
A mencshelyi ág. hitvall. ev. egyházközség története. 
Mencshely község Veszprém vármegye veszprémi járá-

sában, Veszprém városától 25 kilométernyire, délnyugoti 
irányban, a Balatonvidékét a Balatontól elválasztó fensikon 
fekszik. Lakosainak száma 723, kik közül ág. hitvall. evang. 407. 

Történeti múltja, mint possessiv primae occupationis-
nak, visszanyúlik a honfoglalás idejéig. Hogy nagyon régen 
már emberlakta hely volt, ezt bizonyítja a község körül lévő 
számos temetkező hely. Az evang. templom és lelkészlak 
közötti térség egykor szintén temető volt, itt még most is 
alig fél méternyi mélységből emberi csontok kerülnek elő. 
A községtől keletre mintegy kilométernyire levő vízfolyás 
partjain állott egykor a Berki-vár, vagy kolostor, begyöpö-
södött alapfalai, itt-ott heverő faragott épületkövek és a száj-
hagyomány tartotta fenn ennek emlékét. A községtől másfél 
kilométernyire délkeletre, az egykori ősrengetegben voltak az 
úgynevezett buzavermek — ma szabályos alakzatú földhá-
nyások — valószínűleg arra a célra, hogy ellenség közeled-
tekor a nép itt rejthesse el élelmiszereit s értékesebb holmiját. 

A község tőzsgyökeres magyar lakói régi időktől fogva 
nemesi kiváltságokat élveztek. így az Antal, Bertalan, Fülöp, 
Miklós és Sándor családok ; e nevek egyszersmind azt bizo-
nyítják, hogy a keresztségben felvett név, mint családnév 
szállott az utónemzedékre. Ezen családok nemesi jogait az 
első Habsburg uralkodók külön diplomákkal újra megerő-
sítették. 

Mint általában a reformáció iránt fogékony magyarság, 
a lakosok itt is korán csatlakoztak a protestáns felfogáshoz. 
A község Dörgicse és Nagyvázsony tőszomszédságában lé-
vén, mely két községben nagyon korán jelentkezett a refor-
máció, igen valószínű, hogy ezen érintkezés révén jutott a 
megújított vallás első csirája a község lakosaihoz. Bizonyos 
az, hogy 1600 táján már számosabban voltak a községben 
evangélikusok, kiknek egyházi szolgálatait, a gyónáson kívül, 
a zalamegyei Csicsó község plébánosa teljesítette; majd nem-
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sokára teljesen elszakadtak a veszprémi püspök kegyurasága 
alatt állott plébániától s e miatt a lakosság a veszprémi püs-
pökök részéről zaklatásoknak volt kitéve. 

Hogy személyesen ki hirdette itt először az evangeliomi 
tant, arra nézve homály takarja a multat. Bizonyára mint az 
erjesztő kovász terjedt Sárvár és Pápa felöl az uj eszme-
áramlat családról-családra, községről-községre, mig végre a 
hivek számban és erőben annyira megnövekedtek, hogy egy-
egy községben a rendes egyházi élet kialakulhatott. 

A reformáció első századában községünkben alig volt 
szervezett gyülekezeti élet. Hazánkban az evangélikusok so-
káig a kath. püspökök főhatósága alatt állván, csak az 1610. 
évi zsolnai zsinat után lépett jobban előtérbe a különválás az 
által, hogy az evangélikusok külön szuperintendenseket és 
inspektorokat választottak. Tehát itt is csak a 17-ik század 
közepe táján izmosodtak meg hitelődeink annyira, hogy lelki 
szükségleteik kielégítésére prédikátort hívhattak. A legrégibb 
anyakönyv (1716-ból származik) első lapján ez a feljegyzés 
olvasható : „ 1660-ban Tiszt. Zedeni István ur volt mencshelyi 
prédikátor és egyszersmind ő kegyelme administrálta Dörgi-
csét is a helységnek néptelensége és kevés jövödelme miatt 
és ugyanitt Mencshelyen is végezte el dicsőséges, jó életét 
és innét vitetett a dicsőségbe." Ez a Zedeni, vagy Zsedényi 
volt az a boldogasszony-dörgicsei prédikátor, ki a gályarab-
ságot végigszenvedte s 1677-ben visszatérve hazájába, hiva-
talát régi hivei körében tovább folytatta s a rendezetlen vi-
szonyok folytán hol Dörgicsén, hol Mencshelyen lakhatott, 
ellátván itt is, ott is a hivek lelki gondozását. 

Ezen időtől fogva rövid megszakításokkal állandóan volt 
lelkésze az egyházközségnek, de javadalmazása nagyon cse-
kély lehetett, mert 1720-ban Hegyfalusi György akkori pré-
dikátor Kapolcsra hivatott s el is ment „propter miseriam 
ecclesiae". 

