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„História est magistra vitae."
„A történelem az élet tanítómestere."
(Cicero, De re publica).
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Községi

„Amiket hallottunk és tudunk, mert őseink elbeszélték
nekünk, nem titkoljuk el fiaink elől, elbeszéljük a jövő
nemzedéknek..." /Zsolt. 78. 3-41

BEVEZETŐ RÉSZ
Kemenesalja Vas megye egyik legszebb tájegysége. Északon a Rába folyó, Győr-Sopron megye, keleten részben
a Marcal, Veszprém megye, nyugaton Sárvár város határolja. Egyike a megye legszebb és legmagyarabb vidékei
nek.
A Rába folyóval párhuzamosan haladó dombvonulatot Kemeneshátnak nevezzük, melyet a 19. század közepéig
hatalmas csererdő borított. A csererdőt akácerdő váltotta fel, melynek szaporító anyagát főleg a csöngei evangé
likus parókia (lelkészlak) udvarán, ma már száradó, 200 éves fa adta. Ez az akácfa testvérfája a szarvasi ún.
Tessedik-fának. A még egy-két zöldellő ágáról Széli László erdőmérnök, tudományos munkatárs a sárvári arbo
rétumban dugványozással nevelt két akáccsemetét, melyek ez év őszén kiültethetők.
Kemenesalja elnevezés a honfoglalás idejéből származik. A „kemenes" szó szláv eredetű. Szlávok lakták ezt a
vidéket. A kemenes = kameny szláv szóval, jelentése kő, kavics. Valószínű Felsőkemenes kavicsos földterületét
akarták jelölni a szóval.
Éghajlatát a Földközi-tenger és az Atlanti-óceán, valamint az ázsiai levegőnyomás alakítja. A csapadék évi
átlaga az aszályos években 650 mm körül van, esőzéses években 100 mm-el több lehet az évi csapadék átlaga.
Növényzete. Erdők: tölgy, cser, bükk, kőris, gyertyán, akác, fenyő. Cserjék: kökény, galagonya, kecskerágó,
semfű-semfa. A zártkertekben szőlőültetvények, gyümölcsösök vannak.
Kemenesalja ékessége a Sághegy, 1975 óta tájvédelmi körzet. Vulkánikus eredetű talaján jó minőségű bor terem.
Berzsenyi Dániel, Kemenesalja nagy költője, meghatóan búcsúzik szülőföldjétől 1808-ban Somogy megyei Nikiára
való költözésekor.
Búcsúzás
Kemenesaljától
Messze sötétedik már a Ság teteje.
Ezentúl elrejti a Bakony erdeje,
Szülőföldem, képedet:
Megállok még egyszer, s reád visszanézek,
Ti kékellő halmok! gyönyörű vidékek!
Vegyétek bús könnyemet...
Elmegyek: de a szívem ott marad veletek...

Kemenesalja központja Celldömölk
Három település egyesítéséből 1904-ben létesült Celldömölk (Nemesdömölk, Pórdömölk és Kiscell). I I . Lipót
már 1790-ben a községet mezővárossá emelte. 1979-ben, január elsejével ismét városi rangot kapott. Celldömölk
élete és fejlődése összenőtt a pannonhalmi főapátság alá tartozó pórdömölki bencés apátság, később az 1681-i
soproni országgyűlés által engedélyezett nemesdömölki evangélikus artikuláris gyülekezet történetével.
Legősibb épületmaradványa a már csak romjaiban fennálló pórdömölki apátsági romtemplom, mely a 12.
században épülhetett. Dömölk a középkorban Mária-kegyhelynek számított. A romtemplom környezetével együtt
műemlék.
A reformáció térhódítása után a protestánsok lelkészlakások udvarán felvert sátrakban, jeles ünnepeken pedig
a temetőkben tarthattak istentiszteleteket. A dömölki ev.templom 1743—44-ben épült. Az építéshez lovas és ökrös
fogatokkal hordták a követ a Sághegyről, Kissomlyóról, Hercsegről, Vásárosmiskéről, a téglát Ostffyasszonyfáról.
A fenyőgerendákat Zalatámokról hozták. A templom építésében sokat fáradozott Ostffy Mihály dunántúli kerületi
és Vidos Miklós a kemenesaljai egyházmegyei felügyelő.
Az artikuláris gyülekezetekben szabadon gyakorolhatták vallásukat a protestánsok.
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A 17, és 18. század rekatolizáló törekvéseivel a dömölki bencés apátság történelmének új fejezete kezdődött.
Kemenesalján a Habsburg abszolutizmusnak nagy pártfogója volt a cseh származású Koptik Odo apát. Az Ő
vezetésével épült máriacelli mintára 1747-48-ban a ma is álló plébániatemplom, melyet Szily János szombathelyi
püspök 1780-ban szentelt fel.
A templom mellett épült fel 1764-ben a bencés apátság kolostora. Ma városi Tanácsház, mellette levő téren áll
1836-ban emelt Szentháromság-szobor.
A református templom az 1930-as években épült.
A celldömölki izr.congr. (vallási szervezet) templom a szombathelyinek kicsinyített mása volt. Háborús pusztítás
áldozata lett.
Nagy fejlődést jelentett Celldömölk életében a vasút és a sági bazaltbánya megnyitása. A felszabadulás után
(1945. márc. 27.) új fejlődési szakasz következett. Ipari üzemek létesültek (KER.IPAR, ÉLGÉP, Kesztyűgyár).
Szövetkezetek (CELLTEX, MŰSZAKI IPARI SZÖVETKEZET, Ruházati Ipari Szövetkezet).
Keresztúry Dezső, vallás- és közoktatásügyi miniszter közbenjárására 1946 őszén már megnyílhatott Gábor
Áron néven a Gimnázium. Kezdetben szükségtantermekben folyt a tanítás. A polgári iskola negyedik osztályát
elvégzett 48 tanulóval kezdődött az ötödik osztály oktatása. A Minisztérium jóváhagyásával 1958-tól Berzsenyi
Dániel Gimnázium néven szerepel. A tanulólétszám évenként emelkedett. Az 1964/65. tanévben 17 osztályban
583 tanuló volt. Humán- és reál-osztályokkal, valamint német nyelvi tagozattal működött a Gimnázium. Az
érettségizettek közül magas százalékban kerültek egyetemekre, főiskolákra.
Az Ötvenes évek elején létesült a Zeneiskola dr. Székely Lajosné és dr. Németh Józsefné zenetanárok munká
jával. 1952-ben Molnár Dezső és dr. Zsiray Lajosné kerültek a zeneiskolához. Igazgatója Molnár Dezső volt. A
növendékek létszáma elérte a 210-et. Felépült a Szakmunkásképző iskola. A városi kórház felújítása is folyamatban
van.
Celldömölkhöz tartozó Alsóság r.k. temploma és plébániája tudománytörténeti szempontból nevezetes. Kresznerics Ferenc, sági plébános (1766-1832) nyelvészeti munkássága maradandó értéket jelent. Emlékét a plébánián
márványtábla őrzi.
A Sághegy tetején és lankáin ie. 3-ik évezredtől őskori település volt.
Eötvös Loránd 1891-ben e hegy platóján végezte kísérletét a torziós ingájával.
A Ság-hegyi turistaház mellett Múzeum van.
A Sághegyaljai Termelőszövetkezet Kemenesalján egyike a jól jövedelmező mezőgazdasági szövetkezeteknek.
Melléküzemeinek jövedelme kiegészíti a mezőgazdaságból származó bevételeket. Melléküzemek: Vegyi, teker
cselő, bontó, építő, gázépítő és faüzem. A termelőszövetkezethez tartozik: Izsákfa, Nemeskocs és Boba.
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I.
ELSŐ RÉSZ
Első fejezet
Történelmi visszatekintés
Hosszú évszázadok vándorútjain, sok viszontagság után érkeztek őseink az ázsiai őshazából, az Uraitól keletre
eső területről, az Ob folyó mocsaras vidékéről mai hazánkba, a Kárpát medencébe. A lápos vidék erdőségeiben
három ugor nép élt: vogul, osztják és a mi őseink, az obi ugorok. Az Uraitól nyugatra eső területen éltek a finn-ugor
nyelvcsaládhoz tartozó rokon népek: lapp, finn, eszt, mordvin, cseremisz, zűrjén és votják. Ezek a népek Európában
laknak.
Az obi ugor törzs magyar. Nevük az ó-orosz ugrin, az orosz vengr, a német Ungam, a latinosított Hungarus, a
francia Hongrois, az angol Hungary az ugor szóból származik. A történettudomány feltevése szerint időszámí
tásunk táján elhagyták az erdőt és kimerészkedtek a délre fekvő sztyeppére. Ugyanakkor Kína felől egy lovas
nomád pásztor-török nép tört nyugat felé és itt sztyeppén meghódította, szolganépévé tette az obi magyarokat, de
nyelvét is tanulta. Beszéltek törökül és magyarul is. Földművelést, állattenyésztést, pásztorkodást tanult tőlük
népünk.
Ez a törökkel összeolvadt magyar nép továbbvándorolt i.u. négyszáz táján a Kaukázustól északra, az ott élő
oszét nép szomszédságába. Békésen éltek egymás mellett kb. kétszáz évig. Cseregazdálkod4st folytattak. A magyar
nép állataiért, gabonájáért iparcikket kapott: vászonneműt, kikészített bőrt, bárdot, kardot, kést, lándzsát, nyerget,
zabolát. (Oszét nyelvből átvett szavak: Asszony, fejedelemné, királyné, vért, zöld, fű, híd szavak).
2

További vándorlásuk után elszakadtak a törököktől és a Kazár fejedelemség fennhatósága alá kerültek. 830 körül
tőlük is elváltak. Előbb a Don és a Dnyeper közötti Levédiában, majd a Dnyeper-Dnyeszter melletti Etelközben
(folyóköz) telepedtek meg. A besenyők részéről súlyos támadás érte őket 895-ben, A magyar törzsszövetség a
vereség után Árpád vezetésével átkelve a Vereckei-hágón fokozatosan meghódította a Kárpát-medencét. (895-897)..
Árpáddal 108 nemzetség jött hazánkba. Történetírók hét magyar törzs nevét jegyezték fel: Nyék, Megyer, Kflftgyarmat, Tarján, Jenő, Kér és Keszi. A törzsfők nevei szerepelnek a magyar helységnevekben.

