   832 
1840   1017  1942   739 
1852   919  1943   715*** 
1882   1225  1950   790 
1893   1300  1958   800 

                                                 
467 - 8. KJK – 1893. augusztus 27. 
468 Egyházközség 
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 1355 Kercseden 65 1420  1963 807 Bogát 51 858 
1895 1351 Kercseden 68 1419  1967   796 
1897   1305  1969   790 
1899 1339 Kercsed-Kocsárd 42 1381     656****  
1900   1100*  1970   708 
1901 1095 „Szétszórtan” 45 1140  1974   641 
1902 1175 60 1235  1975   645 
1912 1183 95 1278  1978   621 
1913 1189 95 1284  1979   622 
   997  1983   596 
1918   857**  1984   585 
1924   988  1988   565 
1936   860  1990   536 
1938   865  1994   530 
1940   872  1997   492 

* - A nagy apadást a régi számolással, elköltözéssel és az adatok pontosításával 
magyarázta a jegyzőkönyv. 
** - fiú 148, leány 172, férfi 242, nő 295, család 308. 
*** - 1940.-1943. között nagyon eltérőek a közölt adatok. 
**** - A jelzett adat után az a megjegyzés áll, hogy ténylegesen. A következőket is 
ennek figyelembe vételével kell elfogadni. A bogáti leányegyházközség adatai 
1979.-1994. között nem szerepelnek a kimutatásban. 
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