Az anvakönwek tanúsága szerint időközönként a mencs-
helyi lelkész gondozhatta a dörgicsei és szentantalfai gvüle-
kezeteket is, mert gyakran találkozunk az anyakönyvekben 
ilyen előnevekkel: dörgicsei, szentantalfai. Hogy e gyüle-
kezet is csak küzdelmek és viszontagságok után erősödhe-
tett meg, azt bizonyítja általában a reformáció története. — 
Véglegesen szervezett gyülekezeti élet csak 1730 táján kez-
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d ő d ö t t , mert az anyakönyvek vezetése ezen időtől fogva meg-
szakítás nélkül halad tovább s ezentúl már rendes tanítót is 
tart az egyházközség. 

Hivataloskodásuk sorrendjében nevezzük meg itt a gyü-
lekezetben működött lelkészeket és tanítókat. 

Lelkészek : 

1. 1660-tól Zedeni István. 
2. 1684-ben Horváth András említtetik, amint kitetszik 

Somogyi Gergelyné Test. leveléből, „melyet is ő subscribált". 
3. 1720 táján Hegyfalusi György volt a prédikátor, ki 

innét Kapolcsra vitetett. 
4. Ezután Petánszky neve említtetik, azon megjegyzés-

sel, hogy csak egy évet töltött az ecclesiában. 
5. 1726—1731-ig Járfás András volt a lelkész. 
6. 1731. 1747-ig Göndör Gergely. 
7. 1747—1754-ig Seratorius János. 
8. 1754—1771-ig Kövesi Pál, ki innét Nagyalásonyba 

vitetett. 
9. 1771—1779-ig Tompos Balázs (Perlaky Gábor püs-

pöknek veje), ki után értékes feljegyzéseket birunk a gyüle-
kezet múltja és volt lelkészei felöl. Innét visszavitetett Ger-
gelyibe, ahol lelkészkedését elkezdette volt. 

10. 1779—1792-ig Bozzay György, ki Nemeskérről hi-
vatott Mencshelyre. A gyülekezet ingó vagyonáról pontos lel-
tárt vezetet s lelkészkedése alatt épült meg a mostani tem-
plom 1791-ben. 

11. 1792-ben foglalta el hivatalát László Sámuel, kinek 
1837-ig terjed hosszú működése üdvösen hatott az egyház-
község fejlődésére ; egy általa vezetett jegyzőkönyv közegy-
házunk akkori viszonyait híven tünteti fel. Esperesi hivatalt 
viselt 1812-től haláláig. 1834-ben a gyülekezetünkkel egye-
sülve volt reformátusok elváltak s külön tanítót hiván, mint 
leányegyház csatlakoztak a nagyvázsonyi anyagyülekezethez. 

12. 1837—1839-ig Karsay Sándor, elődjének segédlel-
késze lőn a gyülekezet lelkésze; innét Téthre, majd Győrbe 
vitetvén, neve mint a kerület főpásztoráé, országszerte is-
mertté lett. 

13. 1839—1841-ig Pálfy József lelkészkedett. O alatta 
cseréltetett fel a régi énekeskönyv a máig is használatban 
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Neve, mint a soproni tanitó-képezde egyik megalapítója s 
mint a protestáns tanügy egyik jelese fényeskedik. 

14. 1841—1845-ig Magassy Dániel mint kissomlyói se-
gédlelkész választatott lelkészül s innét rendes lelkészül vite-
tett vissza Kissomlyóra. 

15. 1846—1889-ig Blajsza János. Alatta jutott az egy-
házközség tagosztály utján jelentékeny ingatlan vagyonához 
s helyes gazdálkodással gyarapítván jövödelmeit, szőlőbirto-
kot is vett a gyülekezet. Hosszas betegsége alatt egy ideig 
Nyirő Károly jelenlegi alsó-dörgicsei lelkész, majd e sorok 
irója működtek, mint segédlelkészek oldala mellett. Halála 
után 

16. 1889 augusztus 4-én alulírott választatott az egy-
házközség lelkészeül. 

Tanítók: 

1. 1744-ben Kutasy István említtetik, mint a gyülekezet 
első tanítója. Utána ezek következtek: 2. Vajda Imre. 3. Met-
séri István. 4. Ratkóczy Sámuel. 5. László György. 6. Pe-
lárgus József. 7. Tóth Mihály. 8. Urszini László. 9. Kovács 
János. 10. Seregély István. 11. Dávid Ferenc. 12. Bruck Já-
nos. 13. Nagy János. 14. Tóth Imre. 15. Bereczky Géza, a je-
lenlegi tanító, ki hivatalát 1887 október 25-én foglalta el. 

Ez ideig működött tehát a gyülekezetben 16 lelkész és 
15 tanító. 

