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17-02-142

Az egyházmegye-történet 

feldolgozásának előzményei
Vámosmikola és Perőcsény vallásfelekezetei a XVIII. században. Honti

Füzetek 2, 1999.

Az Alsó-Ipoly mente vallás- és egyháztörténete – a honfoglalástól a

millenniumig (vázlat); Honti Füzetek 1, 1999.

2011-ben Kovács Sebestény József perőcsényi lelkipásztor, a palánki

egyházmegye utolsó esperese születésének 125. évfordulójáról

Perőcsényben, a város első újkori rendes lelkésszé választásának 100.

évfordulójáról Balassagyarmaton emlékeztünk, ahol az esperes úr

életpályájáról és a család történetéről tartottam emlékbeszédet.

A Veszprém Megyei és a Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár Padányi

Bíró Márton püspök halálának 250. évfordulója tiszteletére egyháztörténeti

konferenciát szervezett 2012-ben, melyen Helvét hitvallású gyülekezetek a

Börzsöny vidékén című előadással vettem részt.

Utóbbi visszatekintések sarkalltak arra, hogy feldolgozzam az 1952-ben

megszüntetett esperesség történetét.



17-02-143

A Magyar Királyság egyházkormányzata Mohács előtt



17-02-144

A Börzsöny-vidék egyházigazgatása
◼A Börzsöny-vidék és az Ipoly mente a történelmi múltban Hont és
Nógrád vármegyéhez;

◼Katolikus joghatóság szempontjából az Esztergomi
főegyházmegyéhez (Honti és Nógrádi főesperesség – Nagy-Nógrád)
és a Váci egyházmegyéhez (nógrádi alesperesség – Kis-Nógrád)
tartozott;

◼A magyar ajkú evangélikus anyaegyházak a nagy-honti magyar, a
német ajkúak /N. Börzsöny is/ a német esperességhez, együttesen
1893-ig a bányai, utána a dunáninneni egyházkerülethez tartoztak;

◼Református egyházigazgatási beosztás: a kálvini tanítást követő
gyülekezetek a drégelypalánki vagy más néven nógrádi esperességet
alkották, mely 1734-ig a Felső-Dunamelléki, majd a Dunántúli
Református Egyházkerület része. Könyvem, illetve jelen összeállítás
emlékezés az egykori egyházmegye létrejöttének 400. évfordulójára
is.
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17-02-145

Az új hitvallások terjedése Hontban

Már Esztergom török kézre kerülése /1543/ előtt, 1532-ben az

érsekség és a székeskáptalan Nagyszombatba költözött, a váci

püspökök pedig vagy a Szepességben, vagy Győrben

tartózkodtak. 1561-ben Oláh Miklós esztergomi érsek Derecskei

János honti főesperest bízta meg a főesperesség vizitációjával,

és papi gyűlés tartásával. A bányavárosok vidékének 8

településéről megjelent 14 lelkipásztor közül 12-t eretneknek

tartott a főesperes úr!

Bocskai István felkelésekor Hont túlnyomó része új hitvallást

követett. Pázmány Péter érseksége kezdetén, 1616-ban, alig

volt kat. pap a vármegyében: környékünkön csak Szalkán

(1615, plébánia visszaállítása) és Visken.



17-02-146

Lippay György érsek sematizmusa 

1647-ből



17-02-147

Ágostai hitvallást követő települések 

az Ipoly mentéről
◼Krupecz István ev. lelkész történeti áttekintése szerint /Borovszky/

Kövesd, Bél, Ság, Palánk, Szob, Maros lakói – a lutheri tanítást a

helvét hitvallással cserélik fel.

◼Melik Sámuel szuperintendens 1613-ban egyházlátogatást tett

Hontban. Felkereste Kemence és Szakállas ev. anyaegyházat is.

Ebben az időben Tölgyes is a hont-barsi ev. magyar esperességhez

tartozott: 1608-ban Molitoris Zakariás a lp.

◼Sajnos a kor nem bővelkedik egyházi forrásokban. A jelzett

feldolgozáson túl Hőke Lajos, Hont vm. levéltárnoka foglalkozott még

a protestáns egyházakkal.

◼A 17-18. sz.-ban a hitújítás további folyamata csak Kövesd, Bél,

Palánk, Szob, Maros és Szakállas településeken mutatható ki.

◼Börzsöny mostani Bányásztemplomát a 17. században – a nagyobb

erő jogán – hol a kat.-ok, hol az ev.-ok használták.