Második fejezet
A Kárpát-medence népei a honfoglalás előtt. - Tokorcsi leletek.
A Kárpát-medence már félmillió évvel korábban különböző népek lakhelye volt. A réz- és bronzkorszakból
származó leletek tanúskodnak róla. A vaskorszakban a Tiszától keletre trákok, a Dunától nyugatra illírek laktak.
Ez utóbbiak a szkíták és a kelták ellen földvárakat építettek.
A rómaiak legyőzték a keltákat, a mai Dunántúlt, Pannoniát provinciaként kebelezték be a birodalomba. Négy
évszázad alatt virágzó kultúrát teremtettek. Néhány nagyobb dunántúli város római .elnevezése is ezt mutatja:
Szombathely-Savaria; Sopron-Scarabancia; Pécs-Sopiane; Győr-Arrabona. Történelmi jelentőségű hadi utakat épí
tettek. Fontos kereskedelmi útvonal volt a Sopron és Szombathely közötti, ún. borosty.án-úí? Kemenesalján, -Siíke
határában, a kőhányási dűlőben végzett ásatások nyomán római épületek és sírok maradványaira bukkantak, A
mai Sömjénmihályfa község alatt Vönöckig húzódó ún. városát is római hadi út volt.
4
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A tokorcsí késő római leletet 1982 november 24-én egy munkagép hozta felszínre. 375 után kerülhetett a földbe
az a több mint 10.00 db késő római bronz pénz és a pénzekkel együtt egy bronz edénybe rejtett, vas mezőgazdasági
eszközökből álló „kincs". A november 26-án végzett hitelesítő feltárással, a földben maradt darabok begyűjtésével
vált teljessé a „kincslelet". A gép által roncsolt bronz edény, a bronz és vasrozsdával borított pénzek, vas eszközök
restaurálása 1988-ban befejeződött.
A pénzek legrégibb darabjai a 3. sz. második feléből származnak. Nagy Constantinus császár (306-337) és
fiainak korai veretei is vannak kis számban. A lelet zömét I . Valentinianus pénzei alkotják. A kincs földbe rejtése
az I . Valentinianus halála, tehát 375 utáni évekre tehető. Pannónia határain élő quadok a szarmatákkal együtt
betörtek a provinciába. A betörés váratlanul érte a provincia lakosságát. Valószínűleg a fosztogató barbár népek
elől rejtették el a pénzeket.
A lelőhely közelében talajforgatás után késő római agyagedényeket, vas salakot, vas késeket, kapákat is találtak.
Az előkerült kerámia, pénz, és ékszerek a kincslelettel egykorúak. (B. Sey Katalin és Medgyes Magdolna tájékoz
tatója SAVARIA MÚZEUM)
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A tokorcsi késő római lelőhely a kemenesmihályfai dűlőnév (Táborhely) tőszomszédságában van.
A pogány római császárok idején terjedt el a kereszténység, bár a pogányság harcot indított a keresztények ellen.
Háromszáz évig tartott üldözések alatt sokat szenvedtek a keresztyének. A kegyetlenkedő császárok uralkodása
alatt sokan vállalták a vértanúságot.
Nagy Konstantin (306—337) császár tiltotta meg a keresztyének üldöztetését. Belátta, hogy a keresztyének nem
veszélyesek az államra, inkább hasznára válnak. A keresztyén vallást államvallássá tette. (Keresztyén szót a szláv
kristyán szóból származtatva írják a protestánsok „ty"-vel, a kereszt szóból származtatva róm.kat.-k „t"-vel, ke
resztény).
Nagy Konstantin megtiltotta a pogány áldozatokat. Templomokat építtetett. A vasárnapot hivatalos ünneppé
tette. Az egyházat felmentette az adófizetés alól. A papok is kedvezményt kaptak. Élete végén keresztyénné lett.
Uralkodása idején a keresztyénekre nyugalmasabb idők virradtak. Az egyháznak adott hatalom és tekintély azon
ban magával hozta az egyház romlását. Romlott a gazdasági helyzet is. Az államszervezettel szembefordultak a
rabszolgák, colonusok, szabad parasztok és a városi kézművesek.
A nyugati és keleti fejlődés eltérő jellege eredményezte a birodalom kettéválását 395-ben. A keleti rész köz
pontja Konstantinápoly, a nyugatié Róma (majd Milánó és Ravenna) lett. A birodalom válságát a népvándorlás,
főleg a germán népek támadásai idézték elő. Nyugati, keleti gótok, gepidák, longobárdok özönlöttek a Római
Birodalomba. Császári rendelkezésre katonai szolgálatokat kellett teljesíteniük. Az V. század közepén újabb
veszélyt jelentett a hunok támadása. Kivonulásra kényszerítették a római légiókat. Attila halála után, 453-ban a
hun birodalom is felbomlott. A germán fejedelmek önállóbbak lettek. A római császár hatalma egyre csökkent.
476-ban bekövetkezett a nyugat római birodalom bukása. Keleten még kb. ezer évig fennállott a császári hatalom.
6

Harmadik fejezet
Honfoglalás. - István király.
A római birodalom bukása, majd a hun birodalom összeomlása után kétszáz évig tartó uralmat csak az avarok
építettek k i . Hatalmuk Bécstől a Fekete-tengerig terjedt. Uralmukat a I X . század elején a bolgárok, majd Nagy
Károly támadásai törték meg. Dunántúl ekkor frank uralom, a középső és keleti részek a dunai bolgárok fennha
tósága alá kerültek.
A morvái fejedelemség, mely a Duna-Garam vonaláig terjedt, a 880-as években Szvatopluk uralkodása alatt
érte meg fénykorát. A magyar honfoglalás idején Szvatopluk, szláv fejedelem már nem élt. Felvidék északnyugati
részén és Dunántúlon maradtak szlávok, akik a mindennapi életben egyre közelebb kerültek a honfoglaló magyar
sághoz. A fentiekből láthatjuk, hogy számtalan nép tűnt el a Kárpát-medencéből. Állandó hazára csak a magyar
nép talált benne.
7

Az államalapító István király

Géza fejedelem fiával, Vajkkal 974-ben keresztelkedett meg. Vajk a keresztségben István nevet kapott. Apja
997-ben meghalt. A fiatal keresztyén fejedelemre, Istvánra nagy feladatok megoldása várt. Hazát és keresztyén
vallást kellett adnia egy szétszórtságban élő, többségében pogány népnek. Ismeretes, az ő korában még szorosan
eggyé fonódott a magyar állam alapítása és a keresztyénség felvétele. A római pápától, I I . Szilvesztertől kapott
koronával megkoronáztatta magát, hogy egyenrangú legyen Európa keresztyén királyaival és beilleszkedhessék a
szomszédos népek keresztyén közösségébe. Uralkodása 1001 január 1-től (ezen a napon koronázta királlyá Do
monkos esztergomi érsek) kezdődött és 1038-ig, haláláig tartott, (aug. 15.) A krónikák tanúsága szerint Eszter
gomban halt meg Nagyboldogasszony napján. Holttestét Székesfehérvárra, a királykoronázó fővárosba szállították,
végakaratának megfelelően az általa alapított Nagyboldogasszony bazilikában helyezték nyugvóhelyére.
Szentté avatása Szent László király uralkodása alatt, Szent V I I . Gergely pápa engedélyével történt 1083 au
gusztus 20-án, fiát, Imre hercegei november 5-én avatták szentté, akinek 1031-ben bekövetkezett tragikus halála
mélyen lesújtotta, testileg, lelkileg megtörte. Lelki vigasztalást, megnyugvást keresztyén hitében keresett.
Az államalapító István király jól látta, hogy a magyar nép csak úgy tud megmaradni az új hazában, ha kalan
dozásaiból és vándorló pásztorkodásából áttér a földművelésre és a nemzetségi törzsi szervezetből áttér az egységes
királyságra. A természetimádó és fehér lovat áldozó népét a pogány vallásból Krisztushitre térítette.
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Első királyát a magyar nép mindenkor nagyjai közé sorolta. Neve elé tett „Szent" jelző is ezt jelentette. A
keresztyén hitre való térítés nem ment simán. Pogány vallásához ragaszkodó és a fejedelemségre vágyó Koppány,
somogyi vezér fellázadt az új rend ellen. István legyőzte, Koppány életével fizetett lázadásáért. Királyságát István
fegyverrel is védelmezte. Ezt tette, mikor I I . Konrád császár 1030-ban hadat vezetett ellene. István király győzel
mével még az ország területét is gyarapította.
Szent István államalapító tevékenysége, mai szemmel nézve is, haladást, fejlődést hozott népünk számára.
Hitvesével, a bajor hercegi családból származó Gizellával példaadó családi életet éltek. Ma is megszívlelendők
azok az Intelmek, melyeket Imre fiához írt. Az ország főuraiból és főpapjaiból királyi tanácsot hozott létre. Új
alapokra építette a törvénykezést, melyben érvényesült a keresztyén állameszme. O verette hazánkban az első
önálló magyar pénzt. Előírta, hogy tíz falu építsen templomot, tartsa fenn és papjait is tisztességesen ellássa.
Pártolta hazánk és az európai népek kereskedelmét. Elősegítette politikai, társadalmi, kulturális és főleg vallási
kapcsolatok elmélyítését.
István király mint koronás uralkodó mindent megtett azért, hogy a vérségi, törzsi területi felosztás helyett
létrehozza az új közigazgatási rendszert, a vármegyéket. Ez az intézkedése közelebbről érinti Kemenesalját. Szent
István az államalapítás során Karakón, a Marcal-csatorna mellett királyi várispánságot létesített. Területe kiterjedt
a volt celldömölki járásra. I V . Béla királyt (1241) a tatárjárás idején Ostffy Herbord menekítette élete kockázta
tásával Dalmáciába. Ezért kapta V. Istvántól királyi adományként (donátio regia) a karakói várispánságot.
9

Első királyunk halálának 950. évfordulójáról való megemlékezést a római katolikus egyház kezdeményezte. Az
ünneplő és emlékező országban a püspöki székhelyekre elvitték a „Szentjobbot", hogy felidézzék a nagy király
tiszteletét és emlékét. A Nemzeti Múzeumban kiállítás nyílt Szent István képe a magyar történelemben címmel.
Számos ünnepi alkalmon és rendezvényen emlékeztek világi és egyházi fórumok az évfordulóról. A TV., rádió,
országos és megyei napi lapok, folyóiratok méltatták az országalapító király érdemeit.
A protestáns egyházak a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének Kodály-termében tartották
ünnepi megemlékezésüket. Az Ökumenikus Tanács tagegyházainak vezetői és képviselői mellett ott voltak az
unitárius egyház és az izraelita felekezet küldöttei. A Magyar Katolikus Püspöki Kart dr. Kacziba József püspök,
az Actio Catholica igazgatója, az Állami Egyházügyi Hivatalt Kovács András főosztályvezető-helyettes képviselte.
A Szent István Emlékbizottság képviseletében dr. Kardos József történész-professzor tisztelte meg az ünnepi ülést
jelenlétével.
Dr. Tóth Károly református püspök, az Ökumenikus Tanács elnöke nyitotta meg az ülést, jelezve, hogy „az első
magyar király lelki, szellemi és kulturális öröksége össznemzeti ügy, mely felette áll a világnézeti és felekezeti
különbségeknek".

Az ünnepi előadást dr. Fabiny Tibor, az Ev. Teológiai Akadémia történész-professzora tartotta. Az előadásban
hangsúlyt kapott, hogy az ezredfordulón államalapító királyunk biztosította nemzeti integritásunkat és európai
identitásunkat.
Dr. Kacziba József püspök átadta dr. Paskai László bíboros-érsek és a Püspöki Kar köszöntését. Örömét fejezte
ki, hogy a különböző vallásfelekezetek tiszteletben tartják egymás teológiai és kegyességi tradícióját.
Dr. Kardos József történész-professzor, a Szent István Emlékbizottság nevében köszöntötte az ünnepi ülést és
kifejezésre juttatta, ez az ünnepi ülés is népünk egységét fejezi ki.
Az Ökumenikus Tanács tagegyházainak ülése dr. Tóth Károly püspök zárószavaival, dr. Nagy Gyula püspök
elnök imádságával és a Himnusz eléneklésével ért véget.
10

W

MÁSODIK RÉSZ
Első fejezet

Helységnevek
Chep-Csép - Kemenesmihályfa
Haza Okmt. 1272 V I . 184 + 1283. u.o. 298, két elpusztult faluról tudósít: OL et CHEP. Az előbbi Csöngének
felel meg, az utóbbi Mihályfának. A mihályfai termelőszövetkezet telepe a mai község tőszomszédságában épült
fel, a Celldömölk felé vezető út mellett, az ún. Csépi dűlőben. A CHEP elnevezés Mihályfával kapcsolatos.
1438-ban egy birtokperben egy asszonyfalvi Ostffy állította: „Allegasset eo modo quomodo dicte possessiones
OOL et CHEP vocate, mutate suis nominibus nunc Mihalfalua et Chenge vocarentur". Ostffy cs. 111. X I I . 103.
11

