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„ A  múlt az alap, a melyen épül a jövő; a múlt a tükör 
 a melyben messze előre a jövőbe látunk.” (Török József lelkész) 

Nehéz lenne 220 év történéseit pontosan elbeszélni, ezért elsősorban  a múlt 

homályába vesző első templom történetét és az evangélikus gyülekezet életének 

kezdeti szakaszait szeretnénk felidézni korabeli dokumentumok segítségével. 

Az egykori Piacz téren álló (ma Szabadság tér) zsindelytetős, öreg épületek, 

házak mára eltűntek, de hírmondónkkal szeretnénk tisztelegni a XVIII-XX. 

században élt ősök áldozatos élete és munkája előtt. Nyissuk fel tehát a Ceglédi 

Evangélikus Egyházközség Levéltárának kincsesládáját…  

· EGYHÁZZÁÊVÁLÁS 
ÁgostaiÊhitvallásúÊevangélikusokÊmárÊaÊmohácsiÊvészÊutánÊjelentkeztekÊCegléden,ÊdeÊazÊ1753.ÊéviÊkirályiÊrendeletekÊ
nyomásaÊkövetkeztébenÊegyÊidőreÊeltűntek.ÊSokanÊköltöztekÊbeÊaztánÊaÊXVIII.Êsz.ÊvégefeléÊAlber ből,ÊIrsáról,ÊPilisrőlÊ
ésÊaÊFelvidékről,ÊfőlegÊZólyom,ÊÁrvaÊésÊNyitraÊmegyékből. 

AzÊelsőÊevangélikusÊbetelepülőkÊfőlegÊiparosokÊésÊcselédekÊvoltak.ÊAÊvárosbanÊrégebbiÊidőktőlÊfogvaÊaÊmásikÊkétÊfőÊ
keresztényÊfelekezetÊhíveiÊvoltakÊtöbbségben,ÊaÊreformátusokÊésÊaÊkatolikusok.ÊErősÊcéhrendszerekbeÊszerveződ-
tek,ÊígyÊsokÊbetelepültÊevangélikusÊaÊmegélhetés,ÊazÊelőbbreÊjutásÊharcábanÊkénytelenÊvoltÊmásÊvallásúÊcsaládokbaÊ
beolvadni.ÊAkikÊviszontÊállhatatosanÊragaszkodtakÊegyházukhoz,ÊazokÊis,ÊeleinteÊcsakÊszórványgyülekezetekbenÊgya-
korolha ákÊhitüket.ÊEbbenÊaÊkezde ÊidőszakbanÊ(1783Êkörül)ÊugyanisÊTápiószentmártonbólÊÊgondoztákÊőket,ÊannakÊ
leányegyházaként.ÊEkkorÊlélekszámukÊmintegyÊ200ÊfőÊlehete .ÊAÊceglédiÊevangélikusokÊegyÊállandóÊ tanítóÊmeghí-
vásábanÊ lá ákÊannakÊesélyét,ÊhogyÊ lelki,Êgyülekeze ÊéletükbenÊmegerősödjenek,ÊönállóÊ lábraÊálljanak,ÊezértÊaÊ
vármegyéhezÊfolyamodtak,ÊhogyÊazÊnekikÊegyÊtanítóÊbehívásátÊengedélyezze.Ê1787-benÊkérelmükÊteljesítésétÊmeg-
tagadták.ÊÊ1791ÊmájusábanÊaÊ„megyedeputáció”ÊkiszálltÊésÊ235Êevangé-
likustÊ számláltÊ62Êcsaládban,ÊvalamintÊtaláltÊ483ÊforintotÊelkülönítveÊaÊ
szükségesÊépületekhezÊésÊaÊ147ÊforintÊtanítóiÊfizetésÊfedezetétÊpénzbenÊ
ill.Ê terményben.Ê AÊmegyeÊ ígyÊ engedélytÊ ado Ê egyÊ tanítóÊ tartására,Ê akiÊ
egyú alÊazÊisten sztele ÊszolgálatotÊisÊellá a.ÊÊAzÊengedélyÊkiadásaÊutánÊ
megalakíto ákÊazÊelsőÊpresbitériumot,ÊmajdÊ1792.Ê januárÊ 6-ánÊmegvá-
laszto ákÊazÊ elsőÊ tanítót,Ê LéviÊ JánosÊ személyében,Ê akiértÊ elÊ isÊmentekÊ
Rimaszombatra.ÊÊ(AÊgyülekezetÊtörténete.—Őrállók,Ê2006)Ê 

AzÊelsőÊtanítóiÊhiványÊ(lelkésziÊvagyÊtanítóiÊállásraÊmeghívóÊlevél,ÊamelyÊ
azÊalkalmazásÊfeltételeitÊésÊaÊlelkészÊvagyÊtanítóÊfizetésétÊisÊtartalmazza)ÊazÊalábbiÊpontokbólÊállo :ÊÊ„1.,ÊkészpénzÊ
50Êfr.,Ê2.,ÊbúzaÊ30Êkilo,Ê3.,ÊmindegyikÊiskolásÊgyermektőlÊ1ÊvékaÊbúzaÊésÊ30Êfr.Ê4.,ÊhúsÊ1Ê½Êfont,Ê5.,ÊsóÊ50ÊfontÊ6.,Êlen-
cse,Êborsó,Êköles,Êkása,ÊbabbólÊkülön-különÊ½ÊvékaÊ7.,ÊvajÊ7ÊicceÊ8.,ÊfaggyúÊ20Êfont.Ê9.,ÊfaÊ2Êöl,Ê10.,ÊszalmaÊ2ÊszekérÊ
11.,ÊsertésÊhelye Ê10Êfr.Ê12.,ÊborÊ8ÊakóÊ13.,Ê12Êkr.ÊgyermekÊtemetéséért,Ê18Êkr.ÊöregÊtemetéséértÊÊ14.,ÊoffertoriumÊ
évenkéntÊazÊurvacsorakorÊaÊládábaÊgyűltÊpénzÊfele.”Ê(ÊPüspökiÊvizit,Ê1882.)Ê 

AÊczeglédiÊevangélikusÊegyházÊÊelsőÊanyakönyveÊésÊ
legrégibbÊjegyzőkönyvéből 

RészletÊCeglédÊ1844-esÊtérképébőlÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
PirossalÊjelölveÊazÊelsőÊevangélikusÊtemplomÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

(másolat) 
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AzÊelsőÊnyilvánosÊisten szteletetÊ1792.Ê januárÊ20-ánÊtarto ák,ÊmelyÊalkalommalÊaÊszobahelyiségÊisÊimateremméÊ
szenteltete .ÊJelenÊvoltak:ÊTeslákÊPálÊpilisi,ÊBartholomeideszÊPálÊirsaiÊlelkészek,ÊaÊvilágiÊrendbőlÊpedigÊFöldváryÊKá-
roly,ÊMeskóÊ JánosÊ decanalisÊ inspektor,Ê DubraviczkyÊ ésÊ KáldyÊ tekintetesek.Ê PresbitériumotÊ szeptemberbenÊ alakí-
to akÊmegÊ14ÊfővelÊ(LavotaÊÁdám,ÊMikulaÊGyörgy,ÊVargaÊMihály,ÊKernácsÊGyörgy,ÊVermesÊGyörgy,ÊKeményÊAndrás,Ê
HegedűsÊTamás,ÊSzomorúÊJános,ÊSágiÊGyörgy,ÊKolofontÊMihály,ÊCsízikÊAndrás,ÊMikulaÊIstván,ÊVargaÊGyörgy,ÊKazayÊ
András)Ê Ê ésÊ kétÊ gondnokkalÊ (kurátorral),Ê akikÊ :ÊTakácsÊAndrásÊ ésÊÉliásÊPálÊ voltak,Ê ezzelÊ kezdetétÊ ve eÊ aÊceglédiÊ
ágostaiÊhitvallásúÊevangélikusÊegyházközségÊönállóÊélete,ÊbárÊmégÊlelkészeÊnemÊvolt.ÊCsakhamarÊépíte ekÊima-
házatÊésÊiskolátÊésÊazÊ1800.ÊévbenÊmárÊaÊsajátÊtemetőjükbenÊtemetkeztek.ÊMindezekÊellenéreÊcsakÊ1802-benÊnyil-
váníto ákÊ önállóÊ anyaegyházzá,Ê amikorÊ megvá-
laszto ákÊazÊelsőÊlelkésztÊKutnaiÊZelenkaÊPálÊszemé-
lyében.Ê(AÊgyülekezetÊtörténete.—Őrállók,Ê2006)Ê 

· AÊRÉGIÊTEMPLOM 
AÊczeglédiÊevangélikusÊegyházÊelsőÊanyakönyveÊésÊlegrégibbÊjegyzőkönyve 

„1812ÊÉVBENÊVETTEÊKEZDETÉTÊazÊúj,ÊdeÊnádtetejűÊpaplakÊésÊmellékhelyiségeinekÊépítése,ÊmelyÊazonbanÊteljesenÊ
befejezveÊcsakÊ1814ÊévbenÊle .ÊEkkorÊazonbanÊmárÊismétÊazÊujÊsÊmaÊisÊállóÊtemplomÊépítéséhezÊazÊelőkészület,Êkő-
vágazás,Êvályogverés,ÊsőtÊmagaÊaÊtemplomÊalapvetéseÊésÊígyÊépítéseÊkezdődö .ÊAÊtemplomÊfalánakÊrakásátÊSzvatsi-
naÊ JózsefÊhelybeliÊkőmivesÊ1815ÊőszénÊvégezte,ÊmikorÊBartaÊ JánosÊn.kőrösiÊácsmesterÊaÊ továbbiÊ famunkálatraÊésÊ
zsindelyezésreÊ lépe ÊegyezségreÊazÊ egyházzal.ÊAÊ templomÊépítésénélÊ ezÊ időbenÊ egyháziÊ gondnokokÊ voltakÊAnd-
rássyÊJánosÊésÊVojnárÊJános.ÊMiutánÊpaplakÊésÊtemplomÊépítésétÊve ékÊczélba,ÊujabbanÊésÊaÊkivülrőlÊmegindultÊaÊ
segedelem.”(PüspökiÊvizit,Ê1882.) 

„KEGYESÊJÓTEVŐÊ–ÊAÊsegedelemértÊesdeklőknekÊsokaságátÊforgatvánÊszemeinkÊ
elő ,Êmegvallyuk,ÊszemérmesÊtartózkodássalÊlépünkÊszemedÊelébe.ÊAÊszükségÊaÊ
szemérmetességenÊésÊfélelmenÊisÊerőszakotÊtészen.ÊTemplombéliÊházunkÊdőllőÊ
félbenÊvagyon.ÊParochiánkatÊésÊoskolánkatÊmárisÊszétszedtük,ÊmertÊekorigÊösszeÊ
omlo akÊvolna.ÊSzükségesképpenÊujÊépületnekÊ felállítatásáhozÊkelle Ê fognunk.ÊÊ
AÊParochiánakÊeleitÊ elkészíte ük,Ê azÊujÊ templomnakÊ falaitÊ is,Ê féligÊvalóÊmagas-
ságraÊ vi ük,ÊmagunkÊ erejével,Ê deÊ azÊ gyenge,Ê ésÊ azÊ elkezde ÊmunkánakÊ végbeÊ
viteléreÊ elégtelenÊ lévénÊ segedelmetÊ kezelniÊ kíntelenítetünk.Ê Ê KegyesÊ Olvasó!Ê
LégyÊnekünkÊsegitségül.ÊJótéteményedÊnemÊlészenÊhijábanÊvaló.ÊIstenÊelő Êked-
vesÊ áldozat,Ê mertÊ azÊ őÊ dicsőségénekÊ terjesztéseÊ sokÊ lelkeÊ boldogságánakÊ előÊ
mozdítója,ÊésÊigyÊörökÊéletreÊvalóÊvetés,ÊazÊilyÊdolgokraÊvallóÊadakozás.ÊNagyÊju-
talmatÊte Êarra,ÊamaÊigazÊBíró.ÊMiÊpedigÊmigÊélünk,ÊaÊlegszivesebbÊadatossággalÊ
megÊnemÊszűnünkÊ lenni.Ê CzeglédbenÊ janÊ 23-n,Ê 1815.Ê Ê Ê Ê ÊKötelesÊkészÊ szolgáidÊ
MumhartÊ Dániel,Ê CzeglédiÊ EvangyélikaÊ EklézsiánakÊ lelkiÊ pásztora,ÊMikolayÊ Ist-
ván,ÊVojnárÊJánosÊkurátor,ÊazÊCzeglédiÊEvangyelikaÊEklézsiánakÊképbenÊésÊnevé-
ben.Ê 

AÊ jótevőÊ urakÊ ésÊ asszonyságokÊ neÊ sajnáljátokÊ becsesÊ neveitekÊ kegyesÊ adomá-
nyokkalÊÊegyü ÊezenÊkönyvecskébeÊbeÊirni.ÊAzÊIstenÊpedigÊírjaÊbéÊazokatÊazÊörökÊ
életnekÊkönyvébe!” 