17-02-148

Evangélikus gyülekezetek a            

Börzsöny vidékén



17-02-149

A drégelypalánki ref. esperesség 

eklézsiái a 17. század közepén
A helvét hitvallás felvidéki elterjedését jól példázza Perlaki Könczöl Márton
lévai lelkész 1650-ben készült kimutatása a Felső-Dunamelléki Egyházkerület
eklézsiáiról. A palánki esperességhez 21 anyaegyház tartozott:

Nógrád vármegyéből Gyarmat erődítmény Turai Máté, Fülek erődítmény
Tasnádi György, Jenő Mezei János, Losonc város Mezőlaki Kis István,
Nagyoroszi város Sütő Pál, Nógrád erődítmény Malassi Gergely, Nőtincs
Laskói Miklós, F. Petény Marosi István, Szécsény erődítmény Zágorhidai
György, Verőce Szenczi András prédikátorral; Rétság a lelkész nevének
közlése nélkül szerepel.

Hont vármegyéből Helemba Perőcsényi János, Kövesd Marosi György,
Maros város Oroszi Máté, Palánk erődítmény Barsi Mihály, Perőcsény Búcsi
Máté, Szob Marosi Máté, Szokolya Varsányi Kovács Mátyás lelkésszel, I. Bél
és Pásztoha a prédikátor nevének említése nélkül.

Esztergom vármegyében Maróton Marosi István lelkész szolgált.

Az új hitvallást jórészt a végvárak katonái és a mezővárosok, nagyobb
települések lakói fogadták be.



17-02-1410

Drégely és Palánk vára 1617-ben, az Úr       

hajlékával (G. Hoefnagel metszete)



17-02-1411

Az Ipoly-torkolat a török háborúk után                

Helemba templomával, 1686



17-02-1412

A Palánki református egyházmegye eklézsiái



17-02-1413

Emlékeink a reformáció korai 

szakaszából – Maros mezőváros
Ungnád Dávid krónikásaitól tudjuk, hogy a 16. század második felében

Maros lakosai az arianus/unitárius hitet követik. S vajon az ismeretes-e a

városban, hogy egy távoli székelyföldi unitárius gyülekezetnek is első ismert

prédikátorát adták? Ha nem, egészen Székelykeresztúrig kell

elvándorolniuk, hogy erről bizonyosságot szerezzenek. Velünk is így történt

2013 őszén, ahol Szombatfalvi József tiszteletes úr hívta fel erre

figyelmünket: „Az erdélyi unitárius egyház megalapításának évében, 1568-

ban Székelykeresztúron már egyházközség működik, melynek papja Marosi

Syning János, aki ez évben Dávid Ferenc és Méliusz Juhász Péter

Gyulafehérváron tartott hitvitájának egyik jegyzője” – olvashatjuk a

templomban elhelyezett történeti áttekintésben, s az egyházközség lelkészei

között első helyen áll neve. Nevezetes dátum ez, hiszen ebben az

esztendőben Erdélyben a tordai országgyűlés, Európában elsőként hirdetett

vallásszabadságot!

A marosi reformátusok régi emléke az 1680 k. évekből származó,

Komáromban készült aranyozott ezüst kehely.



17-02-1414

Korai református emlékeink: Losonc, 

a palócföldi kálvinizmus bástyája

A reformáció korából származó feljegyzések eltérő időpontokat

említenek a helvét hitvallás mezővárosban történt befogadásáról

(3000 lakosa reformátussá lett: 1590-ben vagy a század közepén?).

A Besztercebányai Református Egyházmegye adattára 1579-re

teszi az eklézsia keletkezését. Megbízható adatokat csak a 17.

század elejéről, 1608-ból találunk, amikor a borsod-gömör-kishonti

egyházmegyéhez tartozott. Első ismert prédikátorának, Kóródi

Mártonnak a szolgálata 1616–1630 közti időre tehető. Későbbi I.

lelkésze, Ember Pál, Ürményi Ambrust említi 1630–1636-ból. Az

ellenreformáció idején sikeresen megvédték templomukat, sőt

egész Nógrád megye menedékévé váltak. Ugyanakkor az

evangélikusok üldöztetést szenvedtek. A 17. és 19. század között

Losonc adta a palánki egyházmegye legtöbb esperesét.