Chep helységnevet említ a Hazai Okmt. 1286 V I . 352. — 1438 a Vidos családi levéltár. — A Szombathelyi
Egyházmegye Névtárában 1409-ből való oklevelet említ. Szent István vértanú tiszteletére épült temploma 1439
óta áll fenn.
Ó- és Újm'ihályfa néven említi Fényes Elek Geográphiai Szótárúban a helység nevét. A két települést két magyar
falunak nevezi. Lakosságát együtt említi: 123 róm.kat; 883 evang., 29 zsidó lakost. Róm.kat. paróchiája van. Az
ág.h.evang. fiókegyháznak iskolája van (Nemesdömölkhöz tartozik). Földesurak: Vidos, Gerber, Dubnicczay,
Barcza, Takács és többen mások. U.p. Kis-Cell. Myhalfalvát az 1409. évtől említi a Soproni Levéltár 1.604;
1466-tól ugyancsak a Soproni Levéltár 11.68; 1479-től a Múzeumi Levéltár X.6. 167. A 15. századtól már Kemenesmihályfalva néven szerepel a helység neve. A Mihály név Ostffy Mihályról került a falu elnevezésébe, aki
földesura lehetett a településnek, hiszen V. István a karakói várispánságot adományozta apjának, IV. Bélának a
tatárjárás idején való megmentéséért az Ostffy családnak. A falvak hozzátoldása a helységnevekhez hosszúnak
bizonyult. Az 1700-as évektől kezdődően írták a -falva szót ,fa" rövidítéssel.
12
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Kemenesmihályfa. Celldömölki körjegyzőség. Anyakönyvvezető és körjegyző: Sokoray Elek Celldömölk. Kör
orvos: dr. Hetthéssy Elek. Celldömölk.
Lakosság: 1070. Ág.h.ev. gyülekezet, Celldömölk filiája, két tanerős iskolája van. Róm.kat. plébánia, posta
helyben, csendőrőrs, vasútállomás, távírda: Celldömölk. Rabbiság: Nagysimonyi. Majorok: Sándormajor, korábban
Kinlód mjr. (hagyomány szerint nevét onnan kapta, hogy a bivalyfogat a zöld takarmánnyal megrakott szekeret a
vizenyős talajon csak kínlódva húzta tovább), Vidos mjr. korábban Cseri mjr.
1

Kemenesmihályfa. — Hozzátartozik: Vilmos-, Sándor- és Vidos mjr. Lakosság: 927 lélek, színmagyar.
Róm.kat.: 210, ref.: 9. ág.h.ev.: 704, izr.: 4. Házak száma: 218. Területe: 3098 kh. Szántó: 2322, rét: 135, legelő:
364, erdő: 28, szőlő: 39, kert: 98, terméketlen: 112 kh. Körjegyzőség: Celldömölk vidéke; körjegyző: Rákosi J e n ő .
15

A külterületen, a tokorcsi út mellett a Vilmos major épületeiből megmaradt két volt cselédlakás. Mindkettőben
lakók vannak. A celldömölki út melletti vasúti őrházat a villany sorompók felszerelése után lebontották.
A csöngei földút mentén a felszabadulás után lebontották a volt Vidos majort három cselédlakással és gazdasági
épületekkel együtt. A lebontott majori épületekből a faluban lakóházakat építettek. Ugyancsak lebontották az ún.
cseri területen a felszabadulás után tizenkét tanyasi épületet, melyek az első világháború után létesültek. A
Celldömölki Takarékpénztár parcellázta az egymást váltó birtokosok (Gotthard, Háczky, Böhm, dr. Gyulay, gróf
Zichy Gyuláné) tulajdonát képező földterületeket. A 20-30 kh-as birtokosok építettek lakóházakat, gazdasági
épületeket. Az 1930-as évek elején bekövetkezett gazdasági válság miatt a gyenge minőségű, mészszegény talajon
való gazdálkodás nem volt jövedelmező. Győr, Fejér, Békés megyéből és a közeli falvakból is jöttek tulajdonosok.
Az egyes tanyák gyakran cseréltek gazdát. Az utolsó cseri tanya ellenszolgáltatás nélküli felajánlás után a Keme
nesaljái Állami Gazdaság használatába került, (1951-ben). 1960-ban megalakult a mihályfai Mg. Termelőszövet
kezet, mely használatába vette a megmaradt épületeket és földterületeket. A Kemenesaljái Úttörő Tsz-el való
11

egyesülés után, a tsz juhállományát telepítette a megmaradt épületekbe és az általa épített juhhodályokba. A
juh-tartás nem volt kifizetődő. Az egyik hodályt lebontották, a másikat növendék-szarvasmarha tartására használ
ják. Az utóbbi években, a nyári időszakban legeltetésre használják fel a füves területeket. Az ez év nyarán lebontott
tanyasi ház köveiből épül már a Bercsényi utcában a korszerű lakóház. Az elpusztult Csép falu helyett felépült az
új; régi házak köveiből épülnek az újak.

Második fejezet
Néhány adat Kemenesmihályfa régmúltjából
1331. augusztus 26.
A vasvári káptalan határjárást és vizsgálatot tart. Ebben említi:... „ita a nobilibus de Semjen... de Beruzk... de
Mihály...". Semjénnel együtt említett helység minden bizonnyal Mihályfa.
(Anjou kori 0. I I . 548)
1409. július 6.
A vasvári káptalan bizonyítja, hogy néhai Leukus fia: János birtokaiból Garai Miklósnak, a nádornak átengedte:
Ostffi Ferenc, Gergely és László „Chenge és Myhalfalva" possessiokat (birtokokat). (OL.D 1. 9. 529.)
1418.
A vasvári káptalan Perényi Péter országbíró parancsára osztályt tesz Breztolt és asszonyfalvi leszármazottai
között: „...in possessionibus... Myhalfalva et Chenge..."
(Fejér: Codex.Dipl. X. 6. 160. - Jankovich gyűjtemény, ma OL-ban.)
1422. november 14.
Garai Miklós nádor meghagyja a vasvári káptalannak, idézze meg Ostfi Ferencet, aki nővérének „...domine Ilko,
dum virgo fuisset..." azzal a feltétellel, hogy ha férjhez menne, ezeket vissza kell adnia. Ilko férjhez ment
Szentgyörgyi Eberhardhoz és nem akarja visszaadni az említett birtokokat, pedig az egyesség szerint ezek helyett
a leánynegyedet kapná meg.
(OL.Ostfy lev. - Kiadva: Sopron m. oki. I I . 48.)
1428. július 17.
A csornai konvent előtt Ostffi Gergely Molnári Pétert fiait: Kelemen győri püspököt, Istvánt és Domokost
Összes birtokaiban, ezek között „in possessionibus Semyen et Myhalfalva" (Vas m.) adoptálja, örökbefogadja.
(OL.D1. 1459. március 18. — Ország Mihály nádor átiratában. — N.I.: Sopron m. oki. I I . k. 70. sz.)
1437.
A fehérvári konventnek a királyhoz küldött jelentéséből kitűnik, hogy Osl (Ostffy) Ferenc de Asszonyfalva pörli
nővérét szentgyörgyi Gróf Eberhard feleségét, Ilkot (Ostfi Lőkös fia János leányát), mert az nem hajlandó viszszaadni Myhalfalvát és Chengét, melyet bátyjai, Ferenc és Gergely nővérüknek 1420-ban, tehát leánykorában
engedtek át azzal a feltétellel, hogyha férjhez megy, ezeket a leánynegyed fejében tartozik visszaadni. A leány
arra hivatkozik, hogy ezek a falvak a nőágat illetik.
A pör folyamán Ferenc felmutat 1270 és 1272-ből két királyi adománylevelet, melyek szerint ők jogos tulajdo
nosai OL és Chep birtokoknak (Csöngének és Mihályfának).
(Múzeumi kézirattár, Quarta Hung. 1383/Lk).
1466. október 5.
Ország Miklós nádor vizsgálatra küldi ki a csornai konventet Asszonyfalvi Miklós esztergomi prépost és Ostffy
László panaszára, kiknek asszonyfalvi kastélyát (castellum) elfoglalták és onnan Azzonfalvára, Myhalfalwára,
Semyenre és Kereszturra vonatkozó iratokat elvitték.
(OL.Ostffy cs.lt. - Átírva Sopron m.okl. I I . 275. sz.).
1524. június 22.
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Mátyás király halála után, az elégedetlen vasmegyei főurak, köztük Ostffy László is, Miksa császár mellé álltak,
II. Ulászlóval szemben. A X V I . század főurainak lobbalékony, erőszakos természetére mutat, hogy ez az Ostffy
László a testvérét, Bálintot ismeretlen okból véresre verte. Emiatt II. Lajos király 1524. június 22-én kelt rende
letével birtokait el akarta tőle kobozni és Széchy Tamásnak Vasvár megye főispánjának beiktatására akarta adni.
A beiktatásra a fehérvári konventet küldte k i .
(OL. Ostfi cs.lt)
1525. június 24.
A fehérvári konvent arról számolt be, hogy a beiktatás ellenmondás nélkül történt meg. (Nagy Iván: Sopron
m.okl. I I . 387). A birtokátadás valószínű nem történt meg, mert Mihályfa, Csönge, Asszonyfa, Pápóc, Hőgyész,
Csehi és Mindszent a továbbiakban is az Ostffyak nevén szerepel.
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A fenti jobbágyfalvak mindenkor osztoztak a földesuraiktól megkövetelt terhes szolgáltatások elhordozásában.
A X V I . század elején kezdődő törökháborúk még nehezebbé tették a jobbágyság helyzetét.

Harmadik fejezet
A római katolikus templom
Az első oklevél, mely a templomot említi, 1409-ből való.
A Szent István vértanú (Cselekedetek könyve 7.54-60) tiszteletére épült templom 1439-től ismeretes, ősi kato
likusok építették. „Kelet-nyugati fekvésű, tornya nincsen, zsindellyel jól fedve van, mennyezete gerendás, színes
festéssel van ellátva, kórusa fa festett díszítéssel, szószék kőből van, elégséges és rendezett ülőhelyekkel rendel
kezik, a padlózat téglakirakásos, a szentély boltozott, egy oltárral, mely kőből van, a szentély mellett északról és
délről egy-egy fülke simul kápolna módjára, alkalmas arra, hogy oltárok legyenek bennük elhelyezhetők." (Kazo
Visita — Püspöki Lt. Szombathely, 1699. jan. 4 . )
17

A reformáció idején az evangélikusok kezére került. Kazó István vasvári prépost egyházlátogatási jegyzőkönyve
Mihályfán 9 katolikus és ezzel szemben 441 protestáns vallású lakosról tud. Ezt a látogatást I . Lipót király 1696.
július 7-én, Esterházy Pál nádor 1697. június 19-én, Keresztély Ákost győri püspök 1697. február 10-én rendelték
el. 1732, augusztus 20-án, István király napján I I I . Károly (1711—40) rendeletére visszavették a templomot. —
A főoltár képe Dorffmeister István soproni festő műve. István vértanú tiszteletére festette a mesterrel Szily János
szombathelyi püspök a műemlékképet.
A templomot és a plébániaházat is többször tatarozták. A templom titulusa, címe, melyre felszentelték (Ttit)
Szt. István vértanú, István napja, aug. 20. Búcsúnap (Bn) december 26.- SzimJszentségimádás napja március 14.
— Anyakönyvezés 1736-tól van. Plébániaház területe 460 nöl. A falu lakossága 861. Az anyanyelv magyar. A
plébániához tartozik: Kemenessömjén és Tokorcs.
18