„EZÊALATTÊ AÊ TEMPLOMÉPÍTÉSÊ akkéntÊhaladt,ÊhogyÊ1817.Ê éviÊ adventÊmásodikÊ
vasárnapjánÊmárÊelőszörÊbenneÊtartha ákÊisten szteletöket.ÊDeÊmégÊekkorÊisÊhátraÊvoltÊaÊtemplomÊbelsőÊteljesÊ
kiépítése.ÊKórusraÊugyanÊmárÊ1817ÊévbenÊmegindultÊsÊrészbenÊaÊlegényekÊköztÊaÊgyűjtés,ÊdeÊfölépítveÊsÊmégÊaÊleg-
utóbbiÊnapokigÊo ÊvoltÊgerendapadokkalÊellátva,ÊugyÊ látszik,ÊcsakÊ1820.ÊévbenÊ lesz.ÊSőtÊmégÊegyÊésÊmásÊpótolniÊ
valóÊaÊtemplomÊkörül,ÊmikéntÊalábbÊlátniÊfogjuk,ÊezutánraÊisÊmaradt.”(PüspökiÊvizitÊ,Ê1882.) 

AdománygyűjtőÊkönyvecskeÊÊaÊtemplom-
építéshez,Ê1815-ből 



VII.Êévf.ÊKÜLÖNSZÁMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ3 

AzÊelsőÊtemplomÊhosszaÊ13,ÊszélességeÊ5Êöl.ÊKülsejeÊha-
jóformábanÊ építe ,Ê toronyÊ nélkül,Ê sÊ oltárÊ felöliÊ végén,Ê
nemÊszögben,ÊhanemÊfélkörbenÊvégződve.ÊEÊfélkörÊszé-
lességeÊ4Êöl,Ê aholÊaÊ falÊ végéreÊegyÊoltárféleÊvanÊ festve,Ê
elő eÊtéglábólÊépíte Êoltárasztal,Êelő eÊ fehérreÊ feste Ê
farácsozat,Ê aljánÊ feketeÊ bőrvánkosúÊ térdeplő.Ê AÊ temp-
lomnakÊ oldaltÊ 3-3Ê ablakaÊ voltÊ ésÊ azÊ orgonaÊ mögö ,Ê aÊ
karzatonÊ hetedikÊ ablak.Ê TornyaÊ nemÊ volt,Ê deÊ haranglá-
bonÊvoltÊkétÊharangÊis.ÊAÊkisebb,ÊmintegyÊkétÊmázsás,ÊaÊ
nagyobbÊmintegyÊnégyÊmázsás.Ê 

AzÊelsőÊtemplom—1818-1894 

„AZÊ ORGONAÊ VÉTELÉRŐLÊ VALÓÊ JEGYZÉSÊ emlékezetnekÊ okáért.Ê AzÊ elsőÊ orgonaÊ aÊ CeglédiÊ Evang.Ê Ekklésiától,ÊÊ
vevödö Ê1832.ÊesztendőnekÊelejénÊJász-LadányiÊCath.ÊKözségtől,Ê125ÊforintonÊ(abbanÊazÊesztendőben,ÊamellybenÊ
azÊújÊoskolaÊépitete Êfel)ÊAzÊorgonáraÊvalóÊpénzÊazÊEkkl.ÊtagjainakÊkegyesÊönkényesÊadományaikbólÊkerült.ÊAdakoz-
takÊpedigÊerre:ÊElefántÊJósef,ÊMikulaÊAndrás,ÊMikulaÊIstván,ÊRauhÊKárolyÊ…”Ê(AÊczeglédiÊágost.Êhiv.Êevang.ÊegyházÊ
elsőÊrendesÊjegyzőkönyveÊ1830-ikÊévtőlÊ1840,ÊrészbenÊ1843-ikÊévig)Ê 

AZÊ EGYHÁZÊ LASSAN,Ê deÊ folytonosanÊ gyarapodo .Ê HaladásaÊ azonbanÊ nemÊ voltÊ mentesÊ aÊmegpróbáltatásoktól,Ê
mertÊ1834.ÊmájusÊ29-énÊaÊtemplomÊésÊazÊiskolaÊkivételévelÊaÊparókiaÊépületeiÊleégtek.ÊElefántÊMihályÊlelkészÊidejé-
benÊ(1840-1844)Ê1841-benÊünnepeltékÊmegÊelőszörÊaÊreformációÊévfordulójátÊésÊhogyÊemlékezetessebbéÊtegyékÊ
gyűjtéstÊ indíto akÊ aÊ toronyÊ építésére.Ê DeÊ aÊ
templomÊvégülÊtoronyÊnélkülÊmaradt.Ê ElefántÊ
mindenbenÊ rendetÊ tarto .Ê ElkezdteÊ aÊ rendesÊ
anyakönyvekÊ vezetésétÊ ésÊ azÊ egyháziÊ gyűlé-
sekrőlÊ jegyzőkönyvÊ vezetését.Ê ÖsszeírtaÊ aÊ hí-
veketÊésÊkészíte ÊpecsétnyomótÊ is.Ê (CeglédÊ /Ê
szerk.ÊKolofontÊJózsef,ÊBp.,Ê1931)Ê 

„LUTHERÊMÁRTONÊSZÜLETÉSÉNEKÊ f.ÊhóÊ10-reÊesőÊnégyszázadosÊévfordulóját,ÊaÊhelybeliÊág.ÊevangélikusÊegyházÊisÊ
megünnepeli.ÊLutherÊélete,ÊműködéseÊsÊmagasztosÊfeladatánakÊismertetéseÊfogjaÊképezni,ÊazÊág.ÊevangélikusokÊlel-
készeÊTörökÊJózsefÊ szteletesÊurnakÊtemplomiÊelőadásait,ÊfÊhóÊ11-ikénÊpedigÊlészenÊaÊfőünnepély.ÊDeÊhogyÊméltóan,Ê
aÊnagyÊreformátorÊemlékéhezÊképestÊrójjaÊleÊkegyeleteÊadójátÊazÊegyház,ÊmultÊoktóberÊhóÊ31-kénÊtarto ÊpresbiteriÊ
gyülésénÊFelicidesÊSándorÊegyházfelügyelőÊúrÊinditványáraÊelhatározta,ÊhogyÊkebelénÊgyüjtendőÊközadakozásÊutján,Ê
egyÊ–ÊazÊegyháznakÊ–ÊkésőbbÊspecificeÊmeghatározandóÊczéljáraÊ„Luther-alapot”Êlétesít,ÊaÊmelyÊalaphozÊcsakÊisÊszázÊ
évÊmúlvaÊnyulhatÊmajdÊazÊegyház.”Ê(Czegléd,Ê1883.Ênov.Ê4.,Ê3.Êo.) 

AÊczeglédiÊág.ÊHitvÊegyházÊmásodikÊjegyzőkönyveÊ1841ÊtőlÊ1855-ig 

· AÊBAZÁRSORÊÉSÊAZÊÚJÊTEMPLOM  
1893-banÊaÊvárosÊaÊPiacz-térÊrendezéséhez,Êkisajá táshozÊfogo ,ÊebbeÊbeleese ÊaÊpaplakÊésÊaÊtemplomÊis.ÊAÊle-
vágo ÊterületekértÊ20.000ÊforintotÊfize ek.Ê1894-benÊelhatároztaÊazÊegyház,ÊhogyÊezenÊaÊpénzenÊbazársortÊépítÊésÊ
újÊtemplomotÊemel.ÊÊ(CeglédÊ/Êszerk.ÊKolofontÊJózsef,ÊBp.,Ê1931)Ê 

„ÚJÊÉPÍTKEZÉSEKÊczímenÊmegemlékeztünkÊaÊhelybeliÊág.Êev.ÊegyházÊazonÊterveiről,ÊmelyekÊszerintÊazÊújÊpiacztérÊ
kele ÊvonalánÊdiszesÊbolthelyiségeket,ÊsőtÊújÊtemplomotÊ isÊépi et.ÊEzÊazÊügyÊmultÊvasárnapÊkerültÊazÊegyháziÊköz-
gyűlésÊelé,ÊaholÊDr.ÊGombosÊLajos,Êmásodfelügyelő,ÊszépÊbeszédÊkíséretébenÊajánlo aÊelfogadásraÊazÊegyháztanácsÊ
határozatát.ÊAÊközgyűlésÊegyhangulag,ÊnagyÊlelkesedésselÊhozzájárultÊaÊpresbiteriumÊelőterjesztéséhez.”Ê(CzeglédÊésÊ
VidékÊ1894.ÊmájusÊ13.,Ê3.Êo.) 
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„AZÊÁG.ÊEV.ÊEGYHÁZÊépítkezései,ÊaÊmelyeketÊaÊkisajá tásÊfolytánÊazÊújÊpiacztérreÊterveztek,ÊmegkezdődtekÊmár.ÊAÊ
piaczÊkele ÊoldalánÊvégigÊhúzódóÊbazárépületÊalapozásiÊmunkálataiÊelőreÊhaladtak,ÊazÊújÊiskolaÊésÊazÊújÊpaplakÊpedigÊ
nemsokáraÊkészenÊlesznek.ÊEnnélfogvaÊaÊrégiÊpaplakotÊaÊjövőÊhétÊelejénÊelbontják.”(CzeglédÊésÊVidéke,Ê1894.ÊjúliusÊ
22.,Ê3.Êo.)Ê 

„UTOLSÓÊ ISTENTISZTELETÊ –Ê AÊ czeglédiÊ ev.Ê egyházÊ történeteÊ fordulópontjáhozÊ ért.Ê AzÊ elsőÊ templomot,Ê amelyetÊ
1816-banÊ(1818-ban,ÊaÊszerk.)ÊÊfejeztekÊbe,ÊsÊaÊmelynekÊfelépítéseÊannyiÊönfeláldozóÊbuzgóságról,ÊvallásszeretetrőlÊ
ésÊ jóravalóságrólÊ teszÊ tanubizonyságot,Ê lebontják,Ê hogyÊ aÊ haladóÊkorralÊ lépéstÊ tartva,Ê újat,Ê szebbet,Ê díszesebbetÊ
emeljenek.ÊNevezetesÊmozzanatÊez,ÊkiváltÊhaÊmeggondoljuk,ÊmennyiÊküzdelem,ÊmennyiÊönmegadásÊkelle Êahhoz,Ê
hogyÊaÊsemmibőlÊtemplomotÊteremtsenek,ÊmostÊpedigÊazÊÚrÊházaÊmegszűnikÊnemesÊczéljánakÊszolgálniÊsÊaÊszenteltÊ
falakÊimmárÊleomlo ak.ÊÊEbbenÊaÊtemplombanÊmultÊvasárnapÊvoltÊazÊisten sztelet.ÊÊVirágok,ÊkoszorúkÊdiszite ékÊaÊ
falakatÊazÊoltárt,ÊaÊpadokÊpedigÊzsufolásigÊtele,ÊaÊszemekbenÊkönny,ÊaÊszívekbenÊfájóÊérzet,ÊdeÊegyu alÊaÊhaladásÊ
fele ÊvalóÊöröm.ÊAligÊhiányzo ÊvalakiÊeÊkisÊegyházÊhiveiÊközülÊerrőlÊazÊ isten szteletről,ÊsőtÊmásÊegyházakÊhiveiÊ isÊ
megjelentek,ÊhogyÊtanuiÊlegyenÊaÊtestvérÊhi elekezetÊünnepélyének.Ê 