17-02-1415

Korai református emlékeink –

Perőcsény

◼Perőcsény református prédikátorának, Corvin Éliásnak

neve az 1592 előtti időből maradt fenn.

◼A régi templom egykori festett fenyőkarzatának felirata:

Építtetett Varga János bíróságában, Szokolay Pál

Prédikátorságában Isten dicsőségére 1680. Hevér Tamás

Mester csinálta.

A 17. század utolsó éveiben elkészült az Úr hajlékának

festett, virágmintás, fakazettás mennyezete is. Középső

táblájának felirata 1698. ápr. 15-i keltezéssel számol be a

templom renoválásáról: „Ecclazs. Pastore Mich: Dömsödi”



17-02-1416

Perőcsény kisharangja a reformáció 

korából



17-02-1417

Aranyozott ezüst kehely Szokolyáról, 

1598

A gyülekezet 16. századbeli 

létrejöttét a ma is használatban 

lévő úrvacsorai kehely 

bizonyítja. Felirata:

DE MARTINAM. ID EST 

ECCLESIAE ORTHODOXAE 

SZOKOLYANAE

ANNO 1598.

(Martnauban az eklézsia az igaz 

hit követője Szokolya 1598)



17-02-1418

Szokolya régi temploma

„A szokolai reformátusok

Templomának Mennyezetin levő

Inscriptiok Anno 1615. u. m. Ezer hat

száz tizenötödik Esztendöben,

Pünkösd havának 10-ik napján, ez

az Isten Háza Pogány miatt valo

romlásábol megépittetett, Pécsi

János prédikátorságában, Oskola-

mester Egyedi Lörincz, Föbiro

Andarkó György […] idejökben.

Soli Deo Gloria. Amen.”



17-02-1419

A szegények ezüstje              

Vámosmikoláról

A falusi egyházközségek az

úrvacsoraosztáshoz általában

ónból készült tányért, kannát és

kelyhet használtak. A mikolai

gyülekezetben meglévő, ma is

használatos címeres kehely és

kanna régiségéről egy 1732-ből

származó kánoni vizitáció

feljegyzése tanúskodik. 2016-tól

a település és Pest megye

értéktárába felvett nemzeti

értékünk.



17-02-1420

Ha nincs pásztor, szétszéled a 

nyáj…
◼A 17. század második felében a felerősödött ellenreformációs

törekvések az állam részéről is támogatást kaptak. A protestánsokat

lázadással, felségárulással vádolták.

◼1674-ben vidékünk ev. és ref. gyülekezeteiből a következő

prédikátorok pozsonyi különbíróság elé idézéséről tudunk: Maros,

Szob és Szokolya gyülekezete eltitkolta prédikátorának nevét; név

szerint idézték Frajd Godefrid börzsönyi, Szokolay Pál perőcsényi,

Marusy András jenői, Varsányi György rétsági, Sz/Khárosi István

verőcei és Gere János petényi lelkipásztort. Közülük senki sem jelent

meg Pozsonyban – a vidék a török uralma alatt állt. A Fülekről

megidézett Miskolci Bodnár Mihály chieti börtönében halt meg, Csúzi

Cseh Jakab losonci prédikátort kiváltják, utóbb dunántúli püspök lett.



17-02-1421

Pongrác György (1669–1676) és Dvornikovich 

Mihály váci püspök (1689–1705) az 

egyházmegye állapotáról
Jelentés, 1675: Az egyházmegyében 1654-ben csak 5 plébánia volt, 1675-

ben pedig 73 katolikus falvát 13 pap és 32 licenciátus látta el.

Mikor a püspök úr elhagyatott egyházmegyéjébe lépett, székvárosában

alig talált 20 katolikus hívet. Viszont országszerte megkezdődött a török

időkben református hitre tért falvak visszaterelése a katolikus egyházba.

Így a következő évben Kollonich Lipót prímás-érsekhez intézett iratában

(Értesítő, 1700) már azt fejtegeti, hogy az eretnekség visszaszorítására és

az egyházi javak visszavételére alkalmas az idő:

* Béke lévén, az eretnekek félelemben élnek;

* A templomok visszavétele azért menne könnyen, mert a püspökség

területén törvényesen egyetlen templom sincs odaadva a protestánsoknak.

* A katolikus vallás megerősítéséhez a prédikátorok elmozdítását tartja

célravezetőnek.