A török korból fennmaradt egy vasból készített, kettős kovácsolt vaskereszt, a kereszt csúcsán a török félholddal.
A plébánián őrzik.
A hagyomány szerint a kettős kereszten levő félhold azt jelentette, hogy a falun átvonuló török csapatok már
kirabolták a falut.
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HARMADIK R E S Z
Első fejezet
Reformáció
A reformáció előtti keresztyénség sok tekintetben eltért az apostoli keresztyénségtől. Elvilágiasodott. Az akkori
róm. kat. egyház helytelen tanításait és világi hatalomra való törekvést már a 12. században felismerte a francia
Vald Péter, 14. sz-ban az angol Wiklef János és Husz János prágai egyetemi tanár. Mindhárman követelték az
egyház tanításainak megtisztítását, bibliai alapokra helyezését. Az volt a baj, hogy a tömeges betérésekkel az
egyházba bekerültek pogány szokások: képek, szobrok, ereklyék tisztelete, szentek imádása, bűnbocsátó cédulák
árulása. A 16. század elején Tetzel János dominikánus szerzetes árulta Wittenberg környékén a bűnbocsátó cé
dulákat. Luthert ez mélyen felháborította. Irataiban, igehirdetéseiben kikelt ellene. Püspökét kérte, hogy szüntesse
meg a kereskedést. Levele válaszolatlan maradt. Az evangélium hirdetése háttérbe szorult.
A reformációt dr. Luther Márton (1483—1546), az Ágoston-rendi egyszerű szerzetesből lett pap, egyetemi tanár
indította el és vitte győzelemre. 1517 október 31-én a wittenbergi vártemplom ajtajára 95 tételből álló vitairatot
szegezett k i , melyben hirdette, hogy a bűnöket egyedül Isten bocsáthatja meg. Luther abban a meggyőződésben
volt, hogy a pápa és a püspökök nem is tudnak a bűnbocsátó cédulák árulásából. Ezért küldte meg a 95 tételét X.
Leó pápának, abban a reményben, hogy orvosolja az egyházban történő visszaéléseket. 1520 szeptember 6-án kelt
levelében kérve kérte a pápát: „íme tehát, jövök, szent atyám, Leó s lábaidhoz omolva kérlek, ha lehetséges, vedd
kezedbe ezt az ügyet és zabolázd meg a hitszegőket (hízelgőket), akik a béke ellenségei és mégis békeszerzőknek
adják ki magukat..." A pápa erre egyházi átokkal felelt. Az átokbullát Luther 1520 december 10-én Wittenbergben
nyilvánosan elégette. Ezzel elszakadt a római egyháztól.
Az egyházi átok végrehajtása a világi hatóság feladata lett volna. Ezért V. Károly császár 1521-ben birodalmi
gyűlés elé idézte Luthert Wormsba. Barátai tiltakozása ellenére is kész volt megjelenni a gyűlésen. Útja valóságos
diadalmenet volt.

c
n

A császár jelenlétében két kérdést tettek fel neki: az asztalon levő könyveket elismeri-e magáénak? Erre
határozott igennel felelt. A második kérdésre: visszavonja-e tanait? Főleg barátai kérésére gondolkodási időt kért.
Másnap kijelentette a wormsi birodalmi gyűlésen: „Hacsak a Szentírás bizonyságaival meg nem győzetem azok
helytelenségéről, nem vagyok hajlandó visszavonni semmit. Itt állok, másképp nem tehetek, Isten könyörüljön
rajtam." Többen szerették volna eltéríteni Luthert szándékától, de ő Gamáliel szavaival felelt: „Ha Istentől van ez
a dolog, meg nem akadályozhatják, ha emberektől van, akkor úgyis megsemmisül." (Csel. 5. 38-39). V. Károly
császár nem titkolta haragját. A birodalmi gyűlésen kimondták reá a birodalmi átkot. Ez azt jelentette, hogy senki
házába nem fogadhatja, büntetés nélkül bárki megölheti.
Wormsból való távozásakor, hogy bántódása ne essék, Bölcs Frigyes szász választó fejedelem megbízásából
álarcos lovagok Wartburg várába vitték. A fejedelem védelme alatt „György" lovag néven élt közel egy évi
visszavonultságban. Ez idő alatt lefordította német nyelvre az Újszövetséget és egyéb egyházépítő munkáival
szolgálta a reformáció ügyét.
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A németországi reformáció gyorsan terjedt hazánkban is. Kereskedők, diákok már az 1520-as években terjesz
tették, főleg nyugati határainkon, Sopron, Kőszeg és Sárvár környékén. A lutheri reformációnak hazánkban korai
elterjedését igazolja az is, hogy 1523-ban és 1525-ben törvényt hoztak ellene. A lutheránusok égettessenek meg,
(lutherani comburantur.)
Kemenesalján és Sárvár vidékén Nádasdy Tamás nádor nagy pártfogója volt a reformációnak. Wittenbergben
tanult reformátorokat hívott udvarába. Szilveszter János 1536-ban a Sárvár melletti Újszigeten Gimnáziumban
tanított már. 1537-ben az újszigeti nyomda is megkezdte működését. A nagytudású mester 1539-ben megjelentette
a sárvári nyomdában a Gramatica Hungaro-Latina első kiadását, a latin-magyar nyelvtanát. Az Újszövetség
magyar nyelvre való fordítását 1540. év végére elkészítette, ezt örömmel jelentette urának. 1541-ben már nyom14

tatásban is megjelent. A könyvnyomtatás, főleg az anyanyelvre való fordítása az Újszövetségnek nagy segítséget
jelentett a reformáció ügyének. Ezekben az időkben talált menedéket Nádasdy Tamás udvarában Dévai Mátyás,
Luther-tanítvány, magyar reformátor
2 0

Második fejezet

Reformáció Kemenesalján
A mohácsi vész (1526) után a reformáció mindenütt gyökeret vert hazánkban. Róm. kat. gyülekezetek plébá
nosaikkal együtt csatlakoztak a reformációhoz. Új templomok épültek, a templomok mellé iskolák. A 16. század
magyar gyülekezetei vallották a reformációnak a Szentíráson alapuló tanítását: „Tisztán és igazán hirdessék az
evangélium, a szentségek Krisztus rendelése szerint szolgáltassanak ki. Hit és élet dolgában egyetlen zsinórmérték
a Biblia. Hit által, ingyen kegyelemből igazul meg az ember, nem a cselekedetek által" (Róm. 3. 24). Luther a jó
cselekedetekről azt tanította, hogy hitből fakadjanak. A hit nem kérdi, kell-e jót cselekedni, mielőtt ezt kérdezné,
már meg is tette.
Lelkes, buzgó köznemesség lakott Kemenesalján. A 16. század derekán nemesi családok pártfogói lettek a
reformációnak. Ostffyak, Deömölyek, Magassyak, Niczkyek, Sitkeiek, Káldyak, Károlyiak, Vidosok, Berzsenyiek,
Radók, Mankóbüki Horváthok, Mesterházyak, Ajkayak, Rajkyak, Tevelyek, Kisfaludyak, budakeszi Weörösök,
dukai Takáchok, Bárdossyak, Noszlopyak, a Babay, Győrffy, Lórántffy, Hajas, Porkoláb, Miskey család és mások
is védték az evangélium ügyét. Hitükért, vallási és nemzeti szabadságukért készek voltak a legnagyobb áldozat
hozatalra is. Az ellenreformáció Kemenesalján csak későn, a bécsi udvar segítségével tudott győzni. - Kuzmich
Péter győri kanonok nyilatkozata szerint Kemenesalja 50 falujában még 1680-ban sem volt egynek sem plébániája.
I kemenesmihályfa lelkészeit 1630-tól ismerjük, ebben az évben Szerééi István volt mihályfai lelkész, akit
1628-ban még Beleden találunk. 1646-ban a dubovai születésű Benedikü Tamás volt a lelkésze, akit 1633-ban
Nagyköcskre avattak fel és 1651-ben már Ostffyasszonyfán lelkészkedett. 1656-ban Soldos Ferenc volt Mihályfa
lelkésze, aki ellen magánélete miatt a büki zsinaton vizsgálatot rendeltek el. 1657. szept. 16-án kerületi kisgyűlés
volt Mihályfán Musay püspök, Zvonarics Sámuel főesperes és Mód Benedek alesperes jelenlétében. Musay püspök
jegyzéke szerint 1661-ben is anyagyülekezet volt. 1669-ben Fekete István püspök megbízásából Dimiákovics Péter
simonyi lelkész és alesperes járt Mihályfán. A mihályfaiak megígérték az évi illetményeket, a sömjéniek azonban
megtagadták, ezért az alesperes megvonta tőlük az egyházi cselekvényeket. 1674-ben Vince Ferenc volt mihályfai
lelkész. A gyászos évtizedben is volt itt lelkész az 1680. évi vallomás szerint, de nem a parochiális házban lakott.
A reformáció terjedése hazánkban egybeesik a török uralom állandósulásával. A török hódító háborúk ugyan a
Hunyadiak korában kezdődtek már. Hunyadi János (1407-1456) többször aratott győzelmet a Magyarországra törő
oszmán seregek felett. Utolsó legnagyobb győzelme Nándorfehérvárnái volt 1456. július 22-én. (Ennek a győzel
mes csatának emlékére szól hazánk templomaiban a déli harangszó). A győztes hadvezér néhány nappal a csata
után (augusztus 11.) pestisjárvány áldozatául esett. Mátyás király (1458-1490) után nyugalmasabb idők következ
tek. A vesztes mohácsi csata után elkövetkezett a másfélszázados török hódoltság. Az ország nyugati része (11
vármegye) Habsburg hatalom alá került. A harmadik rész az erdélyi fejedelmek vezetésével harcolt a magyar
nemzeti és vallásszabadság ügyéért.
Bocskai István a bécsi békét vívta ki (1606), Bethlen Gábor a nikolsburgi békét (1622), /. Rákóczi György pedig
a linzi békét (1645). Mind a három békekötés biztosított némi vallásszabadságot, de valójában nem tartották meg.
Folytatódtak a templomfoglalások, vagyonok elkobzása és az erőszakos térítések a bécsi udvar irányításával. Külső
és belső ellentétek egyre jobban fokozódtak.
Bethlen Gábor idejéből nagyon szomorú emléket őriz Csepreg életéből Vas Megye Tanácsa által 1963-ban
felállított emléktábla: „1621. január 6-án 1233 lakost koncoltak fel Csepregen BETHLEN GÁBOR függetlenségi
harcának támogatása miatt". A vértanúk emlékére Vas Megye Tanácsa 1963." A vérengzést II. Ferdinánd (161921
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37) horvát, cseh és német zsoldos katonákból álló csapatai hajtották végre. Az egész város két templomával a
lángok martaléka lett. Zvonarits Imre lelkipásztort a kórusban ölték meg, egy esküvői pár holtan feküdt az oltár
előtt. Tanuló diákok közül is sokan veszítették életüket. Az áldozatokat a szentkirályi major előtt közös sírba
temették. I I . Ferdinánd, akit a jezsuiták neveltek, az „eretnekség" teljes kiirtására tört.