NyolczÊóraÊutánÊve eÊkezdetétÊazÊ isten sztelet,ÊamikorraÊazÊegyháztanácsÊmárÊteljesÊszámbanÊ jelenÊvolt,ÊaÊhivekÊ
pedigÊegyreÊgyülekeztek,ÊhogyÊutoljáraÊegyü ÊlegyenekÊmindnyájanÊabbanÊaÊházban,ÊamelyÊmindnyájuké,ÊsÊaÊmely-
benÊ80ÊesztendőnÊkeresztülÊnyertekÊoktatást,Êvigasztalást.Ê…Ê ÊAzÊünnepiÊszónoklatotÊNt.ÊTörökÊ József,Êec.Ê lelkész,Ê
pestmegyeiÊfőesperesÊtarto a.Ê 

„Szerete ÊtestvéreimÊazÊÚrban!ÊAligÊhatároztukÊel,ÊaÊCzeglédÊésÊVidékeÊmárisÊhirde e.ÊÊ
SÊmiutánÊelhatároztuk,ÊaÊhívekhezÊmeneszte Ênyomtato ÊlaponÊhirde ükÊmiÊis,Êmond-
ván:ÊgyertekÊel,ÊbúcsúzzunkÊeÊháztól,ÊsokÊörömünknek,ÊsokÊbánatunknakÊszenteltÊhajlé-
kától!Ê…PárÊnap,ÊlegfeljebbÊpárÊhétÊsÊhültÊhelyeÊhirde ÊaÊkeser-édesÊvalót,ÊhogyÊvoltÊésÊ
nincsÊ többé.Ê…ÊmiÊ természetesebb,ÊmintÊaz,ÊhogyÊragaszkodunkÊehhezÊaÊ80ÊesztendősÊ
templomhoz.Ê ...Ê HiszenÊ eÊ házÊ nemcsakÊ azÊ ÚrnakÊ háza,Ê deÊ apáinkÊ jóravalóságánakÊ isÊ
tanubizonysága.ÊAligÊküzdö ékÊleÊugyanisÊapáinkÊazÊanyaegyházzáÊalakulásÊnehézsége-
itÊ 1802-ben,Ê 1814-benÊ márÊ aÊ templomépítésÊ gondjaitÊ veszikÊ magukra.Ê Adakoznak,ÊÊÊ
gyüjtenekÊ közelÊ ésÊ távolÊ vidéken:Ê aÊ földbőlÊ formáljákÊ aÊ vályogot,Ê aÊ földÊméhébőlÊ bá-
nyásszákÊemberfele ÊerővelÊazÊóriásÊköveket.ÊAzÊegyikÊhordjaÊaÊvárosbaÊigával,ÊaÊmásikÊ
hordjaÊazÊalapba,ÊaÊtalapzatbaÊkéziÊmunkával,ÊhogyÊazÊúrÊházaÊépüljönÊbelőle,ÊazÊegyikÊ
öntöziÊvérrel,ÊvéresÊverejtékkel,ÊaÊmásikÊöntöziÊvalódiÊszenteltÊvizzel…azÊÚrbanÊélőÊlélekÊörömkönyeivel,ÊhogyÊáldásÊ
fakadjonÊmunkáikÊnyomán.ÊNincsÊcsaládÊabbólÊazÊidőből,ÊaÊmelyÊhozzáÊneÊjárultÊvolnaÊahhoz,ÊhogyÊhajlékÊépí essékÊ
azÊúrÊdicsőségéreÊésÊnincsÊgyermek,ÊunokaÊamaÊcsaládokból,ÊaÊkinÊmegÊneÊnyugodnékÊazÊapákÊdicsősége,ÊaÊkinÊmegÊ
neÊdicsőülneÊazÊapákÊjóraÊvalósága,ÊmelynekÊtanubizonyságaÊezÊazÊépület.Ê 

Építése,ÊkeletkezéseÊeÊtemplomnak,ÊazÊaÊmúltÊ;Êbontása,ÊenyészéseÊeÊtemplomnak,ÊazÊaÊjövőnekÊaÊkezdete.ÊAÊÊmúltÊ
azÊalap,ÊaÊmelyenÊépülÊaÊjövő;ÊaÊmúltÊaÊtükör,ÊaÊmelybenÊmesszeÊelőreÊaÊjövőbeÊlátunk.ÊAÊprófétálásÊidejeÊugyanÊle-
járt,ÊdeÊaztÊprófétálásÊnélkülÊisÊmondhatjuk,ÊhogyÊamilyenÊaÊmúlt,ÊolyanÊaÊjövő,ÊmelyÊaÊmúltól,ÊmintÊforrásból,ÊfakadÊ
ésÊcsörgedezÊazÊörökkévalóságbaÊtovábbÊ…ÊVoltÊ idő,ÊnemÊ isÊolyanÊrégen,ÊszázadjaÊalig,ÊaÊmidőnÊmiÊnemÊvoltunk,Ê
nemÊvoltakÊapáink,ÊnemÊvoltÊevangélikusÊember,ÊnemÊvoltÊevangélikusÊegyházÊCzeglédÊvárosában.ÊMajdÊideÊtelepe-
de Ê egy,Ê utánaÊ aÊmásik,ÊmajdÊ jö ekÊ innen,Ê szaporodtakÊ amonnanÊ sÊ le ekÊ evangélikusokÊ ésÊ keletkeze Ê általukÊ
evangélikusÊÊegyház,ÊkezdetbenÊszórvány,ÊkésőbbÊfiliaÊ–ÊelőbbÊtanítóval,ÊutóbbÊlevitávalÊ–ÊvégreÊanyaegyházÊpappalÊ
ésÊtanítóval.ÊSÊkiÊsemÊheverteÊmégÊazÊanyáváÊalakulásÊfáradalmait,ÊmárisÊtemplom,ÊezenÊmaiÊelsőÊtemplomÊépítésé-
hezÊfogo .ÊEÊtemplomÊépítése,ÊkeletkezéseÊeÊszerintÊaztÊazÊigazságotÊhirde Ênekünk:ÊnemÊvoltunk,Êle ünk,ÊaÊsemmi-
bőlÊáltalhoza unkÊazÊéletre!Ê…ÊIgen,ÊbúcsúzzunkÊméltóÊfájdalommalÊésÊszentÊörömmel.ÊEÊfájdalom,ÊaÊmultatÊtemet-
ve,ÊaztÊmondatjaÊvelünk:ÊlegyenekÊáldvaÊazok,ÊakikÊeÊházatÊépite ekÊIstennekÊ–ÊemberekÊépülésére!ÊEzÊöröm,ÊaÊjö-
vőtÊüdvözölve,ÊaztÊmondatjaÊvelünk:ÊlegyenÊáldvaÊaz,ÊakiÊfölriaszto aÊreánkÊeÊnagyÊnapot,ÊmelyenÊazÊőÊsegedelmé-
velÊhajlékotÊépítenénekÊazÊembereknekÊ–ÊIstenÊimádására!ÊÁmen! 

 

TörökÊJózsefÊlelkészÊÊÊÊÊÊÊÊ
1875-1915Êközö  
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Isten szteletÊutánÊazÊúrvacsorátÊ isÊkioszto ák.ÊAzÊegészÊegyháztanácsÊsÊaÊhivekÊ legnagyobbÊrészeÊ felve eÊUrunkÊ
szentÊvacsoráját,ÊhogyÊezzelÊisÊemlékezetesebbéÊtétessékÊazÊünnepély.ÊDélutánÊ szt.ÊUdvardyÊSándorÊs.lelkészÊvé-
gezteÊazÊ isten szteletet,ÊszivhezÊszóló,Êgyönyörű,ÊalkalmiÊ imátÊadvánÊelőÊazÊ ismétÊnagyÊszámbanÊjelenlevőÊhivek-
nek,ÊakikÊimmárÊutoljáraÊléptékÊátÊaÊtemplomÊküszöbét.ÊEzÊalkalommalÊkeresztelőÊisÊvolt,ÊsÊKinczlerÊGézánakÊJenőÊ
nevűÊfiacskájátÊkeresztelték.ÊAzutánÊpedigÊszétoszlo akÊaÊhívek,ÊmégÊegyÊtekintetetÊvetveÊaÊrégiÊtemplomra,ÊamelyÊ
azótaÊközelÊállÊaÊteljesÊleromboláshoz.ÊEmlékétÊazonbanÊőrziÊszázÊmegÊszázÊkebel,ÊkülsejétÊésÊbelsejétÊpedigÊlefény-
képezték,ÊhogyÊörökkéÊmegmaradjonÊképe,Êunokákról-unokákra,ÊbecsesÊereklyeként.”Ê(CzeglédÊ ésÊ Vidéke,Ê 1894.Ê
júniusÊ10.Ê1-2Êo.)Ê 

AÊRÉGIÊTEMPLOMÊ lebontásaÊutánÊaÊBazársorÊépítéséhezÊkezdtek,ÊmelynekÊbevéte-
lébőlÊszándékoztákÊpótolniÊazÊújtemplomÊfelépítéséhezÊszükségesÊanyagiÊforrásokat.Ê
AÊbazársorÊépítőjeÊTimárÊJánosÊvolt.ÊÊHirdetésbenÊkerestékÊaÊbérlőket.Ê 

„PRESBYTERIÊGYÜLÉSÊ1894.ÊNOVEMBERÊ24-ÉNÊ–ÊTímárÊJánosÊépítőmester,ÊaÊbazárÊ
építőjeÊszemélyesenÊazonÊkérelmétÊterjesztéÊazÊegyháztanácsÊelé,ÊhogyÊtekinte elÊ
azonÊ körülményre,ÊmiszerintÊ aÊ városÊebbenÊ azÊévbenÊmárÊ úgyÊ semÊnyitjaÊmegÊaÊ
kisajá to ÊteretÊésÊezenÊokbólÊaÊbazárhelyiségekÊsemÊtalálnakÊolyÊkelendőségnek,Ê
hogyÊebbőlÊazÊegyháznakÊanyagiÊkáraÊlenne,ÊmentseÊfölÊazÊegyházÊtanácsÊazÊépítke-
zésiÊszerződésÊazonÊkötelmét,ÊhogyÊaÊbazárépületekÊaÊjelenÊévÊvégéreÊteljesenÊel-
készülveÊadassanakÊát,ÊmertÊ aÊbeállo Ê fagyokÊaÊ cementvakolástÊ lehetetlennéÊ te-
szik.ÊJelen Êegyébként,ÊhogyÊazÊegyikÊépületÊmárÊteljesenÊkészÊsÊaÊmásikÊépületbenÊ
isÊ csakÊnéhányÊhe ÊmunkaÊmaradtÊel.ÊAzÊegyházÊ tanácsÊTimárÊ JánosÊépítőmesterÊ
kérelmétÊtudomásulÊvesziÊugyan,ÊdeÊaÊkikötö ÊkötbérÊfizetéseÊalólÊcsakÊúgyÊment-
he ÊfölÊazÊépítőt,ÊhaÊaÊhalasztásbólÊcsakugyanÊsemmiÊkáraÊnemÊleszÊazÊegyháznak.Ê
SzigorúanÊelrendeliÊazértÊazÊegyháztanács,ÊhogyÊaÊfélbehagyo ÊmunkálatokÊaÊlegel-
sőÊtavasziÊnapokkalÊ ismétÊmegkezdessenekÊésÊ legkésőbbÊ1895.ÊáprilisÊ24-reÊbefe-
jeztessenek,ÊaÊkőlépcsőkÊazonbanÊmégÊeÊhóÊ folyamánÊminkétÊépületbenÊhelyreil-
lesztessenek.”Ê (AÊ czeglédiÊ ágost.Ê hiv.Ê evang.Ê egyházÊ V.ikÊ rendesÊ jegyzőkönyveÊ
1894-ikÊévtőlÊ1909-ikÊévig)Ê 