17-02-1422

◼

Balassa prépost Ipoly-völgyi 

vizitációja



17-02-1423

A katolikus fejedelem vallási türelme

Rákóczi 1704-ben kiadott rendeleteivel megtiltotta a templomok

erőszakos elvételét, és az országgyűlésig a meglévő helyzet fenntartását

rögzítette. Az 1705. évi szécsényi országgyűlésen hozott döntés szerint

megszűnik a földesúri jog a vallás dolgában, a templomhasználat és a

templom jövedelme pedig a település vallási többségét illeti.

A templomok elosztása: a helembai, kövesdi, mikolai és a marosi az

evangelikusokat illeti. Ipolypásztó és Perőcsény templomhasználatának

kérdésével az országgyűlés nem foglalkozott. Ennek oka lehet, hogy az

1704. évi fejedelmi rendeletek előtt, önhatalmúlag vagy protestáns

katonák karhatalmával helyreállították vallásgyakorlatukat. Így a

vallásügyi törvényhozást kész tények elé állították, s az nem tehetett

egyebet, mint hallgatásával legitimálta a tényleges állapotot.



17-02-1424

Az ipolybéli templomok különös sorsa

Bél templomát a 17. században a reformátusok használták, de 1674-

ben visszakerült a katolikusokhoz.

1704-ben a kőtemplomot ismét a kálvinisták vették birtokukba,

mely a fejedelmi rendeletek kiadása után történhetett. Ezt a

templomfoglalást Rákóczi a vármegye erejével semmissé tette.

Madocsányi Pál földesúr pedig visszaadta a katolikus hívőknek,

és katolikusokat hozott a faluba.

Bél reformátusait a szécsényi országgyűlés döntése kedvezőtlenül

érintette: a kőtemplomot, iskolát és parochiát a katolikusoknak

juttatta. Kezükön maradt ugyan fából épült templomocskájuk, de

ezt a szabadságharc után a földesúr felgyújtatta.



17-02-1425

A Börzsöny-vidéki telepítésekről

◼Hont vármegye történetében olvashatjuk: „Garamkövesd, Szob, …

hol a megfogyott magyarság közé 1720-ban tótok telepedtek,

továbbá Mikola és Palánk, hova 1735-ben német katolikusokat

telepítettek, megszűntek” mint református anyaegyház; a

Vámosmikolán maradt reformátusok pedig fiókegyházként Ipoly-

Pásztóhoz csatlakoztak. Nagymaroson is kisebbségbe jutott a

református vallású lakosság az 1735-ben odatelepített német

katholikusokkal szemben. Drégelypalánkon, a szatmári békekötés

után, megszűnt a református egyház; az esztergomi érseki uradalom

1741-ben a protestáns vallásúaknak még az ott lakást is eltiltotta, az

a nehány család pedig, mely még ott maradt, a katholikusok közé

vétetett fel.” (Reiszig Ede: Az evang. református egyház; Hont vm. 366.)



17-02-1426

Vámosmikola vallási arculatának 

változása

Az 1740-ben elűzött Dési István immár a 3.

prédikátor, aki kénytelen volt elhagyni Mikolát. A

középkori templomot is visszavették a

katolikusok, akik rövidesen Esterházy hercegtől

a régi templom kibővítését, a főesperestől

plébánost kértek. 1752-re felépült a mostani

róm. kat. templom. Az 1779. évi egyházlátogatás

jkv-e még említi az Úr régi hajlékát és a temető

maradványait. Sem írás, sem hagyomány nem

szól viszont arról, hogy a pusztulásnak kitett

Isten házát felajánlották volna a mikolai

reformátusoknak. Igaz, arról sem, hogy ők ezt

kérelmezték volna. Vámosmikolán – tágabb

környékén is egyedülállóan – 1982–1990 között

emeltek új ref. templomot.



17-02-1427

Az Ipoly-torkolatvidék megszűnt 

református eklézsiái



17-02-1428

A nógrádi református              

gyülekezetek sorsa
Nagyoroszi mezővárosban a 18. század végén gyakorta feszültek egymás ellen a

vallási indulatok. 1682-ben a katolikusok és a reformátusok között a közös harang

adott okot a békesség felborítására. Nagypénteken, amikor „… az harangoknak is

hallgatni, bánkódni és gyászolni köllött … Urunk Jézusunk ártatlan halálának óráján

reánk harangoztak …” panaszolták az Orosziban lakó katolikusok a pozsonyi

kamarának. A testi inzultustól sem mentes nagypéntekről szóló beszámolójukban azt

is kijelentették, hogy „nem szenvedik közöttük a kálvinistákat, minthogy többen is

vannak a katolikusok”. A zendülés miatt a kamara a helység lakosai közül négy

katolikus és hét kálvinista gazdát felrendelt Pozsonyba.