Harmadik fejezet
Pázmány Péter és az ellenreformáció
A bécsi béke ugyan biztosított némi vallásszabadságot, de a protestánsok elnyomása tovább folytatódott. H.
Mátyás, aki Rudolfot követte a trónon, nem volt olyan vakbuzgó, mint bátyja, de a Habsburgoknak a más
vallásúakkal szemben való elfogultsága benne is megvolt. A jezsuiták nem tudtak belenyugodni vereségükbe.
Kihasználták a király gyengeségét, egyre nagyobb tevékenységet fejtettek ki a protestántizmus ellen, ebben segít
ségükre jött Pázmány Péter.
A magyar ellenreformáció legjelentősebb vezetője volt Pázmány Péter (1570—1637). Nagyváradon Ősrégi
protestáns családból származott. Édesanyja korán meghalt s ő a római katolikus mostohanyjának befolyása alá
került. Református vallását 13 éves korában hagyta el, katolikussá lett; s pár évre rá belépett a jezsuita rendbe.
Nagy tudása, kiváló szellemi képessége folytán az ország legfőbb katolikus egyházi méltóságába, az esztergomi
érseki székbe került 1616-ban. A Habsburg uralkodóháznak hűséges támogatója volt, ugyanakkor szívélyes viszonyt
igyekezett fenntartani I . Rákóczi Györggyel is, hogy akadályozza a protestánsoknak a törökkel való szövetkezését.
Királyhűsége mellett Erdély külön állását jónak látta magyar fejedelemmel az élén. Magyarságát nem tartották
egész őszintének. Vallási kérdésekben, mint igazi jezsuita, hajthatatlan volt. Az Igazságra vezérlő kalauzában
tudományos rendszerességgel és tősgyökeres magyarsággal tárgyalja a katolikus vallás főbb igazságait. A protes
tánsokat eretnekeknek mondja, gúny tárgyává teszi a protestáns lelkészeket. Hangsúlyozta, hogy a reformáció
terjedését a papság erkölcsi és műveltségi hanyatlása segítette. Nagyszombatban 1635-ben nevelőintézetet és
papképzőt alapított. Ez volt a későbbi Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem, ma Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem.
Az ellenreformáció egyik legfőbb célja volt a főúri családok áttérítése, ebben segítőtársa volt Esterházy Miklós
gróf (1582—1645) nádor. Pázmány Péterről némi túlzással mondták, hogy protestáns Magyarországon
született
és katolikus Magyarországon halt meg.
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Á gyászos évtized. A gályarabok.
A legszomorúbb időszak I . Lipót (1657—1705) uralkodása alatt következett el. Azzal az elhatározással foglalta
el trónját, hogy a protestánsokat kiírtja az országból. Ebben nagy segítsége volt Szelepcsényi György (1595—
1685), 1666-tól esztergomi érsek. Folytatódott a főnemesség áttérítése. Néhány főúri család már a harmincéves
háború előtt áttért: Erdődy Tamás 1607-ben, Bánffy Kristóf 1612-ben tért át. A fehérhegyi csata után; Zrínyi
György 1623-ban, Batthyány Ádám 1630-ban, Széchy Dénes 1635-ben, Nádasdy Ferenc 1643. december 25-én
tért át Esterházy Miklós nádor leányával, Júliával való házasságkötésekor. Főnemesek egyik leggazdagabb
földbirtokosságának áttérésével Vas és Sopron megyében 40 ezer jobbágy is kényszerült ura vallását követni a
cuius regio, eius religio (akié a föld, azé a vallás) törvény alapján. Felvidéki birtokain is (Trencsén megye) több
gyülekezet semmisült meg parancsszavára. Történelmi hagyomány szerint ő is jelen volt, amikor parancsára Pilarik
István beckói lelkész Bibliáját égették. A szél kiragadott egy lapot a tűzből és Nádasdy ölébe sodorta. Nádasdy
elsápadva olvasta az igét: „Megszárad a fű, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad" (Esaiás
40.8.)
Nádasdy Ferenc részt vett a Wesselényi-féle összeesküvésben. Az elégedetlenkedő főurak szövetkezésükkel
tiltakozni akartak a Habsburg-abszolutizmus ellen. A szövetkezés feje Wesselényi Ferenc (1605—1667) volt.
Wittnyédy István soproni ügyvéd, egyedül evangélikus a szervezkedésben. Midkettőjüket a felelősségre vonástól,
egyben a kivégzéstől, bekövetkezett haláluk mentette meg. (Wesselényi Ferenc felesége Széchy Mária, a murányi
vár úrnője volt (1610-1679). A történelem „Murányi Vénusz" néven említi, Kőszegen van eltemetve.
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A Wesselényi-féle Összeesküvés tagjai közül többeket halálra ítéltek, vagyonukat elkobozták és kivégezték. A
halálra ítélt Nádasdy Ferenc (1625—71),Vas, Zala, Somogy megye főispánja, Frangepán Ferenc {1620—71),
horvát nagybirtokos és Zrínyi Péter (1621—71), horvátországi nagybirtokos I . Lipóthoz írt levelükben kérték a
halálos ítélet megváltoztatását, előző érdemeikre hivatkozva, de hiába!
Frangepán Ferenc így írt: „Tekintse meg Felséged kegyelmesen, irgalmas szemeivel az én virágzó ifjú időmet,
melyet ilyen éretlen koromban kell elvesztenem. Fontolja meg Felséged kegyelmesen, hogy én szánakodásra
méltóan egyedül vagyok csak az én régi familiámból, mely számiálhatatlan időktől fogva mind Felséged császári
házának, mind az egész kereszténységnek nagy hűséggel szolgált... kész voltam mindenkor Felséged parancsolat
jára utolsó csepp véremet kibocsátani, de irtózom és reszketek annak meggondolásában, hogy hóhér keze által
gyalázatosan fogyassák el életem. 0 én szegény és boldogtalan emher! Avagy soha nem születtem, vagy ennek
előtte haltam volna meg!"
Zrínyi Péter feleségétől, Frangepán Anna Catharinától így búcsúzott: „Anna Catharina, én gyönyörűségem.
Midőn ezeket olvasod, a sírástól magadat megtartóztassad. Holnap tíz órakor nekem s a te bátyádnak fejünk vétetik.
Ma egymást megölelvén, egymástól elbúcsúztunk, azért tőled is e világon örök búcsúmat veszem. Megbocsáss,
ha (mely is tudom, hogy megtörtént) tégedet megbántottalak. Legyen Istené a dicséret, a halálra mind bátor s mind
kész vagyok, és hogy semmit ne irtózzam, az Istenben való erős bizodalom munkálódja, aki nekem életet adott,
nékem meghalónak irgalmasságát nyújtja. 0 szent felségit én, akihez holnap menni bízom, szüntelen arra kérem,
hogy a boldogult lelkek dicsőségében veled együtt az ő látásával örökké gyönyörködjünk. Egyebeket vagy édes
fiamról, vagy a mi javainknak rendelése felől, hogy mit írjak, nincsen, mindeneket és az Isten akaratjára bíztam.
Mégis arra kérlek, a sírástól megtartóztassad magadot, ezt a kételenség parancsolta. Bécsújhely, az én halálom
előtt való napon die 29. Április estvén 7 órakor 1671. esztendőben. Neked Isten, és az én édes leányomnak, Auróra
Veronikának minden jóval legyen!"

Gróf Nádasdy Ferenc is megírta szupplikáló (könyörgő) levelét, de a miniszterek eltitkolták a leveleket a császár
elől. Mikor a leveleket tudomására hozták, hogy írja alá a már kimondott sententiát, elolvasván, sírni kezdett és
pennáját (tollát) kétszer is kezéből elhanyította, nem akarván subscribálni (aláírni) semmiképpen. A miniszterek
és Lobkowitz herceg (1609—77) csehországi nagybirtokos, a Haditanács elnöke, főudvarmester, belső titkos
tanácsos, az osztrák politika irányítója, az abszolutizmusnak, a katolikus összmonarchia feltétlen híve rábeszélték
a halálos ítéletek aláírására azzal, ha meg nem öleti a szövetkezőket, bosszút állnak majd. Ezekután aláírta a halálos
ítéleteket.
Mikor mindezek történtek: „Vala akkor Magyarországban esztergomi érsek Szécsényi György (1592—1695),
aki annak előtte sokat törekedett a rab urak szabadulásában. Mikor megtudta, hogy a császár már aláírta a halálos
ítéleteket, felette igen megbúsulván, minden audentia nélkül bemegyen a császárhoz és nagy haraggal azt mondja:
„Miért kell Felségednek ártatlan vért ontani? Nem fél-e az Istentől?" A császár azt feleli: „Apám-uram, ne szóljon
kegyelmed többet, mert nincs haszna." Az érsek annál inkább felgerjedvén, kezeit az égre felemeli, nagy fennszó
val azt kiáltja: Száradtanak volna meg ezek az én kezeim akkor, mikor a magyar koronát Felséged fejibe tették
vala! Valóban szép hírneve leszen Felségednek az egész keresztény világ előtt." És'el sem búcsúzván a császártól,
az ajtón nagy furiával (dühvel) kimegyen. „Lubkovicz fejedelem a kezeiben levő pálcáját utána hanyitja az
érseknek, az érsek megfordul és nagy sebességgel a pálcát felvévén, visszahanyitja éppen a császár eleiben, s azzal
lemegyen a szállására nagy szomorúsággal."
Szelepcsényi György (1595—1685) esztergomi érsek is hiába fáradozott a halálos ítéletek megváltoztatásában.

A gályarabok
I . Lipót Szelepcsényi György esztergomi érsek rábeszélésére rendkívüli törvényszéket hívott össze Pozsonyba
1673-ban és 1674-ben. Mindkét évben protestáns lelkészeket idéztek meg, hogy megfélemlítsék őket, aztán átté
résre bírják rá őket. Megjelent 284 evangélikus és 62 református lelkész. Sokan bujdostak, köztük Szenei Fekete
István püspök, kőszegi lelkész is. Németországba menekült, ott munkálkodott, 1678-ban hazatért. A kemenesaljai
és a rábaközi gyülekezetekben titokban végzett püspöki szolgálatokat. Szécsényi György győri püspök, Kollonics
Lipót (1631—1707) esztergomi érsek, a Rákóczi gyerekek gyámja tudomást szereztek arról, hogy Fekete püspököt
Ostffy Miklós várába fogadta, menedéket adott számára. Az ostffyasszonyfai várából való kiadatását azzal utasí
totta el Ostffy Miklós: „Készebb vagyok jószágaimtól és fejemtől megválni, sem mint Feketét elküldjem, mivel
religióm (vallásom) ezt hozza magával." Az a hír járta, hogy a császári seregek készülnek Fekete püspök és Ostffy
Miklós elfogására. A hír kezdetben álhímek bizonyult, de 1680 augusztusában valóban megérkezett sugárágyúkkal
felszerelt 5.000 főnyi császári sereg, mely lerombolta a várat, a kastélyt kifosztották, felgyújtották, falait ledön
tötték. A templom is áldozatul esett, csak a szentély, a sekrestye és a templom alatti kripták maradtak meg.
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Fekete püspök Sárvári tanítójával a Csallóköz felé menekült a császári seregek elől. Ostffy Miklós pedig nagy
kétségek között a Bakonyban bújdosott. (Meneküléséről a hagyomány azt tartja, hogy fordítva verette fel lova
lábára a patkókat, hogy ellenkező irányba induljanak keresésére). Fekete püspököt és Sárvári János tanítót a
morvaországi Fedberg városban elfogták. Előbb Bécsbe, majd Pozsonyba vitték őket, ahol 1681-ben, virágvasár
napján ünnepélyes külsőségek között vették fel őket a római katolikus egyházba.
Ostffy Miklóst rejtekhelyéből névtelen levéllel csalták k i , elfogták, bécsi börtönbe vitték, ahonnan az 1681. évi
soproni országgyűlés után szabadulhatott, lefoglalt javait is visszakapta. 1683-ban Ostffyasszonyfán átvonuló
[örökök a lerombolt várat és falut találták.
Az ostffyasszonyfai kitérés után vissza kell térnünk a gályarabságra ítélt protestáns lelkészek és tanítók elhur
colására. (A protestáns szó visszavisz bennünket az 1529-ben Speyerben tartott birodalmi gyűlés határozatához,
hívei protestálták a római egyház felfogása ellen, hogy az egyénnek Istennel és Krisztussal való közvetlen kap
csolatát tekintsék az üdvösség egyedüli forrásának. A reformáció hívei pedig jelezni akarták, hogy egyedül az
evangéliumra támaszkodnak hit dolgában.)
Pozsonyban a gályarabságra ítélt prédikátorokat, előzőleg a halálos ítéletet is kimondták rájuk, mivel nem voltak
hajlandók hitüket megtagadni. Különböző börtönökbe bilincsbe verve vitték őket, lipótvári, komáromi, kapuvári,
sárvári börtönökben is további kínzásokkal akarták őket hitük tagadására bírni, de hajthatatlanok maradtak. Sélyei
István pápai prédikátor és püspök bátran vallotta: „Mi soha a császár ellen semmit sem vétettünk, sőt a császári
háznak boldogulásáért a templomokban Istennek mindenkor könyörögtünk... ...Mindazonáltal, ha Istennek úgy
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tetszett s a császár úgy parancsolja, jó szívvel az ellenünk kimondott sententiát (ítéletet) elszenvedjük, gyönyör
ködvén abban, nem latorságunkért, hanem igaz religiónkért üldöztetünk, elhivén azt, hogy vagyon a mi Istenünk
nek hatalma, hogy minket a gályáról is amikor akar, ki tud szabadítani, de ha ki nem szabadít is, soha ő szent
Felségit meg nem tagadjuk, sem dicsőséges religiónkat e rossz világnak ideig való hasznáért el nem cseréljük."
A börtönökbe zártak közül 61-t kiválogattak. Név szerint: „Sélyei István püspök, Komáromi István, Alistáli
György, Körmöndi György, Szalonczi Mihály, Újvári János, Szomodi János, Szomodi András, Szentpéteri Márton,
Kálnai Péter, Köpezi Balázs, Bátorkeszi István, Krasznai Mihály, Otrokocsi Ferenc, Kocsi Bálint, Simoni Péter,
Csuszi Cseh Jakab, Beregszászi István, Tatai Sámuel, Ladmoczi István, Szentpéter István, Szentpéteri István (más),
Gömöri János, Sallai János, Szendrei György, Rimaszombati János, Tökölyi István, Szentkirályi András, Kállai
János, Kaposi István, Szendrei Márton, Miskolczi Mihály, Szilvási István, Kórodi János, Füleki István, Harsányi
István, Czeglédi Péter, Huszti Mihály, Jablonczai János." Ezek mind reformátusok.
Az evangélikusok közül: „Nicleczi Sámuel, Nicleczi Boldizsár, Leporinus Miklós, Szodoni István, Steller
Tamás, Turóczi András, Begányi Miklós, Mazari András, Mensatoris István, Láni János, Rafaides János, Roháczi
János, Csutka János, Johannides Fhilep, Glogovinski János, Szentmiklósi István, Suviczki András, Paulovicz
Mihály, Borhidai Miklós, Götz Mihály, Illyés György, Illyés Ferenc. Ezek mellett voltának egynéhány schólamesterek is.
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Mikor a börtön szenvedései sem törték meg őket, egy évi kínzások után 48-at bilincsbe verve, korbácsütések
közt Trieszten át Nápolyba hajtottak. Többen közülük az úton meghaltak (Edvi Illés Gergely malomsoki lelkész).
Csak 30-an érkeztek meg Nápolyba, ahol fejenként 50 aranyért gályarabul adták el őket. A gályákon gonoszte
vőkkel összeláncolva reggeltől estig forgatniok kellett az evezőrudakat. Kilenc hónapi mérhetetlen szenvedés után
1676. február 11-én szabadította ki őket Ruyter Adorján Mihály holland tengernagy. Angol-holland háborúkban
győztes csatáival érdemelte ki a legnagyobb kitüntetést, a gályarabok kiszabadítását (17 reformátust és 7 evangé
likust). Svájcon és Hollandián át öt év múlva térhettek vissza hazájukba.