„BIZTOSITÁSIÊOKIRATÊ–Êaczélból,ÊhogyÊaÊczeglédiÊágostaiÊhitvallásuÊevangélikusÊegyházÊrészéreÊaÊtemplomépítésÊ
biztositvaÊlegyen,ÊalulirókÊczeglédiÊlakosokÊaÊkövetkezőÊköteleze ségetÊvállaljukÊmagukra:ÊazonÊesetre,ÊhaÊazÊegy-
házaknakÊazÊujÊpiacztérenÊépíte Ê16ÊboltbólÊállóÊarucsarnokaÊéviÊ2000Êfrtot,ÊazazÊkétezerÊforintotÊ sztánÊnemÊjöve-
delmezne,ÊegyetemlegesenÊkötelesekÊleszünkÊezenÊárucsarnokÊéviÊ sztaÊbér-
jövedelmétÊ 2000,Ê azazÊ kétezerÊ forintraÊ kiegészíteni.Ê Köteleze ségünkÊ azÊÊ
1896-ikÊévÊjunÊ14-énÊkezdődikÊsÊazÊ1916ÊikÊévÊjuniusÊhóÊ14ÊénÊszűnikÊmeg.ÊAÊ
pótlásÊ illetveÊaÊfizetésÊ köteleze ségeÊmindigÊ aÊnaptáriÊ évÊvégévelÊ állÊ be,Ê ésÊ
kiterjedÊ azÊ azonÊ évbenÊ beÊ nemÊ hajto Ê bérjövedelemreÊ is.Ê AÊ köteleze ségÊ
személyes,ÊazÊörökösökreÊátÊnemÊszáll,Ê sÊazÊaláíróÊhalálával,ÊvagyÊaÊ czeglédiÊ
ágostaiÊhitvallásúÊevangélikusÊegyházÊkötelékébőlÊelköltözésÊáltalÊvalóÊkilépé-
sévelÊ1906ÊjuniusÊhóÊ14ÊnapjaÊelő ÊisÊmegszűnik,ÊsÊaÊtöbbiÊaláíróraÊátáram-
lik.Ê…ÊAzÊaláíróÊhíveknekÊezenÊáldozatkészségét,ÊmelyÊ sztánÊaÊtemplomÊépítésÊlehetőségétÊmozditjaÊelő,ÊaÊCzeglédiÊ
ágostaiÊhitvallásúÊevangélikusÊegyházÊ (törv.Êképv.ÊFeliczidesÊSándorÊ felügyelő)Êköszöne elÊelfogadja.ÊKeltÊCzeglé-
denÊ1895.márcziusÊ 24-én.ÊAláírók:ÊDrÊGombosÊ Lajos,Ê TörökÊ JózsefÊ lelkész,Ê ÊGombosÊVilmosÊkereskedő,ÊElefántÊ
GyörgyÊmagánzó,ÊMészárosÊJánosÊtanító,ÊKmetyóÊPálÊgazdálkodó,ÊVermesÊMihályÊgazdálkodó,ÊLaszipÊGyörgyÊ ipa-
ros,ÊVermesÊIstván,ÊElefántÊLászlóÊközalapiÊellenőr,ÊRaffayÊJánosÊ iparos,ÊVermesÊBálint,ÊVermesÊJánosÊgazdálkodó,Ê
RaffayÊGyörgyÊiparos,ÊElefántÊGyulaÊiparos,ÊKolofontÊJánosÊiparos,ÊKmetyóÊIstvánÊiparos,ÊKiszelÊMihályÊgazdálkodó,Ê
AlexyÊLajosÊev.Êtanító,ÊSzokolÊMihályÊgazdálkodó,ÊGombosÊKárolyÊkereskedő,ÊDrÊTörökÊIstván,Êid,ÊHalápiÊJános” 

BazárkönyvÊ1895-1927Êközö  

AÊBiztosításiÊOkiratÊaláírói—1895. 
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AzÊ evangélikusÊ bazársorÊ helyiségeibenÊ 1895Ê ésÊ 1935Ê közö Ê közelÊ százÊ bérlő,ÊmesteremberÊ válto aÊ egymást,Ê
melyrőlÊaÊBazárkönyvÊlapjaiÊésÊazÊegyházzalÊkötö ÊszerződésekÊtanuskodnak.ÊÊAÊteljességÊigényeÊnélkül:ÊFülekiÊJó-
zsefÊbádogos;ÊBergerÊAdolfÊésÊFia;ÊClaytonÊésÊShu leworthÊgépraktár;ÊBergerÊ Lipót;ÊNagyÊAndrásÊműfestő;ÊVéghÊ
SámuelÊcipész;ÊSchwarczÊGyulaÊÊzsákraktár;ÊStejszkálÊTamásÊborbélyÊ;ÊUnghváryÊLászlóÊfaiskolaÊtulajdonosÊÊFüleÊPálÊ
lisztkereskedő;ÊRigóÊLajosÊbádogosÊmester;ÊRévészÊManó;ÊPálinkásÊPálÊhangszerkészítő;ÊFehérÊPálÊborbélyÊ;ÊPákozdiÊ
LídiaÊvarrónő;ÊHegedősÊKárolyÊműépítész;ÊHangyaÊszövetkezetÊ 

„PRESBYTERIÊGYŰLÉSÊ1895.ÊJÚLIUSÊ13-ÁNÊ–ÊAzÊelnöklőÊlelkészÊ
aÊgyüléstÊmegnyitvaÊjelen ,ÊhogyÊaÊtemplomÊépítkezéséreÊhir-
dete Ê pályáza Ê határidőÊ 1895.Ê júliusÊ 10-énÊ lejárván,Ê déliÊ 12Ê
órakorÊaÊ lelkésziÊhivatalhozÊaddigÊbeérkeze ÊajánlatokÊazÊépí-
tőbizo ságÊésÊvalamennyiÊvállalkozóÊjelenlétébenÊfelbonta ak,Ê
melynekÊkövetkezőÊeredményeÊvala:Ê1.,ÊVaskovicsÊAntalÊhelybeliÊlakosÊépítészÊajánlataÊazÊösszesÊmunkákraÊvégösz-
szegében:Ê32.388ÊfrtÊ35ÊkrajczárÊ,Ê2.,ÊTimárÊJánosÊhelybeliÊkőművesÊésÊácsmesterÊajánlataÊugyancsakÊazÊösszesÊmun-
kákra,Êvégösszegben:Ê30.000Êforint.Ê–ÊAzÊegyesÊcsoportmunkálatokraÊaÊkövetkezőÊajánlatokÊada akÊbe:Ê1.,Êkőműves
-kőfaragóÊmunkacsoportraÊsenkiÊ;Ê2.,ÊazÊácsmunkákÊcsoportjára:ÊGyuraÊKárolyÊhelybeliÊácsmester,Êvégösszege:Ê2765Ê
frtÊ24ÊkrÊ;Ê3.,ÊazÊasztalosÊmunkákÊcsoportjáraÊPirosÊLajosÊhelybeliÊasztalosÊmestertőlÊérkeze Êajánlat:Ê1571ÊfrtÊ50ÊkrÊ
végösszeggel,Ê végülÊ 5.,Ê aÊ bádogosÊmunkákÊ csoportjára:ÊRónayÊ JánosÊ szinténÊ helybeliÊ iparosÊ ado Ê leÊ ajánlato Ê :Ê
2379ÊfrtÊ45ÊkoronaÊvégösszeggel.Ê… 

SzokolÊMihályÊaÊgondnokÊjelen ,ÊhogyÊazÊépítészÊmérnökÊnemÊtaláljaÊczélszerünekÊaÊrégiÊtemplomÊfalaibólÊmaradtÊ
köveknekÊésÊtéglaÊtörmelékeknekÊazÊújÊtemplomÊalapjaibaÊtörténőÊberakását,ÊmiértÊisÊazokatÊelÊkelleneÊadni,Êvagy-
haÊnemÊvennékÊmeg,ÊegyszerűenÊutczaÊtöltésreÊátengedhe ÊaÊvárosnak,ÊannyivalÊinkább,ÊmertÊmostaniÊhelyén,ÊazÊ
újÊtemplomÊterületénÊazÊúgysemÊmaradhat,ÊmásÊhelyreÊhordatásaÊésÊösszerakásaÊpedigÊismétÊköltségbeÊkerülne.ÊAzÊ
egyháztanácsÊaÊkövekÊésÊ törmelékekÊeladásávalÊaÊgondnokotÊmegbizza.Ê JegyezteÊAlexyÊLajos”Ê (AÊ czeglédiÊ ágost.Ê
hiv.Êevang.ÊegyházÊV.ikÊrendesÊjegyzőkönyveÊ1894-ikÊévtőlÊ1909-ikÊévig)Ê 

„PRESBYTERIÊGYŰLÉSÊ1895.ÊJÚLIUSÊ14-ÉNÊ-Ê…ÊMostÊrövidenÊazonÊkér-
désreÊtörténtÊnévszerin Ê szavazás,ÊhogyÊTimárnakÊvagyÊVaskovicsnakÊ
adassék-eÊ aÊ templomépítés?Ê…TimárÊ JánosÊbizato ÊmegÊ 43Ê szóvalÊ 1Ê
ellenébenÊ aÊ templomépítéssel,Ê aÊ vállaltÊ végösszegÊ 30.000,Ê azazÊ har-
mincezerÊ forintért,Ê aÊ véglegesÊ szerződésÊmegkötésévelÊ pedigÊ SzokolÊ
MihályÊegyháziÊgondnokotÊsÊazÊegyháztanácsotÊhatalmaztaÊmegÊaÊköz-
gyűlés.Ê…Ê EgyesekÊmegnyugtatásáraÊ felvete eÊ azÊ elnökségÊ azonÊkér-
dést,Ê hogyÊmajdanÊaÊ toronyÊ tetejéreÊbefejezésülÊkereszt,Ê vagyÊcsillagÊ
alkalmaztassék.Ê AÊ közgyűlésÊ általánosÊ óhajáraÊ csillagÊ fogÊ alkalmaztat-
ni.”Ê(AÊczeglédiÊágost.Êhiv.Êevang.ÊegyházÊV.ikÊrendesÊjegyzőkönyveÊ1894-ikÊévtőlÊ1909-ikÊévig)Ê 