A Rákóczi-szabadságharc idején még éltek itt protestánsok, a szécsényi

országgyűlés helyet biztosít a református egyházi épületek számára. Az

evangélikusokról azonban megfeledkeztek, így ők pajtában tartják istentiszteleteiket.

Emiatt panaszukkal a fejedelemhez fordultak. Plébániák helyreállítása: Nógrád 1696;

Nagyoroszi 1710; Nőtincs 1724; Rétság 1787; F. Petényben ev. ae. 1783-ban. A

vidékre szlovákok települtek. Nagyoroszi, Nőtincs és Rétság ref. anyaegyházáról az

utolsó adat 1713-ból maradt fenn. A protestánsok további sorsa ismeretlen, csupán

Végh József említi újabban műveiben, hogy egykor reformált települések voltak.



17-02-1429

Árva eklézsiák – Verőce

A váci püspökség ősi birtokán a lakosság

a török időkben vált kálvinistává. Első

ismert prédikátoruk, Tótfalui Péter 1629-

ben és 1631-ben részt vett a dunamelléki

ek. zsinatán. Az 1674-ben Pozsonyba

idézett Szkárosi István lelkész 1713-ig

szolgálta a gyülekezetet. Az 1722 k.

épített, egyszerű templomától megfosztott

gyülekezet a 18. században mintegy 60

esztendős árvaságra jutott. A türelmi

rendelet kiadását követően Szilvássy

Gábor (1784–1796) prédikátorsága idején

éledt újjá az eklézsia. A ref. templom

1785-ben fa haranglábbal épült fel.



17-02-1430

Árva eklézsiák – Nagymaros

◼A mezőváros az egyházmegyének Oroszi

István személyében 1669 és 1712 között

esperest is adott. Szolgálata azonban nem volt

zavartalan: minden bizonnyal őt citálták

Pozsonyba, majd kiűzték Marosról és a

komáromi majd barsi em.-ben talált

menedéket. A Rákóczi-szabadságharc idején

ismét Maroson találjuk. Személye még a

Felső-Dunamelléki Ek. püspöki jelölésében is

felmerült. A marosi egyház 1727 után jutott

árvaságra. A helvét hitvallású lakosság

arányának csökkenésében a német telepítés is

szerepet játszhatott. 1789: oratórium; Verőce

leányegyháza.
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Árva eklézsiák – Pilismarót
A reformáció korabeli hagyományait

szépen ápoló ae. az 1710-es években

veszítette el prédikátorát, az 1686-ban

épített ref. templomot pedig 1738-ban

„szerezték vissza” a katolikusok. Ezt

követően istentiszteleteiket magán-

házaknál tartották, a hívek olvasták és

magyarázták a Bibliát, énekeltek,

imádkoztak. Mintegy 7 évtizedes árvaság

után hívhattak prédikátort, oskolamestert,

s visszavásárolhatták akkor már elhagyott

romos templomukat, melyet 1788-ban

felújítottak. Filiaként Dömös is Maróthoz

csatlakozott.
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Őrálló eklézsiák – Ipolypásztó

Zalabai Zsigmond szerint a 16-17. század fordulóján vált a falu

lakossága protestánssá. 1650-től, amikor írásban először említik a

pásztói egyházat, szinte folyamatos a lelkészek névsora, mely – a

17/18. századforduló éveit leszámítva – a hitélet folytonosságát is

biztosíthatta. A török háborúk befejezése után a község szintén az

Esterházyak uradalmához került.

Az eklézsia első halotti anyakönyvében megörökítették az

egyházmegye hányatott sorsú prédikátorának, Dési Istvánnak

emlékét is. A prédikátorok és a faluközösség viszonyáról szűkösen

szólnak a források.

A mikolai r. kat. anyakönyv szerint 1787-ben Ipolypásztón 68

katolikus és 537 református él. A 19. század elején a ref.

anyaegyházhoz 547 lélek tartozott. Kovács Sebestény József lelkész,

esperes (1832 - 1884)
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Dési Istvánról az első matrikulában (1744) és 

a templom karzatának felirata (1802)
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Őrálló eklézsiák  - Perőcsény

A lakosság áldozatkészségét jelzi, hogy a török uralom végóráiban az Úr

hajlékán már felújításokat végeztek. A 18. század első negyedében a gyakori

prédikátorváltás viszont nem a zavartalan hitélet jele: hatan hirdették itt Isten

igéjét.