Második fejezet

Thököly Imre és I I . Rákóczi Ferenc szabadságharca
A protestánsok sorsa szinte elviselhetetlen volt a gályarabok szabadulása után is. Thököly Imre (1657—1705),
felvidéki evangélikus nagybirtokos család sarja. 1670-ben a császári hadak elől Árva várából Erdélybe menekült.
1677-ben csatlakozott a bujdosókhoz, akik fővezérükké választották. Szabadságharca folytatta azt a küzdelmet,
amelyet a református Bocskai István, Bethlen Gábor és I . Rákóczi György vívott.
Thököly Imre szabadságharca tiltakozás volt a Habsburgok birodalmi politikája ellen, mellyel gyarmati sorba
akarták süllyeszteni az országot. A gyarmatosítás tervébe beletartozott a vallási egyesítés a római katolikus
egyházzal. Thököly Imre harca a nemzeti szabadság és a vallásszabadságért folyt. Síkeres harcai eredményezték,
hogy I . Lipót 1681-ben összehívja a soproni országgyűlést. Ez az országgyűlés némi vallásszabadságot biztosított
a protestánsoknak. A földesúri jog ugyan érvényben maradt, mely azt jelentette, hogy a jobbágyok tartoznak
földesuraik vallását követni. Újra kezdetét vette a földesúri Önkényeskedés. Az országgyűlés kimondta, hogy
tizenegy restringált (korlátozott) nyugati és északi vármegyében (Vastól-Szepesig) csak két-két kijelölt, ún. arti
kuláris helyen szabad templomot, iskolát, paplakot építeni. Vasvármegyében NemesdÖmölk és Nemescsó, Sopron
vármegyében Nemeskér és Vadosfa volt artikuláris hely. A reformátusok részére akkor még a Vas megyei Felsőőrt
(ma Burgenland) jelölték ki artikuláris helyül.
Abban az időben az egyházi életre jellemző volt a lelkész hiány. 1680-ban Kuzmics Péter győri kanonok
egyházlátogatást végzett a győri püspökség területén. Jelentésében azt írta, hogy Kemenesalján kb. 50 falu van,
de egyikben sincs római katolikus lelkész, bár több ezer katolikus él ott.
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A lelkész hiány az evangélikus egyházra is jellemző volt. Tanítók, licenciátusok (tud. fokozat), legensek,
prédikációkat, posztillákat olvastak fel. Később levitáknak (az ótestámentumban LÉVI utódai) lelkésztanítóknak
nevezték őket. Gyakorlott egyházi munkások voltak. Esperességi gyűléseken, mint lelkészjelöitek vizsgát tehettek,
legtöbbjüket felavatták, mint lelkészek szolgáltak.

II. Rákóczi Ferenc
A protestánsok elégedetlenek voltak a soproni országgyűlés határozataival. Tovább tartott a földesúri önkényes
kedés. A jobbágyok tartoztak uraik vallását követni. Korlátozták a templomok építését.
//. Rákóczi Ferenc (1676—1735), I . Rákóczi Ferenc fia az elégedetlenek élére állt. Zászlajára íratta a „pro
libertate" jelszót, mely lelkesítette az elnyomott néprétegeket. A katolikus Rákóczi által vezetett szabadságharc
nem volt katolikus ellenes, de célul tűzte ki a vallásszabadság biztosítását is. Kuruc seregeinek sikeres harcai nem
hozták meg a várt eredményt. Sok véráldozatot követeltek magyar népünktől a nemzeti és vallásszabadságért
folytatott harcok. A török háborúk is sok veszteséget jelentettek emberben és anyagi javakban egyaránt. Az ország
népessége nagyon megfogyott, várak és falvak pusztultak el. Példaként említhetném, hogy 1683 július 7-én a Bécs
ellen induló Kara Musztafa földig tarolta Kemenesalja 44 faluját. Elpusztult Jánosháza és Duka között a templomos
Varsány, a sömjéni határban Petend, Keléd mellett Bocsor község. Több elpusztult falunak emlékét csak dűlőnevek
Őrzik. Ostffyasszonyfán csak átvonult a török sereg, vára már elpusztult.
Az utolsó törökdúlás és az ellenreformáció lanyhulása után nyugalmasabb napok virradtak Kemenesaljára,
miután 1686-ban megszűnt Magyarországon a török uralom.
1695 október 9-én Kemenesmihályfán a régi „Kemenesi Traktusból" újjászerveződött a Kemenesaljái Evangé
likus Egyházmegye, melyhez Győr és Zala megye gyülekezeteinek nagy része is tartozott. Esperesnek választották
Asbóth János nemeskéri lelkészt, aki már október 31-én esperesi látogatást tartott Kemenesmihályfán. Sömjén,
mint filia Mihályfához tartozott. A gyülekezet lelkésze Szakonyi Mátyás volt, tanítójuk pedig Bachó János.
1696-ban, március 7-én a naggyá nőtt egyházmegyében ismét esperességi gyűlést tartottak (a mai római katolikus
templomban, mely az evangélikusok használatában volt.) Asbóth János esperes ezen a gyűlésen számolt be az
előző egyházlátogatásáról.

Bercsényi Miklós
Bercsényi Miklós (1665—1725), kuruc generális. I I . Rákóczi Ferenc mellett a szabadságharc egyik fő szervezője
és irányítója. A fejedelem egyik legbizalmasabb tanácsadója. 1686-ban Buda ostrománál tünteti ki magát, később
Ung vármegye főispánja.
Kemenesmihályfa történetében úgy van beírva neve, hogy 1706 január 27-28-án részt vett a Kemenesaljái
Evangélikus Egyházmegye gyűlésén, melyet ő hívott össze a szolgabírák által. Ezen a gyűlésen választották meg
Ááchs Mihály devecseri lelkészt esperesnek. Az esperességi gyűlésen 11 lelkész, 22 tanító fogadott hűséget I I .
Rákóczi Ferencnek. Hűségnyilatkozatot tettek kemenesaljai földesurak is: Ostffyak, Vidosok, Berzsenyiek, Dö28