„KÉTÊEGYHÁZÊ TEMPLOMÊNÉLKÜLÊ–ÊVárosunkbanÊazÊág.Êhitv.ÊevangélikusÊtemplomotÊtudvalevőenÊmárÊrégebbenÊ
lebonto ák,ÊhogyÊaÊkorÊigényeinekÊmegfelelőÊremekÊújÊtemplomotÊésÊtornyotÊépítsenekÊhelye e,ÊsÊazótaÊaÊhivekÊaÊ
ref.ÊiskolaÊnagytermébenÊdicsérikÊazÊistent,ÊvárvaÊazÊújÊtemplomÊfelépülését.ÊAÊhétenÊmegÊazÊev.Êref.ÊtemplomÊbel-
sejétÊisÊkiüríte ék,ÊhogyÊaÊtervbeÊve ÊkiépítéstÊteljesíthessékÊrajta,ÊÊsÊigyÊÊazÊev.Êref.ÊhivekÊisÊkiszorultakÊaÊtemplom-
ból.ÊMostÊaÊkétÊegyház,ÊmiutánÊazÊisteniÊ szteletreÊalkalmasÊtöbbÊhelyiségetÊnemÊtalált,ÊabbanÊegyeze Êmeg,ÊhogyÊ
mindke őÊazÊev.ÊrefÊiskolaÊnagytermétÊavatjaÊfelÊideiglenesÊtemplomnak,ÊmégÊpedigÊúgy,ÊhogyÊünnepekenÊkizárólagÊ
azÊág,Êhitv.Êevangélikusok,ÊhétköznapokonÊkizárólagÊazÊev.Êref.ÊegyházÊhiveiÊtartanakÊbenneÊaÊsajátÊlelkészükÊvezeté-
seÊmelle ÊisteniÊ szteletet.ÊValóbanÊlélekemelő,ÊhogyÊaÊkétÊegyházÊlegkisebbÊvitaÊnélkülÊilyenÊszépÊegyezségreÊtu-
do Êlépni.Ê(CzeglédÊésÊVidéke,Ê1895.ÊjúliusÊ14.,Ê2-3.Êo.Ê) 

SzegediÊSándorÊésÊTársaÊaÊbázársorÊegyikÊbérlője 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊNyugtaÊSztehloÊO óÊépítésztől 
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„AZÊEVANG.ÊTEMPLOMÊÉPÍTÉSIÊÜGYEÊ ÊmultÊvasárnapÊkerültÊdöntésÊaláÊazÊegyháziÊközgyűlésen.ÊAÊnevezetesÊügyÊ
irántÊnagyÊvoltÊaÊhívekÊkörébenÊazÊérdeklődés,ÊkikÊszépÊszámmalÊjelentekÊmegÊezÊalkalommal.ÊAzÊüléstÊTörökÊJózsefÊ
főesperes-lelkészÊnyito aÊmeg,ÊsÊbemuta aÊVaskovicsÊAntalÊésÊTimárÊJánosÊépítészekÊpályázatát.ÊElőbbiÊ32,ÊutóbbiÊ
30ÊezerÊforintértÊhajlandóÊfelépíteniÊSztéhlóÊfővárosiÊépítészÊmérnökÊterveiÊszerintÊaÊtemplomot.ÊAÊközgyűlésÊnagyÊ
többségeÊhosszaÊvitaÊután,ÊTimárÊajánlatátÊ fogadtaÊel.ÊEzenÊazÊülésenÊszavaztákÊmegÊaÊ35.000ÊFrtosÊkölcsöntÊ is,ÊaÊ
melyetÊaÊtemplomÊépítésiÊköltségeireÊvesznekÊfelÊaÊmagyarÊföldhitelintézetnélÊ50ÊéviÊtörlesztésre.ÊZálogulÊazÊegyházÊ
földbirtokaitÊkö kÊle.ÊHarmadikÊfontosÊtárgyaÊvoltÊaÊközgyűlésnekÊ
egyÊ ujÊ harangÊ öntésénekÊ aÊ kérdése,Ê aÊmelyÊ akkoraÊ lesz,ÊmintÊ aÊ
róm.Ê kath.Ê egyházÊ nagyÊ harangja.Ê EztÊ aÊ harangotÊ aÊ hivekÊ bőke-
züségébőlÊfogjaÊbeszerezni,ÊsÊo ÊaÊgyülésenÊbefolytÊeÊnemesÊczél-
ra:ÊRaffayÊGyörgyÊésÊTörökÊMáriaÊhagyatékábólÊ200Êfrt,ÊNt.ÊTörökÊ
József,Ê GombosÊ Vilmos,Ê GombosÊ KárolyÊ ésÊ nejeÊ TóthÊ O liaÊ ésÊ
VermesÊMihálytólÊ100-100Êfrt,Ê sÊaláírtÊKiszelÊMihályÊ50,ÊGubányiÊ
JózsefÊ5Êfrtot.”Ê(CzeglédÊésÊVidéke,Ê1895.ÊjúliusÊ21.,Ê3.Êo.) 

„ÚJÊ TEMPLOM.Ê–ÊAzÊágostoniÊhitvallásuÊegyházÊujÊtemplománakÊ
felépítéséhezÊmárÊ hozzáfogtak.Ê AÊmultÊ hétenÊ ástákÊ kiÊ azÊ alapokÊ
árkát,Ê amitÊ StéhlóÊ építész,Ê aÊ kiÊ aÊ templomotÊ tervezte,Ê ésÊÖrömiÊ
építőmester,ÊaÊkikÊlejönnekÊBudapestről,ÊmegszemlélikÊsÊmegálla-
pítják,ÊhogyÊnemÊkell-eÊmégÊmélyebbreÊásni.ÊHaÊmélyebbÊalapozásÊ
nemÊkell,ÊholnapÊhozzáfognakÊazÊalapozáshozÊis.”Ê(CzeglédÊésÊVi-
déke,Ê1895.ÊaugusztusÊ18.,Ê3.Êo.) 

„RENDKÍVÜLIÊKÖZGYŰLÉSÊ1895ÊNOVEMBERÊ3-ÁN-
AzÊisten szteletÊvégeztévelÊazÊegészÊgyülekezetÊazÊiskolaudvaronÊátÊazÊépülőÊtemplombaÊvonult,ÊmelynekÊaÊgyorske-
zűÊ munkásokÊ általÊ márÊ magasraÊ emeltÊ falaiÊ közö Ê csakhamarÊ felhangzo Ê azÊ elsőÊ
szentÊének.ÊHaÊKrisztusÊmagaÊoltalmaÊanyaszentegyházának!ÊEzutánÊMészárosÊJánosÊ
tanitóÊfelolvastaÊazÊemléklapot,ÊmelyetÊazÊalapkőbeÊhelyeztekÊelÊaÊkövetkezőÊnyom-
tatványokkalÊ ésÊ emléktárgyakkalÊ együ :Ê I.Ê AzÊ egyházÊ részrőlÊ azÊ EmlékiratonÊ kívül,Ê
melyÊkülönÊvörösrézÊtokbaÊvanÊzárva,Êelhelyezte ek:ÊEmlékbeszédÊKossuthÊLajosÊfö-
lö ÊTörökÊJózsefÊlelkésztől;ÊegyháztelkeketÊfeltüntetőÊhelysziniÊrajzÊaÊkisajá tásÊelő Ê
időből;ÊaÊrégiÊtemplomÊkülsejétÊésÊbelsejétÊfeltüntetőÊfényképe;ÊjelenÊünnepiÊmeghí-
vó;Ê egyháziÊ adókönyv;Ê árvamentőügyiÊ szabályzat;Ê presbyteriÊ választásiÊ szabályzat;Ê
temetőügyiÊszabályzatÊII.ÊSebőkÊBéla,ÊhelybeliÊnyomdászÊküldeményeÊÊCzeglédÊczíműÊ
helyiÊ lapÊ 1895.Ê nov.Ê 3-ikiÊ számaÊ ;Ê CzeglédÊ városÊ térképe;ÊKossuthÊ LajosÊemlékezeteÊ
TakácsÊJózsefÊev.Êref.ÊhelybeliÊlelkésztől,ÊIII.ÊPirosÊJózsefÊésÊtársaÊhelybeliÊnyomdájábólÊ
elhelyezte ekÊ aÊ CzeglédiÊMagy.ÊKir.Ê ÁllamiÊ PolgáriÊ fiúÊ ésÊ leányiskolaÊ huszonhatodikÊ
éviÊ értesítőjeÊ azÊ 1894/5-ikÊ tanévrőlÊ ;Ê aÊ CzeglédÊ ésÊ VidékeÊ czíműÊmásodikÊ helyiÊ lapÊ
1895-ikÊéviÊ44.ÊszámaÊ;ÊÊrészletesÊkimutatásÊaÊczeglédiÊkisdedóvóÊegyesületÊműködésé-
rőlÊ1874-ÊtőlÊ1892-ig. 

AzÊemlékkövetÊazÊ588-ikÊénekÊmásodikÊversénekÊénekléseÊközbenÊTimárÊJánosÊépítőmesterÊhelyezteÊel,ÊáldástÊkiván-
vaÊazÊegyházra,ÊaÊtemplomÊfőbejáratánakÊbelsőÊküszöbeÊalá.ÊMajdÊaÊlelkészÊmeghatóÊimájaÊkövetkezet,ÊmelyÊutánÊ
megáldo aÊaÊgyülekezetetÊésÊazÊépülőÊtemplomot.ÊEsteÊlakomátÊrendeztekÊaÊtemplomépítőÊmunkásoknakÊazÊiskola-
teremben,ÊmelyenÊmegjelentekÊazÊegyházÊlelkésze,Êtanítói,Êfő sztviselőiÊésÊSztehloÊO óÊépítészmérnökÊis,ÊvalamintÊ
azÊépítőÊTimárÊJános.”ÊÊ(AÊczeglédiÊágost.Êhiv.Êevang.ÊegyházÊV.ikÊrendesÊjegyzőkönyveÊ1894-ikÊévtőlÊ1909-ikÊévig)Ê 

AdománygyűjtésÊaÊharangöntéshez 

ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBakosÊKárolyÊorgonamesterÊnyugtája 

EmlékbeszédÊTörökÊJózsefÊÊÊÊ
lelkésztőlÊ 
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„KÖZGYŰLÉSÊ1896.ÊMÁRCZIUSÊ8-ÁNÊ -Ê…AÊközgyűlésÊ11ÊazazÊ zenegyÊszótöbbséggelÊaÊharangokÊöntésével,ÊösszesÊ
felszereléseikkel:Ê SeltenhoferÊ FrigyesÊ fiaiÊ soproniÊ harangöntőÊ czégetÊ bíztaÊmegÊ 4370Ê forintÊ kialkudo Ê árért,Ê azonÊ
megjegyzéssel,ÊhogyÊaÊvégösszegÊaÊharangokÊsulyaÊszerintÊvalamivelÊtöbb,Ê
deÊ valamivelÊ kevesebbÊ isÊ lehet.”Ê (AÊ czeglédiÊ ágost.Ê hiv.Ê evang.Ê egyházÊ
V.ikÊrendesÊjegyzőkönyveÊ1894-ikÊévtőlÊ1909-ikÊévig)Ê 