1727 és 1749 között Veszprémi János a gyülekezet prédikátora, aki

„szorgalmatos és minden botránkozás nélkül való életű ember volt; de az …

akkori Elöljárók, noha semmit sem tudtak ellene mondani, mindazonáltal meg

nem marasztották” – írta róla későbbi utóda, Nt. Balogh Mihály.

Az eklézsia anyakönyveit Szobonya Marosi István (1749–1762, utóbb barsi

esperes) nyitotta meg. Később következett Balogh Mihály: Perőcsénybe jövén

22 ½ esztendeig való hív szolgálatja mellett, mind a parochiát, mind az oskola

Házakat ujonnan építette, és a Templomnak napnyugot felél való oldalát

kijjebb tétette. Ezen Drégelypalánki Tractusnak is volt 14 esztendeig Seniora.

† Perőcsény. Az 1789. július 8-i vizitációs jegyzőkönyv szerint úrvacsorával

élt 520 lélek, növendék 232, summa: 752.
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Őrálló eklézsiák – Diósjenő

A török a régi templomát feldúlta, a helyi hagyomány szerint a 16. század végén az egész község a kálvinista

vallást követte.

A 18. század első felében itt működő prédikátorok közül Mányoki János (1712–1728) és Miskolczi Szíjártó

János (1730–1736), az egyházmegye esperesi tisztét is betöltötte. A század közepéről vallásfelekezeti

konfliktusokról tudósítanak a gyülekezet irattárában található feljegyzések. Pásztohai István (1744–1747)

prédikátort a nógrádi úton a plébános elfogatta, és a váci püspöki börtönbe vitette. Kiszabadulása után

zaklatása tovább folytatódott, majd elhagyta a gyülekezetet. Utóda, Borsovai Horvát Mihály (1747–1762)

szilvás és diós kertjét 1750-ben a nógrádi plébános erőszakkal elvette. Tiltakozására azt a választ kapta, hogy

Mária Terézia országában ők a birtokosok, akik hordozzák és élvezik a hatalmat. A prédikátor szintén megvált

a gyülekezettől.

Kováts Mihály tiszteletes úr saját gyülekezetével került konfliktusba. A szövevényes ügy talán akkori jenei

törvénybíró, Drégeli Mihály prédikátor általi megfeddéséből kerekedett. Az eklézsia 1773-ban meg akart válni

a lelki tanítójától, de vélhetően az esperes közbenjárására maradhatott. Az ügyről 1774 elejétől kiterjedt

levelezés maradt fenn a Ráday Levéltárban. Az egyházközség 44 családfője az előző évi végzés alapján a

„tőllük való megvállás” mellé adja nevét (+). Az eset érdekessége, hogy a „jenei pápisták” levélben adják

tudtul, hogy „mióta Prédikátor Úr Kovács Mihály Jenőn vagyon” tiszteletesen viselte a maga hivatalát, és

semmit rája nem hallottak, ami böcsülete ellen volna. A prédikátor ügye akként zárult, hogy 1777-ben átkerült

a perőcsényi gyülekezetbe. Kármán János lelkészsége idejében, 1777-ben a régi templomot a vármegye

engedélyével kőfallal vették körül,1790-1792 között pedig felépült a mostani templom. A 19. század elején

850 fős ref. anyaegyházzal bírt Jenő. A gyülekezet tulajdonában lévő temetőben szépen gondozzák múltbéli

prédikátoraik, tanítóik sírját.
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Őrálló eklézsiák: Szokolya

A Rákóczi-szabadságharcban részt vett a korábbi

szokolyai lelkész – Mányoki Ádám – két fia,

Ádám és Sámuel is. 1706-ban rác sajkások

támadták meg a Börzsöny keleti falvait, Szokolyát

elfoglalták, a templomot is feldúlták.

A baljós kezdetű 18. században a református

hitélethez a településen a prédikátorok

folyamatossága biztosította a feltételt. Az

esperességben ebben a korszakban – tudomásunk

szerint – a szokolyai lelkész, Felsőőri Fábián Péter

(1738–1759) az egyetlen, aki rekatolizált. 1849-

ben a szabadságharc alatti tevékenységéért

kivégezték a gyülekezet lelkészét, Árkay Kantsur

Andrást.