mölkyek, Ajkayak, Noszlopyak és még többen a protestáns nemesek közül.
Bercsényi Miklós mihályfai kétnapos tartózkodása idején a Vidos kúria vendége volt. (Ma romos épület,
Bercsényi M . u. 8. sz.)
Vas megyei kitérővel meg lehetne említeni Bercsényi Miklós és Csáky Krisztina házasságát. Csáky Krisztina
férje, Erdődy Sándor a vépi vár ura 1681-ben meghalt. A soproni országgyűlésen a nádor fekete ruhában nyitotta
meg az ülést május I8-án és bejelentette gróf Erdődy Sándor kamaraelnök halálát. Krisztina azon a napon írt
levelet szüleinek Szepesvárra, a levelet fekete pecsétviasszal zárta. Férje halála után nem sokkal férjhez ment gróf
Draskovics Miklós országbíróhoz, 6 év múlva 1687-ben ismét megözvegyült. 33 évesen végleg Vépre költözött.
Fiát és 3 leányát gondosan nevelte. Sándor fiának nem tetszett édesanyjának vendégeskedő, költekező életmódja.
Pereskedtek is anyagiak miatt. A nádor gróf Bercsényi Miklóst küldte Vépre, hogy az édesanya békességre jusson
fiával. A küldetés sikerrel járt. Sőt: Bercsényi titokban gyűrűt váltott Krisztinával. Bercsényi 30 éves (első felesége
Homonnai Drugeth Krisztina volt), Csáky Krisztina 41 éves. Vép úmője nagyon szép, nagyműveltségű, ritka
jóságú, kellemes, s rendkívül finom modorú, előkelő megjelenésével mindenkit elragadó asszony. Igazi mintaképe
a kiváló erényekben bővelkedő magyar főúri háziasszonyoknak. Sok szépet, jót és nemest írtak róla, "VÉPI
VÉNUSZ" névvel tisztelték meg.
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Bercsényivel kötött házasságát Kőszeghy Pál írja le, aki Bercsényinek titkára és 1694-95-ben Vépen tartózko
dott. Nagy lakoma, hármas esküvő volt Vépen. 1695 június 9-én csütörtökön gróf Esterházy Antal vezette oltárhoz
Júlia grófnőt, pénteken Margit grófnő esküdött örök hűséget gróf Draskovics Pálnak. „Szombaton ezek szerelmes
anyjával, méltóságos Csáky Krisztinával esküdött meg Bercsényi Miklós Isten áldásával." A hat boldog szívből
kettő egy éven belül megállt, három pedig a Márvány tenger partján Rodostóban szűnt meg dobogni. Bercsényiné
gróf Csáky Krisztina, gróf Bercsényi Miklós és Esterházy Antal gróf messze hazájától halt meg.
Bercsényiné Csáky Krisztina eladta Porpácot, Pecölt. Később Vépet Erdődy I I . Sándor Bercsényitől 16.000
forintért visszavásárolta. 1695. szeptember 14-én Csáky Krisztina végleg elszakadt a vasi földtől: hűen kitartott
férje mellett, amikor II. Rákóczi Ferenccel és Esterházy Antallal (vejével) Rodostóba ment.
A majtényi országtemetést már nem magyar földön könnyezte meg a „Vépi Vénusz". Eleinte Rákóczi lengyel
birtokán Jaroszlávban, majd Drinápolyban, Konstantinápolyban élt. Végül Rodostó lett a haláláig otthona. Itt
nevelte anyai jósággal és szeretettel Kőszeghy Pál leányát, Zsuzsikát, aki Csáky Krisztina 1723-ban bekövetkezett
halála után Bercsényi harmadik felesége lett. Kőszeghy Zsuzsika a hős katona öreg napjainak felüdítője, gyengéd
ápolója volt annak 1725-ben bekövetkezett haláláig.
A nemzeti kegyelet 1906-ban I I . Rákóczi Ferencet a bujdosó fejedelmet társaival együtt hazahozatta. A kassai
dóm Rákóczi sírboltjában 4 kőkoporsó áll. Egyikben Rákóczi Ferenc, Zrínyi Ilona és a Fejedelem József nevű fia,
a másikban Esterházy Antal, a harmadikban Sibrik Miklós, a különálló negyedikben gróf Bercsényi Miklós és
felesége gróf Csáky Krisztina.
Mikes Kelemen leveleiben leírja a bujdosók rodostói életét. Leveleit először Szombathelyen 1787-ben Siess
Antal nyomdájában adják ki. Magáról azt írta: „Nekem semmi okom nem volt hazámból kibujdosni, csak az, hogy
szerettem a Fejedelmet."
Lévay József (1825—1918) költő így ír Mikes Kelemen árvaságáról:
„Egyedül hallgatom tenger mormolását,
Tenger habja felett futó szél zúgását,
Egyedül, egyedül
A bujdosók közül
Nagy Törökországban
Hacsak itt nem lebeg
Sírjában nyugovó
Rákóczinak lelke
Az eget csapkodó
Tenger haragjában..."
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Szatmári (Szatmárnémeti) béke...
Az 1703-ban kezdődő Rákóczi-szabadságharc győzelmei a következő évben már a kisebb magyarországi várak
elfoglalását eredményezték. A szécsényi gyűlésen 1705 szeptemberében a szövetkezett rendek vezérlő fejedelem
nek választották Rákóczit, ki az egri püspök kezébe tette le az esküt. „Megesküdött, hogy a haza szabadságának
ügyét el nem hagyja; az egyházi urakat, a nemességet, szabad királyi városokat, a nemes jászokat, a hajdú- és
mezővárosokat, az Összeszövetkezett Magyarország minden vitézlő rendjét a haza törvényes szabadságában nem
háborgatja, sőt védi, oltalmazza; a törvényesen bevett három vallást a maga szokott törvényes szabadságában
megtartja és megtartatja."
A szabadságharc változó szerencsével folyt tovább. A francia király, XIV. Lajos csak úgy kész szövetségre lépni
Rákóczival, ha nyíltan elszakad az ausztriai háztól. Rákóczi országgyűlést hív össze Ónodra (1707), ott a rendek
kimondják az ország függetlenségét, trónveszítettnek nyilvánítják a Habsburg-házat. Diadal és vereség folytán
változnak, s midőn be akar törni Sziléziába, azzal a szándékkal, hogy a porosz királyt ültesse a magyar trónra,
Trencsén mellett (1708) a kuruc had vereséget szenved, melynél — Rákóczi szavai szerint — még sohasem volt
gyalázatosabb vereség és következményeiben szerencsétlenebb. Ezt a súlyos vereséget tetőzi Ocskaynak és má
soknak elpártolása, árulása.
A kurucok felett egyre borult az ég: a hadi szerencse folyton a labancoknak kedvez, s oszlik-foszlik a reménye
vesztett kurucsereg. A dunántúli nemesség lerakja a fegyvert s elfogadja a kínált kegyelmet. Bercsényit kiszorítják
Lipótból s Nógrád-, Gömör- és Hevesmegye egy része szintén hűséget esküszik I . József királynak. A kuruc hadak
állapota mind nyomorúságosabbá válik. A korábbi lelkesedést csüggetegség váltja fel. A büszke kurucsereg
lerongyosodik. A kuruc vitézséget hirdető dalok elhallgatnak s szomorú nóták sírnak fel. (Nagy Bercsényi Miklós
sírdogál magában. Elfogyott szegénynek minden katonája...)
Rákóczi az orosz cárhoz fordul segítségért, eredmény nélkül. Még sem mond íe a reményről. Személyesen megy
1711-ben Lengyelországba, hogy idegen segítséget szerezzen, s egyúttal felhatalmazza Károlyi Sándort, hogy a
császárral folytassa az alkudozást. így jön létre a nevezetes szatmári béke, Rákóczi hozzájárulása nélkül, aki az
orosz segítségben bizakodva megtiltotta Károlyinak az alkudozások folytatását. Károlyi nem vette figyelembe a
fejedelem parancsait, megkötötte a békét Szatmáron, s 12 ezer kuruccal lerakta a fegyvert a majtényi mezőn.
A szatmári békének két első pontja ez:
1. Rákóczi megtarthatja minden birtokát, a várak kivételével, ha három hét alatt a hűségesküt leteszi.
2. Visszanyerik birtokait Rákóczi hívei is mind, ha a hűségesküt ők is leteszik három hét alatt. Az urak, nemesek
és szolgák fegyvereiket, a nemzeti szokás szerint, ezután is hordhatják s a közrendű vitézek szintén kegyelmet
nyernek anélkül, hogy császári szolgálatba kényszerítenék őket.
Százötvenegyen írták alá a szerződést, magyarországi és erdélyi urak, de egy név hiányzott: Rákóczi Ferenc
neve. Nem bízott a bécsi udvar őszinteségében. Fellázadt a büszkesége az ellen, hogy ő kegyelmet fogadjon el.
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Nem mondott le arról a reményről, hogy idegen segítséggel bár, de diadalra viszi a magyar szabadság ügyét.
Nemcsak hazáját hagyta el, de ebben a hazában oly rengeteg birtokot, melyhez hasonló senki másnak nem volt...
Lemondott gazdagságáról, fejedelmi pompáról, kegyelemről, nekivágott idegen országnak, azzal a szent bizako
dással, hogy visszajön majd s szabadnak látja, egészen szabadnak a magyar hazát! Nem így történt... A cár békét
kötött a törökkel... a francia király is cserben hagyta. Hat évig élt Franciaországban s akkor hívják Törökországba.
Maga a szultán hívja, ki háborúba keveredett HL Károly magyar királlyal. Rákóczi negyvenéves, mikor keserű
csalódás éri Törökországban, hol hajója 1717. október 10-én kötött ki. Mire odaért, a szultánnak már nem volt rá
szüksége. A szultán a tengeren túl, Rodostóban jelölte ki szállását: nehogy valaha visszatérhessen Magyarország
ba... Rodostóban szomorú egyhangúságban telnek a napok, hónapok, esztendők s ím a nagy fejedelmet meglepi a
betegség. 1735. április 8-án leszállott érte a halál angyala. A nemzeti kegyelet 1906-ban a kassai dóm Rákóczi
sírboltjába hozatta haza hamvait.
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III. Károly (1711-40) uralkodása.

Az I . Józsefet követő ///. Károly a szatmári békekötés után arra törekedett, hogy felerősítse a katolikus egyházat
és biztosítsa leányának, Mária Teréziának az öröklési jogát a magyar trónra, amit a magyar főurak segítségével
meg is valósított. Célja elérésében számított a katolikus főpapságra is.
1731-ben kiadta az ún. Carolina ResolutioX (Károly-féle rendeletet), melynek következtében egymás után szűn
nek meg Kemenesalján az evangélikus gyülekezetek. Templomaik, iskoláik erőszakkal való el- vagy visszavétele
érdekében minden lehetőt elkövettek. Nemesdömölk messze vidéknek törvényes középpontja, artikuláris gyüleke
zet. Önálló gyülekezetek voltak: Simonyiban lelkész és tanító, Mihályfán lelkész és tanító, Sömjénben tanító,
Szentmártonban lelkész, Ostffyasszonyfán, Csöngén, Vönöckön egy-egy tanító, Magasin Szergényen, Hőgyészen
gy-egy pap, Magyargencsen pap és tanító. Izsákfán volt lelkész és tanító, Kocson tanító. Bobán tanító, Alsó-Mes
teriben tanító, Gércén tanító, Miskén lelkész és tanító, Kissomlyón lelkész és tanító. Ságon és a két Váton nagyobb
számmal maradtak katolikusok.
e

Mindezekről részletesen és tárgyilagossággal ír Pacher Donát: A Dömölki Apátság története c. könyvében
Budapest, 1912. 12./A. 84 p. (Pacher Donát és Soproni Szent Benedek-Rendi kat. Főgimnázium igazgatója).
III. Károly Rendelete meghagyja Vasvármegyének: „Foglalja vissza a kemenesaljai kerületekben Nemesdömölkön kívül levő egyházakat, plébániákat, és iskolákat. A protestáns papokat és tanítókat csak úgy engedjék a faluban
maradni, ha lemondanak minden papi és tanítói működésről s teljesen magánéletet élnek."
A templomok visszafoglalásában részt vett Maratskó Anselm, a dömölki apátság egyik buzgó tagja. A vissza
foglalt templomokban a dömölki rendtársak végeztek egyházi szolgálatokat. (89 p).
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A templomfoglaló bizottság Mihályfán és Sömjénben