„AZÊEVANG:Ê EGYHÁZÊÚJÊTEMPLOMAÊ idestovaÊkészenÊ leszÊsÊmárÊbeÊvanÊ
boltozva.Ê AÊ hivekÊmozgalmatÊ indíto akÊ aÊ templomÊ belsejénekÊ kifestéseÊ
iránt,ÊamelynekÊköltségeitÊjótékonyÊadakozásbólÊfedeznek.ÊAÊfestéstÊTisza-
völgyiÊPéterÊeszközli,ÊakiÊezÊev.Êref.ÊtemplomÊfestésétÊisÊelvállalta.ÊAdomá-
nyokatÊFeliczidesÊSándorÊegyháziÊ felügyelőÊfogadÊel.”Ê (CzeglédÊ ésÊVidé-
ke,Ê1896.ÊaugusztusÊ2.Ê,Ê3.o.) 
„PRESBYTERIÊGYŰLÉSÊ1896.ÊAUGUSZTUSÊ8-ÁNÊ-Ê…ÊAzÊegyháztanácsÊutasítjaÊésÊmegbizzaÊazÊépítőÊbizo ságot,Êvala-
mintÊazÊe.Êgondnokot,ÊhogyÊaÊrégiÊpadok,ÊaÊsÊaÊmeglevőÊúrasztal,Êszószék,ÊkeresztelőkútÊésÊorgonaÊbeállításairólÊgon-
doskodjék,ÊmelyekreÊaÊÊszükségesÊköltségetÊazÊegyházÊpénztárábólÊutalványozza.ÊKöszönetÊésÊhálásÊelismerésÊszavakÊ
egyu alÊ azÊ egyháztanácsÊMar novichÊ GyulaÊ uradalmiÊ fő sz artóÊ úrnakÊ azonÊ kiválóÊ Ê ésÊ jóakaratuÊ szivességért,Ê
mellyelÊ közelÊ kétÊ évenÊ átÊ sajátÊ lakásánakÊ szinjébenÊ ingyenÊ ado Ê helyetÊ fen Ê templomiÊ berendezésiÊ tárgyaink-
nak.”ÊÊÊÊ(AÊczeglédiÊágost.Êhiv.Êevang.ÊegyházÊV.ikÊrendesÊjegyzőkönyveÊ1894-ikÊévtőlÊ1909-ikÊévig)Ê 

„HARANGOKÊBESZÁLLÍTÁSAÊ–ÊSzerdánÊdélután,ÊkevésselÊ4ÊóraÊelő ÊvonultakÊkiÊazÊevangélikusÊegyházÊelőljáróságaÊ
ésÊhíveiÊaÊvasuthozÊaÊSopronbólÊmegérkeze ÊharangokÊünnepélyesÊbeszállításhoz.ÊMegindultÊaÊszépÊmenet.ÊElőlÊkétÊ
lovasÊ legény:Ê SzokolÊ JózsefÊ ésÊ KiszelÊ BéniÊ
gazdaÊ fiúk.Ê UtánukÊ haladtÊ aÊ fehér-ruhásÊ
lányokÊkocsija:ÊVermesÊEsz ke,ÊKiszelÊZsu-
zsika,Ê KovácsÊMariÊ ésÊ FucskóÊ EszterÊ nyo-
szolyóÊ leányokkal.ÊŐketÊ köve eÊ aÊ virágosÊ
ésÊ felpántlikázo ÊhatÊökrösÊszekér,Ê -Ê rajtaÊ
aÊgyönyörűenÊ felkoszorúzo ÊkétÊnagyÊha-
ranggal,Ê-ÊmelyekÊkörülÊaÊnagyobbat,ÊaÊ17Ê
mázsásatÊ id.Ê VermesÊ MihályÊ ésÊ nejeÊ Ver-
mesÊErzsébetÊhitestársakÊajándékozták,ÊaÊkisebbiket,Ê8ÊmázsaÊsullyalÊpedigÊazÊegyházÊhíveiÊadományozták.ÊAÊnagyÊ
harangÊfelirataÊez:Ê„ÊAÊczeglédiÊágostÊhitv.Êevang.ÊegyháznakÊadományoztákÊVermesÊMihályÊésÊVermesÊErzsébetÊhi-
testársakÊ1896.Ê–ÊIstenÊazÊőÊszentÊfiátÊadtaÊére ünk,ÊmiÊvagyonunkbólÊáldozunkÊazÊőÊdicsőségére.ÊÁllítsÊemléketÊma-
gadnakÊésÊnemÊhalszÊmegÊsoha!”ÊÊ(CzeglédÊésÊVidéke,Ê1896.ÊaugusztusÊ16.Ê3.Êo.) 

„JEGYZŐKÖNYVÊ Ê aÊ ceglédiÊág,Êhitv.Êevang.ÊegyházÊ tanácsÊkebelébőlÊkiküldö ÊtemplomépítőÊbizo ságÊ1896.Êau-
gusztusÊ29-énÊtarto Êgyűléséből.ÊJelenÊvoltak:ÊNt.ÊTörökÊJózsefÊlelkész,ÊFelicidesÊSándor,ÊSzokolÊMihály,ÊGombosÊKá-
roly,ÊVermesÊMihály,ÊVermesÊJános,ÊMészárosÊJánosÊésÊAlexyÊLajosÊbizo ságiÊtagok.Ê 

AlexyÊLajos,ÊmintÊaÊbizo ságÊelőadójaÊtudatja,ÊhogyÊTimárÊJánosÊépítőmesterÊelfogadtaÊaÊChorusÊlépcsőnekÊtéglafal-
baÊkeményfaÊfokokkalÊleendőÊelkészítésétÊkétÊpihenőfordulóvalÊ100Êfrért,ÊolyÊformán,ÊhogyÊaÊköltségvetés:Êácsmun-
kákÊcsoportjaÊ8.ikÊtételénekÊ88ÊfrtbanÊmegállapíto ÊmunkájáraÊmégÊ12ÊfrtÊráfizetésÊtörténik.ÊJelen Êtovábbá,ÊhogyÊaÊ
lépcsőÊmárÊelÊisÊkészült.ÊKészÊegyu alÊaÊChorusÊlépcsőÊfolytatásátÊképzőÊtoronyfeljáratÊis,ÊmelyetÊráfizetésÊnélkül,ÊaÊ
megszabo ÊmunkálatonÊkívül,ÊazÊegészetÊbefestveÊkészí e ÊelÊaÊvállalkozó.ÊÊTudomásulÊvétete . 

Jelen ÊazÊelőadó,ÊmiszerintÊaÊharangokÊaláÊegyÊdeszkapadlózatÊvolnaÊkészitendőÊaÊharangokÊkényelmesebbÊésÊrövi-
debbÊkötéllelÊvalóÊhuzásaÊczéljából.ÊTovábbá,ÊhogyÊaÊharangokÊvasállványáhozÊisÊkelleneÊegyÊkisebbszerüÊlépcsőzet,Ê
mertÊaÊharangokÊtengelyétÊgyakrabbanÊkellÊolajozni.ÊAÊbizo ságÊaÊdeszkapadlózato ÊegyelőreÊszükségtelennekÊtalál-
va,ÊcsakÊaÊlépcsőzetÊkészítésétÊengedélyezi,ÊmegbizvaÊaÊgondnokot,ÊhogyÊerreÊnézveÊszerezzeÊbeÊÊaÊköltségszámítást.Ê 

 

SeltenhoferÊFrigyesÊFiaiÊharangöntőÊcégÊszámlájaÊ 

 
AzÊegyházÊ1896.ÊéviÊÊpénztáriÊnaplójából 
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-ÊSzokolÊMihályÊgondnokÊjelen ,ÊhogyÊaÊharangokÊbehozatalánakÊünnepségeÊ22ÊfrtÊ90ÊkrbaÊkerült,ÊaÊharangszerelőÊ
ellátásaÊpedigÊ20ÊfrtÊ55Êkrba,ÊezenkívülÊ10ÊfrtÊajándékotÊisÊado ÊaÊszerelőnek.ÊÊJelen Êtovább,ÊhogyÊVermesÊMihályÊúrÊ
befize eÊazÊáltalaÊadományozókÊharangraÊfelajánlo Ê2000Êfrtot,ÊmelyÊaÊSelthenhoferÊFrigyesÊésÊfiaiÊczéggelÊkötö Ê
szerződésÊértelmébenÊelküldete ÊcheckÊszámlávalÊSopronba,ÊmirőlÊbemutatjaÊaÊharangfelszerelőnekÊátado ÊésÊálta-
laÊmegírtÊ300ÊfrtosÊnyugtátÊésÊszÊ1700ÊfrtosÊchekklapot.Ê 

-ÊElrendeliÊaÊbizo ságÊÊazÊúrasztalának,ÊaÊszószéknek,ÊaÊkeresztelőÊkútnak,ÊazÊorgonánakÊésÊaÊpadoknakÊelhelyezését.Ê
SÊmintÊezenÊmunkálatokÊteljesítésétÊTimárÊJánosÊépítőÊmesterreÊbizza,ÊelvárvánÊésÊkérvénÊazoknak,ÊmintÊelőreÊkölt-
ségvetésilegÊmegÊnemÊállapíthatóknak,ÊméltányosÊfelszámítását.ÊÊAÊszószékÊaÊszentélyÊbalsarkábanÊhelyezendőÊel,Ê-Ê
azÊúrÊasztalaÊrégiÊalakjában,ÊdeÊazÊoszlopokÊkiállóbbÊelhelyezés-
velÊúgyÊállítandóÊföl,ÊhogyÊhátaÊmege ÊaÊlelkészÊszámáraÊkényel-
mesÊbejárásaÊmaradjon,ÊÊaÊrácsozatÊisÊlehetőlegÊrégiÊfelköralakjá-
banÊ erősítessékÊ meg,Ê vagyÊ haÊ ígyÊ nemÊ lehet,Ê kinyujto Ê egészÊ
szélességébenÊ aÊ szentélyÊ elején,Ê melynekÊ magasíto Ê lépcsőjeÊ
téglábólÊ–ÊcementÊleöntésselÊkészítendőÊ–ÊaÊkeresztelőkút,ÊhaÊaÊ
szentélybenÊnemÊférneÊel,ÊaÊszentélyÊésÊpadokÊelő ÊtérÊközepé-
reÊállítandóÊ–ÊazÊorgonaÊrégiÊalakjábanÊaÊChorusÊközepénÊálltan-
dóÊföl,ÊköltéségérőlÊelőzetesÊjelentéstÊvárÊaÊbizto ság,Ê-aÊÊrégiÊpadokÊpedigÊújÊgerendáza alÊésÊpadlózássalÊúgyÊál-
litandőkÊbe,ÊmintÊazÊaÊműépítészÊtervébenÊrajzolvaÊvan.ÊEgyenlőreÊaÊpadokÊbefestéseÊnemÊtervezte k.Ê 

-ÊGombosÊKárolyÊinditványáraÊelhatározzaÊaÊbizo ság,ÊhogyÊaÊszentélyÊablakaiÊszínesÊüvegezéssel,Ê-ÊaÊfőbejáratÊabla-
kaiÊpedigÊhullámosÊüvegezéssel,ÊvagyÊtejüveggelÊkészüljenek.ÊKöltségeirőlÊGombosÊKárolyÊjelentéseÊbevára k.Ê 

-ÊAÊmennyezetÊ festésÊTiszavölgyiÊPéterÊműfestőnekÊazÊegyh.tanácsÊáltalÊ128Ê frtÊkiadatván,ÊaÊműépítészÊáltalÊelőírtÊ
útmutatásokÊszigorúÊszemmelÊtartásáraÊutasí a k.Ê 

-ÊMészárosÊJános,ÊazÊépítésÊnaplóÊvezetőjeÊjelen ,ÊhogyÊaÊkőfaragóÊmunkálatoknálÊisÊtúlmunkaÊleszÊfizetendő.ÊPontosÊ
jelentéseÊelvára k.ÊÊ„Ê(AÊczeglédiÊágost.Êhiv.Êevang.ÊegyházÊV.ikÊrendesÊjegyzőkönyveÊ1894-ikÊévtőlÊ1909-ikÊévig)Ê 

„CSILLAG-FELTÉTELÊ–ÊAzÊevang.ÊegyházÊépülőfélbenÊlevőÊújÊtornyáraÊkeddenÊdél-
utánÊötÊórakorÊte ékÊfelÊaÊcsillagot.ÊAÊnemÊmindennapiÊlátványnakÊsokÊszemlélő-
jeÊvoltÊsÊazÊÁrpád-teretÊsűrűnÊbeálltaÊaÊkiváncsiÊpublikum.ÊAÊfélÊméterÊátmérőjűÊ
csillagotÊ RónayÊ János,Ê helybeliÊ jóhirűÊ bádogosÊ mesterÊ készíte e,Ê akiÊ azÊ egészÊ
toronyÊ bádogmunkájátÊ isÊ végziÊ sÊ őÊ vállalkozo Ê Ê arraÊ aÊ félelmetesÊ feladatraÊ is,Ê
hogyÊfeltegyeÊazÊ53ÊméterÊmagasÊ ÊtoronyraÊaÊcsillagot.ÊMégÊháromÊmunkásÊse-
gédkeze ÊnekiÊaÊmunkában,ÊakikÊszinténÊ igenÊügyesekÊvoltak.ÊAÊcsodálkozásÊésÊ
megelégedésÊmorajaÊ zúgo Ê végigÊ aÊ közönségÊ sorainÊmikorÊ leléptekÊ aÊ legfelsőÊ
állványrólÊsÊaÊcsillagotÊ ráerősíte ékÊaÊkarcsúÊtoronyÊtetejére.ÊAzutánÊazÊépítészÊ
ésÊ aÊ munkásokÊ versesÊ dikcziókÊ melle Ê aÊ felülrőlÊ aÊ másodikÊ állásonÊ áldomástÊ
i ak.ÊAzÊalkalmiÊverseket,ÊamelyeketÊfeszültÊfigyelemmelÊhallgato ÊvégigÊaÊnézőÊ
közönség,Ê TörökÊ József,Ê ev.Ê főesperes-lelkészÊ írta.”Ê (CzeglédÊ ésÊ Vidéke,Ê 1896.Ê
májusÊ31.Ê3.Êo.) 

