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Az 1943-as sárbogárdi evangélikus püspöklátogatás jegyzőkönyve 

Forrásközlés 

 

 

A sárbogárdi evangélikus gyülekezet meglepően későn, 1939 októberében jött létre, 
missziói központként. Ennek magyarázatául az szolgálhat, hogy a szomszédos 
Sárszentmiklóson már jóval korábban önálló gyülekezet létezett, amelynek temploma 
1870-ben épült. 

Az 1943. május 29-én megtartott püspöki látogatáson Dr. Kapi Béla püspök, Fábián 
Imre főesperes, Dr. Pesthy Pál egyházmegyei felügyelő, Loritsánszky Ottó 
egyházmegyei másodfelügyelő végeztek vizsgálatot. A gyülekezetek részéről 
megjelentek Pálffy Mihály missziói segédlelkész, Jakus Imre sárszentmiklósi és 
Németh Zoltán tolnanémedi lelkészek, dr. Halassy Rektórisz Lajos gyülekezeti 
másodfelügyelő, valamint nagyszámú gyülekezeti tagság. 

A látogatás előtt kiküldött kérdőpontokból a jegyzőkönyvből megtudhatjuk, hogy a 
gyülekezet létszáma ekkor összesen 226 fő volt, amely 139 fő helyi és 87 vidéki 
lakosból tevődött össze. A településen 6040 római katolikus és református hívő élt. Az 
evangélikusok viszonya különösen a helyi reformátusokkal igen jónak volt mondható.  

A püspök szerint a kihelyezett lelkészi állás megszervezésére szükség volt, és a 
sárszentmiklósi gyülekezettől való különválás is részben megtörtént, de a hátralévő 
vitás kérdések tisztázását mielőbb végrehajtandónak ítélte meg. Szorgalmazta a 
sárbogárdi gyülekezet anyakönyvi és anyagi önállóságának gyors keresztülvitelét. 

A székhelyen minden vasárnap, a szórványban esetlegesen tartottak 
istentiszteleteket. Az egyházmegye részéről felmerült a szórvány istentiszteleti 
időpontjainak állandósítása mint fontos megoldandó kérdés. 

A gyülekezet 19 korált, azaz egyházi népéneket énekelt rendszeresen, amelyeket egy 
külön mellékletben cím szerint fel is soroltak. Persze ez nem jelenti azt, hogy többet 
nem ismertek. Azt azonban a püspök is szóvá tette, hogy ehhez képest 80-90-et kéne 
ismerniük, amelyet az istentiszteletek után vagy külön alkalmakon tartott énekórák 
keretében sajátíthatnának el a hívek. 

Bár az úrvacsorához járulók 50 százalékos aránya nem számított túl alacsonynak, 
mégis kevésnek bizonyult. „A gyülekezetnek arra kell törekednie, hogy bünbánó, 
büntudatos életét minél mélyebben kiépitse s ebben az irányban haladjon.” E téren, a 
lelki élet elmélyítésében is volt tehát hova fejlődni. 

Az adminisztráció még meglehetősen kezdetleges volt, a vizsgálat idején 
gyerekcipőben járt. A gyülekezet még nem rendelkezett saját anyakönyvekkel, az 
anyakönyvi adatokat Sárszentmiklósnak jelentették időközönként. Felszólíttattak a 
rendszeres jelentéstételre, valamint az önálló anyakönyvezés bevezetésére.  
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Liturgikus felszeréléssel a gyülekezet szinte egyáltalán nem rendelkezett, mindössze 
gyertyatartóik és feszületeik voltak. Sem oltári Bibliájuk, sem oltárterítőjük nem volt. A 
Biblia kérdése azonnal megoldódott, mivel annak árát a hívek ott helyben összeadták. 

Problémák mutatkoztak a gyülekezet pénzháztartásával is. A 300 pengő hátralék 
mellett a sárszentmiklósi anyagyülekezettel való viszony is rendezetlen volt, ezért a 
püspök ennek mielőbbi megoldására és a hátralék rendezésére, vagy annak legalább 
csökkentésére szólított fel. 

A segédlelkész belmissziói munkája és ifjúsággondozó tevékenysége kivívta az 
egyházi elöljárók elismerését. Emellett megelégedettséggel tapasztalták, hogy a 
felnőtteket a lakásán rendszeresen egybegyűjti.  

Mivel az egyházközségnek semmilyen egyesülete nem volt, a püspök szorgalmazta, 
hogy legalább nő- és leányegyesületet szervezzenek.  

Bár a gyülekezet lelki gondozása határozott irányban haladt, és a lelkész céltudatos 
munkát végzett, a jogi és anyagi helyzet rendezetlensége nyugtalanította a hatóságot, 
hiszen ez megkérdőjelezte a teljes jogi önállóság majdani elérését is. Felszólították az 
illetékeseket a megállapított problémák orvoslására, a kilátásba helyezett 
intézkedések végrehajtására. A főesperes számára külön feladatként határozták meg 
ezek teljesítésének egy éven belüli ellenőrzését és erről jelentés tételét a püspöki 
hivatal felé. 

A jegyzőkönyven ugyan nem szerepel, de a kérdőpontok végén tollal beírva olvasható 
az a megállapítás, miszerint a missziói központ tekintetében haladás alig 
tapasztalható. Ennek egyik okaként a missziói segédlelkész és a sárszentmiklósi 
lelkész között feszülő, a két gyülekezet előtt ismert ellentétet jelölték meg. 

A dokumentum része a fent említett, a helyben énekelt korálok címét tartalmazó lista, 
amely alá ismeretlen személy egy térképvázlatot kanyarított, megjelölve rajta 
Sárbogárd és Sárszentmiklós elhelyezkedését, valamint előbbi távolságát a szórvány 
településeitől: Felsőkörtvélyestől (8 km), Gardamajortól (9 km), Szilfamajortól (10 km), 
Sárszentágotától (12 km), Sárkeresztúrtól (16 km), Hercegfalvától (16 km) és 
Karácsonyszőlőhegytől (17 km). 

A kérdőpontok más, itt nem tárgyalt adatokat is tartalmaznak, de nagyon sok a 
megválaszolatlan kérdés. Ennek legfőbb oka a gyülekezeti élet kezdetlegessége, 
kiforratlansága lehet. Mindettől függetlenül az alább közzétett kérdéssor és a 
jegyzőkönyv komoly dokumentumértékkel bírnak a gyülekezet- és helytörténet iránt 
érdeklődők számára.   
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