1858-ban teljesen átépítették a régi templomot.
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Balassagyarmat

A reformáció korából az

eklézsiának csupán két lelkésze

ismert. A 19. században Losonc

leányegyházaként szerveződik a

gyülekezet. 1904-ben neo-

gótikus stílusban megépült az Úr

hajléka, 1911-ben Kovács

Sebestény József személyében

kapta első újabb kori lelkészét. A

múltban is kiterjedt szórvánnyal

bírt. Ma az anya- és

fiókegyházakban 3 lelkész

szolgál.
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Losonc reformátusai a 19-20. 

században

A várost 1849-ben az oroszok felégették,

az Isten házát jelenlegi formájában ezt

követően emelték, 15 mázsás harangja is

ebből a korból származik. 1944-ben

bombatalálat érte, 1945-től nem

használhatták istentiszteletekre, a 20.

század végén múzeumként működött. A

fogyatkozó létszámú gyülekezet 2004-ben

kapta vissza. Református líceuma,

gimnáziuma, népiskolája, teológiai

szemináriuma kisugárzó erővel bírt.

Jelenleg a Kármán József Magyar

Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda

működik a műemléképületben.
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Fülek, az egykori egyházmegye 

véghelye

A XVII. században még fennálló

ref. anyaegyháza a Rákóczi-

szabadságharc után árvaságra

jutott. A XIX. század '80-as

éveiben Losonc fiókja, majd

leányegyháza. Az 1930-as

években újra indult az egyházi

élet. Segédlelkészeit a

zománcgyár tisztviselőként

foglalkoztatta. A missziói

lelkészség szervezése nem

sikerült. Böröczky Gábor sl.-t

1945-ben kiutasították. 2002-ben

templomot épített a gyülekezet.
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Ipolyság, az Ipoly mente 

legfiatalabb mater eklézsiája

A reformáció korából Luther és Kálvin

tanainak befogadásáról is akad

említés. A 17. század végétől a

jezsuiták gondozzák a híveket. A 19.

század közepétől írnak össze

protestánsokat Hont vármegye

székhelyén. A 20. század elején

közösen építenek templomot, melyet

leginkább az ev.-ok használnak. A II.

vh. alatt a ref.-ok Perőcsény

fiókegyházát alkotják. A ref.

anyaegyház Kuczy Lajos lelkésszel

1994-ben alakul, Izsmán Jónás

tiszteletes szolgálata alatt megépül az

Isten háza (2014).



17-02-1441

A szeniorátus utolsó évtizedei

A Dunántúli Református Egyházkerülethez tartozó esperességünket

a trianoni békediktátum megcsonkította: a határon túlra került Losonc

Fülek leányegyházzal és nagy kiterjedésű szórványával, Ipolypásztó

Ipolybél filiával és Ipolyszakállossal, valamint Ipolyság. Ezek a

gyülekezetek 1938 és 1945 között átmenetileg visszakerültek az

egyházkerület “Benjáminjához”, a palánki egyházmegyéhez. A

végkifejlet az istentelen hatalom, a proletárdiktatúra első éveiben

következett be: a pártállam az egyházmegyék számának

csökkentésére kényszerítette a ref. egyházat. Ennek következtében

1952-ben megszűnt a Drégelypalánki Református Egyházmegye.

Pilismarót Dömös leányegyházzal a Dunántúli Egyházkerületben

maradt. Nagymaros, Verőce, Szokolya, Diósjenő, Perőcsény és

Vámosmikola, Balassagyarmat és Rétság missziói egyh., valamint

Salgótarján a Dunamelléki Ref. Ek. Északpesti Em.-hez került.
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Záró gondolatok

Hálával tartozom az Úrnak, hogy engem, a tékozló fiút

kegyelmébe fogadott, s feladattal megbízott. Gyermeki

hitemet élesztgetve felébresztette bennem őseim

hitvallásának kutatására, feltárására irányuló szándékot,

erőt adott munkám végzéséhez, és megajándékozott

azzal az élménnyel, hogy az egykori szeniorátus élő

eklézsiáit kétszer is felkereshettem. 2014-15-ben

anyaggyűjtés, a rendelkezésemre álló anyagok

pontosítása, 2017-18-ban pedig elkészült munkám

gyülekezetekbe történő eljuttatása végett.
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