FelkerültÊaÊtoronycsillag—1896 RónayÊJánosÊbádogosmesterÊszámlája 

TímárÊJánosÊépítőmesterÊnyugtájaÊ–1895 

RónayÊJánosÊaláírása 
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„TEMPLOMSZENTELÉSÊ–ÊAÊczeglédiÊevang.ÊegyháznakÊtegnap,ÊaÊreformáczióÊem-
lékünnepén,Ê nagyÊ napja,Ê emlékezetesÊ ünnepeÊ volt.Ê UjÊ templomát,Ê Ê aÊ melyetÊÊÊ
SztehloÊ O ó,Ê fővárosiÊ építészmérnökÊ ügyesÊ terveiÊ szerint,Ê TimárÊ János,Ê helybeliÊ
építőmesterÊdicséretesenÊelkészíte ÊsÊaÊmelyÊegyikÊdiszeÊvárosunknak,ÊmintÊépí-
tésze Ê remekmű,Ê szenteltékÊ felÊésÊadtákÊátÊnemesÊhivatásának.ÊAÊ felavatásÊdél-
elő Ê 10Ê órakorÊ kezdődö ,Ê amikorÊ azÊ összesÊ harangokÊ zúgásaÊ közben,Ê SárkányÊ
Sámuel,Êbányakerüle Êevang.Êpüspök,ÊaÊ szomszédosÊevang.Ê lelkészekÊélén,ÊnagyÊ
közönségtőlÊövezve,Êátve eÊSzokolÊMihályÊgondnoktólÊaÊtemplomÊkulcsátÊésÊfel-
nyi a aÊannakÊajtajait.ÊAÊ lelkészekÊutánÊfehérbeÊöltözö ÊharminczháromÊkoszo-
ruleány,ÊazÊegyháztanács,ÊaÊmeghívo Êvendégek,ÊmajdÊaÊhivekÊésÊazÊidegenÊfele-
kezetbeliÊnagyÊközönségÊlépe ÊazÊujÊtemplomba.”Ê(CzeglédÊésÊVidéke,Ê1896.Ênov-
emberÊ8.,Ê3.Êo.) 

AzÊevangélikusÊgyülekezetÊlelkészeiÊ:ÊKutnaiÊZelenkaÊPálÊ(1802-1811);ÊMumhardtÊDánielÊ(1812-1815);ÊÊPolónyiÊ
AndrásÊ(Ê1816-1823);ÊJuhászÊFerencÊ(1823-1830)Ê;ÊJakubovicsÊPálÊ(1831-1833);ÊBlázyÊLajosÊ(1833-1835);ÊSuhajdaÊ
LajosÊ(1835-1840);ÊElefántÊMihályÊ(1840-1844);ÊZámolyiÊJózsefÊ(1844-1873);ÊTörökÊJózsefÊ(1874-1915)ÊÊTörteliÊLa-
josÊ(1915-1930);ÊOrdassÊ(Wolf)ÊLajosÊ(1931-1941);ÊEgyedÊAladárÊ(1942-1946);ÊJávorÊPálÊ(1947-1975);ÊRibárÊJánosÊ
(1975-1983);ÊZászkaliczkyÊPálÊ(1983-1990);ÊVéghelyiÊAntalÊ(1990-1999);ÊHorváthÊFerencÊJózsefÊ(1999-2001);ÊSoly-
márÊPéterÊ(2001-2002);ÊPéterÊZoltánÊ(Ê2002-2016);ÊSzlaukó-BobálÊOrsolyaÊ(2016-) 

AÊgyülekezetÊtöbb,ÊmintÊkétÊévszázadosÊtörténeteÊala ÊszámosÊkiválóÊevangélikusÊlelkészÊszolgáltÊCegléden.ÊAÊ20Ê
századbanÊazonbanÊmindenképpenÊemlítésreÊméltóÊOrdassÊ (Wolf)Ê LajosÊ tevékenysége,ÊakinekÊnevétÊaÊ templomÊ
melle ÊutcácskaÊésÊegyÊemléktáblaÊisÊőrzi.Ê1931.Ê júniusÊ14-énÊ ikta ákÊbeÊaÊceglédiÊgyülekezetÊlelkésziÊállásába.Ê
AzÊi Êtöltö Ê zÊesztendőÊala ÊegyformaÊhűséggelÊmunkálkodo ÊaÊlelkésziÊszolgálatÊmindenÊterületén.ÊAÊgyerme-
kekÊ feléÊ fordulva,ÊnorvégÊnyelvbőlÊ fordíto Êgyermekprédikációkat.ÊElkezdteÊaÊ tanyánÊélőÊhívekÊ lelkiÊgondozását.Ê
MindezekÊmelle ÊaÊfiatalÊ lelkészÊújÊharangotÊöntete ,Ê iskolátÊfejleszte ,Êfoglalkozo ÊazÊegyháziÊsajtóval.ÊCeglédiÊ
szolgálatánakÊ zÊéveÊala ÊazÊvolt,ÊakinekÊvallo aÊmagát:Ê„IstenÊmindenesÊszolgája.”Ê(ÊId.ÊZászkaliczyÊPál:ÊOrdass,ÊaÊ
gyülekeze ÊlelkészÊ–Ê1984.Êaug.Ê19.) 

· AZÊISKOLÁK 

AÊceglédiÊevangélikusÊegyházÊazÊelmúltÊévszázadokÊala Ê5ÊiskolátÊépí ete ÊésÊműködtete .ÊTörténetükrőlÊazÊEvan-
gélikusÊEgyháziÊHiradóÊ1928-banÊjelentete ÊmegÊegyÊremekÊösszeállítást,ÊazÊújÊiskolájukÊátadásánakÊalkalmából.Ê 

„ISKOLÁNKÊFEJLŐDÉSEÊ100ÊÉVÊALATTÊ–ÊÁtkutatvaÊegyházunkÊtörténetét,ÊmelyÊnéh.ÊTörökÊJózsefÊlelkészünkÊtollábólÊ
értékesÊkincsÊgyanántÊvanÊbirtokunkban,ÊvalamintÊGombosÊKárolyÊúrÊ
szivesÊelbeszéléseÊnyománÊnéhányÊérdekesÊadatotÊ jegyeztünkÊ felÊ is-
kolánkÊfejlődéséről. 

AÊ legelsőÊ iskolaformaÊ épületetÊ 1792-benÊ emelteÊ egyházunk,Ê melyÊ
sokáigÊimateremÊcéljaitÊisÊszolgálta,ÊdeÊsemmiképpenÊnemÊelégíte eÊ
kiÊmégÊazÊakkoriÊ igényeketÊsem.ÊAzÊ1831-ikÊévbenÊépültÊutánaÊazÊujÊ
iskolaÊ adakozásból,Ê ugyanezenÊ aÊ telken,Ê körülbelülÊ aÊ régiÊ bazárokÊ
helyén,Ê templomunktólÊészakra.ÊFeljegyezveÊtaláljuk,ÊhogyÊaÊhaldok-
lókÊisÊadakoztakÊrá.ÊNádfödeles,Êföldes,Êgerendás,Êbúboskemencés,ÊablakaivalÊazÊudvarraÊnézőÊszerényÊkisÊépületÊvolt,Ê
egyÊtanteremmel.ÊAÊtanítványokÊközülÊmostÊmárÊIstenÊkegyelmébőlÊcsakÊGombosÊKárolyÊél,ÊkiÊmintÊ6ÊévesÊgyermekÊ
78ÊévvelÊezelő ÊjártÊebbeÊazÊiskolábaÊBotkóÊAndrásÊésÊGöndörÊKárolyÊtanítókÊvezetéseÊala .Ê…Ê 

AzÊÊev.ÊegyházÊharmadikÊjegyzőkönyvéből 
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NemÊérdektelenÊmegemlíteni,ÊhogyÊebbenÊaÊkisÊnádfedelesÊ iskolábanÊaÊtanulókÊgerendánÊültek,ÊgerendaÊszolgáltÊ
asztalulÊisÊnekikÊésÊaÊsorokÊhátrafeléÊemelkedőkÊvoltak.ÊÊUdvardyÊKárolytÊ1876-igÊtaníto Êiskolánkban.ÊMikorÊnekiÊ
tanítóiÊlakástÊkelle ÊvolnaÊépíteni,ÊmertÊaÊrégiÊdüledezőÊvolt,ÊugyÊhatározo ÊazÊegyház,ÊhogyÊazÊiskolátÊalakíto aÊátÊ
tanítóiÊlakássáÊésÊ1861-benÊGombosÊKárolyÊúrÊgondnokságaÊala ÊujÊiskolátÊépí ete .ÊŐÊo ÊvoltÊazÊelsőÊiskolábanÊ
mintÊnövendék,ÊaÊÊkövetkezőbenÊmintÊszervezőerő,ÊÊazontulÊpedigÊmostaniÊszépÊ
iskolánknálÊ isÊmintÊ folytonosanÊérdeklődőÊésÊbölcsÊ tanácsokatÊ adóÊ lelkesÊegy-
háztag.Ê 

„ISKOLASZENTELÉSÊ–ÊSzivesÊiparkodásunkÊutánÊaÊjóÊIstenÊráÊsegíte ,ÊhogyÊazÊújÊ
iskolánkatÊvégképpÊfelépülveÊszemlélhe ük,ÊsÊnövendékeinknekÊköszhasználat-
raÊátadha uk.ÊSÊezÊtörténtÊoctoberÊ30-án,ÊmikorÊisÊazÊünnepélynekÊelőlegesÊki-
hirdetéseÊkövetkeztébenÊ…ÊaÊÊlelkészÊegyÊalkalomszerüÊbeszéddelÊésÊhálaimávalÊ
aztÊaÊgondviselésÊvédszárnyaiÊaláÊajánlo a,ÊsÊhőnÊkívánta,ÊhogyÊminnélÊtöbbÊIs-
ten sztelő,ÊsÊszülőiketÊésÊtanítóikatÊáldó,ÊsÊeÊköztársaságnakÊhasznavehetőÊtag-
jaiÊ kerüljenekÊ kiÊ abbólÊ hosszúÊ évekÊ soránÊ át!”Ê (AÊ czeglédiÊ ágost.Ê hiv.Ê evang.Ê
egyházÊharmadikÊrendesÊjegyzőkönyveÊ1855-ikÊévtőlÊ1887-ikÊévig) 