A vallásos élet az egyházközségben általában mindenkor 
elég élénk volt. Fejlesztésén buzgó lelkipásztorok fáradoztak. 
És mégis az utóbbi évtizedben a nazarenus szekta ugy a 
vidéken, mint gyülekezetünkben is számos hívünket megin-
gatta hitükben és elvonta őket apáik vallásától. Váljon az 
újság ingere-e, a tul liberális állami törvények-e, a benső 
meggyőződés-e, vagy az egyházi terhektől való szabadulás 
vágya, avagy a mai társadalmi renddel való elégedetlenség 
ösztönzi őket hitök elhagyására : nehéz volna azt kifürkészni. 
Egy irányzattal állunk itt szemben, melynek okai mélyen a 
néplélekben rejlenek, vele szemben a türelmetlenség s a ke-
mény, megtorló rendszabályok csak fokozzák a szeparáló 
hajlamokat. 

Egyháztagjaink vagyoni viszonyai ha nem is nyomasz 



62 

tók, de kedvezőknek sem mondhatók. Ezelőtt két évtizeddel 
a dustermő szőlőket a filloxera teljesen kiölte s dacára a 
szorgalmas, takarékos és józan életű lakosság megfeszített 
munkájának, költségeinek, mit szőllőire fordított, nem sikerült 
a régi helyzetet visszahódítani. E mellett a mezőgazdaságban 
is több oldalrul károk és veszteségek sújtották híveinket, 
úgyannyira, hogy a szegényebb lakosság vándorbotot fogott 
s előbb Szlavóniába, majd Kecskemét vidékére költözött s ott 
kereste fel megélhetésének feltételeit. 

Kedvezőtlen közgazdasági viszonyaink általános nyomása, 
az amerikai kivándorlásban, kihatott egyházközségünkre is. 
Számos munkabíró egyháztag szakadt el igy tőlünk, kik a 
tengeren tul keresik anyagi boldogulásukat. Ezidő szerint 26 
egyháztag van Eszakamerikában, kik többnyire New-Jersey 
állam Wharton városának vasbányáiban nehéz munkával, tes-
tet sorvasztó levegőben fogyasztják életerejüket s fájdalom, 
nem is valami nagy haszonnal, mert a kereseti viszonyok ott 
is nagyon hanyatlottak. Bár a lelkész a lelkipásztori össze-
köttetést fentartja az elszakadt hívekkel, de ez korántsem elég 
arra, hogy az elköltözötteket a menthetetlen erkölcsi zülléstől 
megóvhatná. Hazaérkezettek elbeszélése szerint e tekintetben 
szomorú állapotok vannak ott. 

Magának az egyházközségnek vagyoni helyzete kielégítő. 
Középületei jó karban vannak. Ezeknek átépítésére és nagyobb 
tatarozásokra a gyülekezet az utóbbi két évtizedben tiz ezer 
koronát meghaladó összeget fordított, kizárólag saját erejé-
ből. Az egyházközség földbirtoka (a lelkész és tanítóéval) ki-
tesz 67 kat. hold és 619 rj-ölet. Van jól jövedelmező mag-
tára, melynek tőkéje rozsban és árpában 626 hit tesz ki. 
Tőkepénze: 2745 K 14 f. Jelen évi költségvetése 5048 K 
15 f. szükségletet s ugyanannyi jövödelmet tüntet ki. Van 
két alapítványa u. m. a Bocskay Ferenc-féle (1861) 400 K 
iskolai alapítvány, melynek kamatait szegénysorsu elemi is-
kolai tanulók élvezik és a Fülöp József és Szerencsés Juli-
anna-féle (1895) 200 K alapítvány, melynek jövödelme a min-
denkori tanítót illeti. 

Az egyházközség temploma helyén, falromok után Ítélve 
már ősi időkben állhatott egy kisebb kápolna körülötte te-
metővel. A mai templom alapjából 1791-ben épült, torony-
és harangokkal. 1832-ben készült annak belső boltozata, 1838-
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ban az oltár és szószék, 1862-ben a templomtető cseréppel, 
a torony bádoggal fedetett s 1903-ban villámcsapás megron-
gálván azt, villámháritóval láttatott el. 

Az iskola 1871-ben épült, van egy tágas tanterme, s 3 
szobás tanitólakása. A lelkészlak több lakhelyiséggel kibővítve 
és cseréptetővel ellátva 1891-ben nyerte mai alakját. 

Jótékonysági intézményekkel az egyházközség nem ren-
delkezik. A belmissió ügyét támogatja az 1896 óta fennálló 
nőegylet. 

A községben kisebbségben levő református és róm. ka-
tholikus lakossággal hitsorsosaink a legbékességesebb viszony-
ban vannak; felülemelkedve a felekezeti korlátokon a keresz-
tyén szeretet és türelem kapcsa fűzi embert embertársához. 

Isten áldó kegyelme, mely a múltban megóvta kicsiny 
gyülekezetünk létét, őrködjék továbbra is felette, hogy „vi-
ruljon a béke magasztos ölében" időtlen időkön á t ! 

Közli: fenyves €de 
ev. lelkész. 