ÊNagyÊhaladástÊjelente ,ÊhogyÊennekÊablakaiÊmárÊnemÊazÊudvarra,ÊhanemÊaÊNépkörÊutcáraÊnéztek.ÊAzÊutcáraÊ6Ê
ablakos,Ê szépÊmagas,ÊegyÊtágasÊ tanteremmelÊ rendelkezőÊépületÊvoltÊazÊújonnanÊépültÊ
iskolaÊésÊjótékonyÊujitásképpenÊmárÊfolyosóÊisÊvoltÊelő e,ÊhovaÊaÊgyermekekÊesősÊidő-
benÊbehuzodha ak.Ê....Ê1870-benÊazÊegyÊmeglevőÊtermetÊke éválaszto ák,ÊmertÊké a-
nítósÊle ÊazÊiskola.ÊEkkorÊkapo ÊujÊablakokat,ÊajtókatÊésÊujÊpadokatÊazÊiskolaÊnéh.ÊGom-
bosÊVilmosÊgondnokságaÊala .ÊAÊGombosÊcsaládÊmindigÊkive eÊrészétÊazÊegyházépítőÊ
munkából.Ê AÊ kegyesÊ adományozókÊ közö ÊelsőÊ helyenÊ emli Ê történetünkÊGombosÊPálÊ
nevét.ÊHálaÊaÊMindenhatónak,ÊhogyÊszerete Êfelügyelőnk,Êdr.ÊGombosÊLajosÊujÊiskolánkÊ
épitésétÊszinténÊlefolytatha aÊésÊazÊősökÊnyomdokánÊhaladhato .ÊSzépÊnagyÊudvaraÊ
isÊvoltÊazÊiskolának,ÊkörülültetveÊeperfákkal,ÊmelyeknekÊárnyékábanÊnyáronÊkelleme-
senÊjátszha akÊazÊiskolásgyerekek.Ê34ÊévigÊáraszto aÊáldásaitÊezÊazÊiskolaÊkiválóÊbuzgóÊtanítókÊvezetéseÊmelle .Ê
EzekÊközülÊnéh.ÊUdvardyÊKároly,Ênéh.ÊMészárosÊJánosÊésÊAlexyÊLajosÊ
voltakÊ azok,Ê kikÊ kiválóÊ tanitásukkalÊ ésÊ nevelésükkelÊ felejthetetlenÊ
nyomotÊ hagytakÊ vendégeikÊ lelkébenÊ ésÊ azÊ egyháziÊ életben.Ê TalánÊ
számosÊévenÊátÊteljesíte eÊvolnaÊnagyÊhivatásátÊezenÊépület,ÊhaÊazÊ
1895-ikÊ évbenÊ sürgősséÊváltÊ városiÊ kisajá tásÊ aÊ lebontásátÊ szüksé-
gesséÊnemÊte eÊvolna.ÊElőszörÊaÊtoronyÊnélküliÊkistemplom,ÊazutánÊ
aÊtanítóiÊlakásokÊésÊutoljáraÊazÊiskolaÊkerültÊbontóÊcsákányÊalá.ÊMostÊ
nemÊazért,ÊhogyÊtalánÊsokkalÊszebbÊésÊimpozánsabbÊlegyenÊujÊalak-
jában,Ê hanemÊ jóformánÊ csakÊ azért,Ê hogyÊ 10-15ÊméterrelÊ odább,Ê aÊ
nemrégÊ lebonto Ê Laszip-házÊ melléÊ kelle Ê kerülnie,Ê mivelÊ azÊ ujÊ
templomÊmelle ÊbazárokÊszámáraÊkelle ÊaÊhely.ÊNemÊlehete ÊsokÊuji-
tástÊeszközölniÊrajta,ÊmertÊazÊegyházÊazÊanyagiÊkimerülésÊelő Êállo ÊaÊ
hatalmasÊépítkezésÊmia .ÊAnnyiÊmégisÊtörtént,ÊhogyÊ2ÊnagyteremÊközéÊékelődö ÊegyÊkisterem,ÊkétÊablakkalÊazÊ
utcára,ÊhogyÊ3ÊtanerősÊlehessenÊvalamikorÊazÊiskola.ÊIgyÊtörténtÊezÊ1904-ben,ÊaÊIII.ÊtanerőÊmegválasztásakor.ÊKü-
lönbenÊtökéletesenÊaÊrégiÊmintájáraÊépíte ékÊfelÊazÊiskolát,ÊfelhasználvaÊaÊrégiÊanyagokatÊisÊteljesen.ÊAÊfolyosóÊisÊ
megmaradtÊaÊrégiÊbeállításban.ÊAzÊiskolaÊekkorÊkaptaÊazÊujÊszolgalakást,ÊmertÊaÊrégitÊ leÊkelle ÊbontaniÊaÊKígyó-
utcaÊ nagyÊ részénekÊ kisajá tásaÊmia .Ê ...ebbenÊ azÊépületbenÊ 33ÊévigÊ folytÊ aÊ szívósÊ nemÊ lankadóÊ lelkesÊ tanítóiÊ
munka.ÊEztÊazÊépületetÊ1928ÊmájusÊ3-ánÊkezdtükÊlebontaniÊésÊaÊjóságosÊistenÊsegítségévelÊnovemberÊ1-reÊmárÊ
eztÊaÊgyönyörűÊépületetÊszemlélhe ükÊhelye e.Ê(EvangélikusÊEgyháziÊHiradó,Ê1928.Ênovember.,1-2.Êo.) 

AdománygyűjtőÊfüzetecskeÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
azÊiskolaÊjavára—1861 

Dr.ÊGombosÊLajosÊ(1854-1945) 

AzÊevangélikusÊegyházÊpresbitériumaÊaÊrégiÊ
iskolaÊelő Ê1928-ban 
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„ÜNNEPÉLYESÊBEVONUIÁSÊEMELETESÊÚJÊISKOLÁNKBAÊ–ÊNagyÊnapraÊvirradtÊ
novemberÊ 18-án,Ê vasárnap,Ê kicsinyÊ egyházunk.Ê EkkorÊ vonultÊ beÊ ugyanisÊ azÊ
elemi,Ê ismétlő,Ê polgáriÊ iskolaÊ ésÊ gimnáziumÊ tanulósÊ seregeÊ azÊ újÊ emeletesÊ
iskolábaÊazÊegyházÊelőljárói,ÊtanítóiÊésÊnagyszámbanÊmegjelentÊszülőkÊveze-
tésével.Ê SzombatonÊ áldo Ê szivekÊ virágotÊ küldtekÊ azÊ újÊ iskolábaÊ sÊ mégÊ ál-
do abbÊkezekÊ feldíszíte ékÊannakÊ termeit,Ê folyosóját,Ê lépcsőjétÊ ésÊ feljáró-
ját.Ê ÊVasárnapÊmindenÊ iskolásÊeljö ÊazÊ istenházábaÊszüleivel.Ê…AÊ lelkészÊal-
kalmiÊ beszédetÊ ésÊ imádságotÊmondo ,Ê áldástÊ kértÊ mindazokra,Ê akikÊ azÊ
építkezésÊkörülÊszívvel-lélekkelÊközreműködtek.ÊSzemÊnemÊmaradtÊszára-
zon,ÊsokanÊhangosanÊfelzokogtak.ÊÉrezteÊmindenki,ÊhogyÊhatalmasat,Êma-
radandótÊ alkoto Ê ezÊ azÊ egyház.Ê …AÊ nézelődésÊ azÊ újÊ épületbenÊ eltarto Ê
délig.Ê NehezenÊ távoztakÊ elÊ aÊ gyermekekÊ sÊ aÊ szülők,Ê vendégekÊ egyarántÊ
innen.ÊValamiÊlebilincselte,ÊmegkaptaÊőket.ÊNemÊcsoda!ÊOlyanÊjólÊsikerültÊ
ennekÊazÊújÊiskola-palotánakÊmindenÊrésze.ÊhogyÊdicséretéreÊválikÊaÊterve-
zőnekÊ (ÊHegedősÊKároly,Ê aÊ szerk.)Ê azÊépítőnekÊ (FarkasÊ JózsefÊésÊKnezsekÊ
Gusztáv,Ê aÊ szerk.)Ê Ê ésÊ épí etőnekÊegyaránt!Ê TöltseÊ beÊ hivatásátÊ időtlen-
időkig!”Ê(EvangélikusÊEgyháziÊHiradó,Ê1928.Ênovember.,Ê5.Êo.)Ê 

AÊgyülekezetÊtanítói:ÊLéviÊJánosÊ(1792.ÊÊjan.Ê6-jún.Ê27-ig);ÊKovácsÊÊ(1792);ÊKalmárÊImreÊ(Ê1792.Êszept.Ê1-ig.);ÊKissÊJó-
zsefÊ(1794ÊÊmárc.Ê21-1796);ÊBartholomeideszÊDánielÊ(1796);ÊSzabóÊJánosÊ(1803);ÊKovácsÊJánosÊ(1803Êvég.);ÊÊBuzekÊ
SámuelÊ(1804);ÊFrankóÊJánosÊ(1808);ÊPintérÊJózsefÊ(1808);ÊGraffÊJózsefÊ(1811-1815)ÊÊVidovszky(1815);ÊGraffÊGáborÊ
(1815-1818);Ê BotkóÊ AndrásÊ (1819-1850);Ê ThomkaÊ KárolyÊ (1850-1851);Ê GaálÊDánielÊ (1851-1852);Ê HudacsekÊ JózsefÊ
(1852-1853);ÊGöndörÊKárolyÊ(1853-1857);ÊFerenczyÊPálÊ(1857-1861);ÊUdvardyÊKárolyÊ(1861-1875);ÊRuszÊJánosÊ(1870
-1878);ÊMészárosÊJánosÊ(1876-1904);ÊAlexyÊLajosÊ(1879-1910);ÊKiszelyÊJánosÊ(1904-1938);ÊKiszelynéÊMészárosÊGizel-
laÊ(1904-1942);ÊLakatosÊEmilÊ(1910-1918);ÊVághyÊGyulaÊ(1918-1919);ÊMayerÊJózsefÊ(1920-1932);ÊPéntekÊLajosÊ(1938
-1949);ÊRemeteÊJózsefÊ(1939-1949) 

Kiszelyné Mészáros Gizella: „Egyházunk történetén végigvonul a folytonos anyagi küzdelem, de egy-

szersmind a hívek állandó áldozatkészségéből a szemmel látható gyarapodás és haladás. Ezeket az ada-

tokat csak azért közöltük híveinkkel, hogy az ősök példáján felbuzdulva, áldozatkészségüket megmu-

tatva szeressék templomukat, iskolájukat, egyházukat!” 

TEMPLOMUNK :  

Kiss Sándor, néhai ceglédi presbiter 

„Alapja az ősök rendületlen hite. 
Célja: ki benne van Isten felé vigye. 

 Ebben a világban úgy állni a vártán: 
Gond és baj között is szebb jövendőt várván. 

Lerakni a terhet, mely vállunkat nyomja 
És a hitnek szárnyán szállni magasabbra! 

Dicsőséget adni menny Istenének, 
Innen is, onnan is hangozzék az ének. …”  

AÊdokumentumokÊforrásaÊaÊCeglédiÊEvangélikusÊEgyházközségÊLevéltáraÊ 
AÊCeglédiÊEvangélikusÊTemplomÊhomlokzataÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

Fotó:ÊSzilajÊAnikóÊ 

AzÊevangélikusÊiskola—1928 

AzÊújÊiskolaÊtervrészlete—HegedősÊKárolyÊ 