1732. június 3-án, pünkösd harmadik napján a bizottság öt megyei hajdú kíséretében először Mihályfának tartott.
A Szent István (első vértanú) tiszteletére épített templomhoz közeledett. A falu protestáns népe papjával együtt
éppen áhitatoskodáson volt a templomban. A bizottság megállt a templom előtt. Várták, hogy a nép hazaszéled.
A hívek egy része a templomot körülvevő temetőnek tart. A bizottság már szinte eléri a templomajtót. Maratskó
a kulcsot akarja levenni. A hívek közül még többen maradtak a templomban. Rémületes lárma támadt. A kulcs a
templomban maradottak kezébe került.
Abban az időben német katonaság is állomásozott a faluban. Ottó Egyed nevű főtiszt volt a parancsnokuk. A
bizottság és 9 katolikus hívő (Evangélikus 445 lélek volt) várta már a templom el-vagy visszavételét. Az ott levő
két földesúrat, Horváthot és Thulhmannt és az egész községet intette Maratskó harsány hangon latinul felolvasott
s a nép kedvéért magyarul is kifejtett királyi rendelet megtartására. A két földesúr illendően mentegetődzött: „Ők
nem hallották, hogy ezt a rendeletet a vármegyén kihirdették volna." Látták, hogy a felolvasott rendelet nem az
eredeti, pecsét sincs rajta. Azt kérték a néppel együtt, hogy hagyjanak a falunak időt a meggondolásra. A bizott
ságot arra kérték, hogy térjen be egyenlőre a papházba. Kapott a bizottság a kínált alkalmon. Amikor a plébánia
házba érkeztek, Maratskó (vasvári prépost) kemény szóval meghagyta a papnénak: Tüstént távozzék minden
holmijával a házból. A papné alázattal kéri az „új birtokost", hogy addig tűrje a házban, míg férje megérkezik. A
mihályfai lelkész akkor (1725—1732) Farkas Mátyás volt. Elűzetése után Nagyalásonyban választották meg.
(Elődei: Mihályfán (1704—06) Lénárt Benedek alesperes, 1707-ben Fábri István a lelkész, Musay István a tanító.
1725-ben esperességi gyűlés volt Mihályfán, melyen Cseréli Mihályt választották meg esperesnek.)
Mihályfáról az evangélikusok elűzik a templomfoglalókat. A szomszédos Sőmjénbe igyekszik a bizottság.
Mihályfaiak sietnek a sömjéniek segítségére, a falu népe már várja a bizottságot, kezükben védőeszközök vannak:
bot, fejsze, kasza, szénavonó. „Nem tudunk és nem is akarunk ilyen rövid idő alatt meghajolni - mondották."
Eredmény nélkül távozott a bizottság Szentmárton felé. Folytatták útjukat Jánosháza, Boba, Kocs felé, ez utóbbi
két falu között álló közös templomhoz, de eredmény nélkül kellett távozniok. Rosti István alispán a bizottságnak
átadta a király eredeti rendeletét 1932. június 13-án, páduai szent Antal napján. Folytatódtak az erőszakos temp
lomfoglalások, Dömölkön kívül 18 faluban. Hiábavaló volt ellenállásuk a fegyveres erőszakkal szemben: Mesteri,
Ostffyasszonyfa, Boba, Csönge, Gencs, Gérce, Hőgyész, Izsákfa, Kissomlyó, Kocs, Miske, Mihályfa, Nemesmagasi, Simonyi, Sömjén, Szentmárton, Szergény, Vönöck, összesen 18 falu temploma és plébániája visszakerült a
katolikusok kezére. Ostffy Mihály a Dunántúli Evangélikus Egyházkerület felügyelője és Vidos Miklós a Keme
nesaljái Egyházmegye felügyelője Pozsonyban és Bécsben mindent elkövettek, hogy ne vegyék el a templomokat.
Fáradozásaik nem jártak sikerrel, sőt hűtlenségi perrel fenyegették őket. Hiába volt a hívek ellenállása is. 1732-ben
István király napján (augusztus 20.) fegyveres erőszakkal foglalták el a templomokat azokban a falvakban is, ahol
a reformáció hívei jóval többen voltak. A lelkészeknek el kellett hagyniok parókiájukat. Pásztor nélkül maradtak
a gyülekezetek. (Máté 31,b)
Fábri Gergely (1707-60) győri tanító írt emlékverset a szomorú időkről:
Most nyaggatják, rontják szép Kemenesalját,
Mert reájuk vivék a nagy száraz gállyát.
Hadakat fegyverrel s így álla bosszúját,
Rajta az ellenség, rontja Krisztus nyáját.
Oda van Asszonyfa, Csönge és Mesteri,
Sok próbákkal híres Saágh, nemes Simonyi,
Szent-Márton és Vönöck, oda jó Magasi,
Több szép Eklésiák, sír most a Szergényi.
Isten fordulj hozzánk, könnyebbítsd sorsunkat,
Add meg előbbeni jó boldogságunkat,
Ne nézd bűneinket, vagy gyarlóságunkat, ^
Hogy híven nem féltünk Tégedet, Urunkat.
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Fábri Gergely, az előbbi emlékvers szerzője 1737-től volt a vadosfai artikuláris gyülekezet lelkésze. 1750-ben
a Dunántúli Egyházkerület püspökévé választotta. 1752-53-ban várfogságot szenvedett, majd megfosztották szuperindensi tisztétől és lelkészi állásától. Később Kertán, majd Nemescsón volt lelkész.
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Harmadik fejezet

Mária Terézia uralkodása (1740—1780)
Nemesdömölkön csak 1743-44-ben épülhetett fel az artikuláris templom. Háborúk, hatóságok akadályozták a
templom építését. Már 1691-ben a kemenesmihályfai esperességi gyűlésen tekintélyes adományokat ajánlottak a
környékbeli gyülekezetek a templomépítéshez. Háborúk, hatóságok késleltették az építkezést. A templomtelek
kijelölése is akadályt jelentett, mert a parochiális telek erre nem volt alkalmas. Ostffy Mihály (1680—1753) és
Vidos Miklós (1685-1757) kérték III. Károlytól megfelelő telek kijelölését. A parochiális telek szomszédságában,
akkoriban mocsaras helyen (50 cm-el alacsonyabb fekvésű terület a szomszédos épületeknél). Koptik Odo bencés
apát még a mocsaras telket is ellenezte. A pozsonyi Helytartó Tanácsnál is jártak, hogy a kijelölt telek belenyúlik
az országúiba és felsőbüki Nagy Ferenc földesúr telkébe. Rosty István alispán és felsőbüki Nagy Ferenc támogatták
az evangélikusok kérelmét. Felsőbb parancsra Selyestyey Ádám alispán mégis leállította az építkezést, kifogásolták
azt is, hogy a falak magasabbak az engedélyezettnél. Sok huza-vona után kőszegi kőművesek és ácsok folytatták
az építkezést. Az artikuláris templom 1744 decemberére elkészült. Az eredetileg kijelölt telket Mária Terézia
helybenhagyta. 1744 advent második vasárnapján Tóth-Sipkovits János püspök szentelte fel az artikuláris temp
lomot. Az előző fejezetben említett tizennyolc falu evangélikusain kívül a szomszédos Veszprém és Zala megyék
falvaiból sokan vettek részt a felszentelési ünnepélyen. A türelmi rendeletileg kb. 50 falu evangélikusainak adott
otthont a nemesdömölki artikuláris templom.
A templom főbejáratának elülső részén Kripta épült, mely az 1796-ban emelt torony alatt van. A templomépítő
Ostffy Mihályt ebbe a kriptába helyezték örök nyugalomra. 1753. február 20-án soproni útjáról hazatérőben a
hegyfalui országúton szívroham következtében meghalt. Kocsisa a keményegerszegi Wittnyédy kastélyba vitte be
a holttestét. Keményegerszegről Nemesdömölkre szállították, a templomi kriptába temették, mivel ostffyasszonyfai
szétrombolt családi kriptába már nem vihették.
Ostffy Mihály temetésén Nemesdömölkön az általa 1744-ben ajándékozott harang szólalt meg. A harangot a
soproni Pfister József harangöntő készítette. Rajta van az Ostffy-címer. A címer szárnyas sasláb, kék (fekete)
mezőben koronás zöld 3-as halmon nyugvó véres saskarom szárnnyal. Sisakdísz: szárnyas saskarom.
Ostffy Mihálynak három fia és öt leánya maradt. A fiakhoz fordulva Miskei Adám, nemesdömölki lelkész halotti
beszédében mondta: „Ostffy Lajos, Károly és Ferenc urak, jusson eszetekbe, hogy sasszárny alól repültetek ki. A
ti hiteteknek meghunyoríthatatlan szemeivel nézzétek, mint igaz sasfiak a tündöklő Napot. Az igaz hitben és
vallásban s annak állhatatosan való megtartásában és oltalmában szerelmes atyátok nyomdokait kövessétek." Az
Ostffyak ehhez hívek maradtak.
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Ostffy Mihály és Vidos Miklós nevét márvány táblára vésve örökítették meg a nemesdömölki artikuláris temp
lomban. Az emléktáblát a dömölki gyülekezet, a kemenesaljai esperesség és a dunántúli egyházkerület készíttette.
Az emlékbeszédet Gyurátz Ferenc püspök tartotta. Az emléktáblán a 65. zsoltár 5. verse olvasható „Boldog az,
akit Te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy lakozzék a Te tornácaidban." (Az ige feliratot dr. Ostffy Lajos
választotta.)
Az emléktábla avatása 1911. október 29-én volt.
„Ezen templom alatt nyugszik a dunántúli ág. hitv. evangélikus egyházkerület első felügyelője: Az Osli nem
zetségben ostffyasszonyfalvi Ostffy Mihály (1680—1753) és a kemenesaljai ág. hitv. evangélikus egyházmegye
első felügyelője: koltai Vidos Miklós (1685—1757), a vallásszabadság áldozatkész bajnokai és az 1681. évi soproni
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országgyűlésen engedélyezett nemesdömölki artikuláris templom létesítésének buzgó részesei. Hálás utódok em
lékezetében áldva pihenjen e szent falak között."
Az ünnepélyen jelen voltak: Vidos József és fiai, koltai Vidos Aladár, és József huszárőmagyok, császári és kir.
kamarások, koltai Vidos Elek ny. altábornagy, Vidos Benő, Vidos Dániel (Mersevát), Vidos József (Szentivánfa),
dr. Ostffy Lajos országgyűlési képviselő. Berzsenyi Dezső, Varga Gyula esperes, Mohácsy Lajos lelkész, dukai
Takách Ferenc cs. és kir. kamarás, Weöres István, Radó Lajos, Bancsó Antal soproni teol. igazgató, Gecsányi
Gusztáv ev. Líceumi igazgató, dr. Rácz Ottó kir. törvényszéki bíró. Károlyi Endre (Ostffyasszonyfa), mesterházi
Nagy Pál (Uraiújfalu), Ányos Lászlóné Vidos Mária, id. Szigethy Sándor (Felsőpaty). A környező gyülekezetek
nagy számban vettek részt az ünnepélyen lelkészeikkel együtt.
Az ünnepséget díszközgyűlés követte, melyen többen a kőszegi leányiskola javára alapítványt tettek: Dr. Ostffy
Lajos 600 K-t, gróf Niczky Ferencné Weöres Evelina, Akóts Lászlóné, Bárdossy Imréné Takách Gizella 100—100
K-t ajánlottak.
Az ünnepséget követő közebéden részt vett a celldömlöki apát is.
Visszatérve az artikuláris templomhoz, meg kell említenünk, hogy 1844. július 7-én tartott ünnepélyen Isten
iránti hálával emlékeztek a 100 éves templomra. Edvi Illés Pál, (dömölki lelkész 1832-1863) 1844-ben megírta a
templomépítés történetét. A Türelmi rendelet után újra anyagyülekezetté alakult: Boba, Csönge, Gérce, Kissomlyó,
Kemeneshőgyész, Nemesmagasi, Pusztaszentlászló, Simonyi, Vönöck és Zalaistvánd.
Nemesdömölk

népesebb gyülekezeteink

sorába tartozott. Filiái:

Alsó és felső Mesteri

tanuló

3

Belső-Vath közbirtokosoké

tanuló

néhány

lélekszám

240
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Izsákfa közbirtokosoké

60

Kápolna Batthyányi F. n.újvári herceg

70

Kemenesmihályfa

lakják nemesek, jobbágyok

tanuló

80

850

tanuló

100

750

Van tornyos imaháza
Kemenes-ságh

gróf Erdődy Kajetán birtoka

Van imaháza
Kisköcsk nemes helység

125

Merse lakják földesurak, jobbágyok

90

Sömjén lakják nemesek, szabadosok

"

500

Szentmárton közbirtokosoké

tanuló

20

200

Tokorcs Mancs és Nedeczky birtok

tanuló

30

250

Újmihályfa közbirtokosság lakja

45

Ezen faluk Vas Vármegyében vannak.
Lelkész: Edvi Illés Pál, ker. egyházi törvényszék tagja, egyházkerületi levéltárnok, a magyar tudós társaság tagja
és több vármegyék táblabírája. — Segédlelkész: Pető János. Felügyelő: Koltai Vidos József több vármegye tábla
bírája. Anyakönyvek: Keresztelési 1732-től, házasultaké 1766-tól, holtaké 1792-től vannak. Ostffyasszonyfa 1917ben. Alsóság 1931-ben, Kemenesmihályfa. 1932-ben alakult önálló anyagyülekezetté.
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HATODIK RÉSZ
Első fejezet

Türelmi rendelet I I . József, I I . Lipót
Két évszázad után kedvezőbb idők következtek el a magyar protestánsokra. Mária Terézia felvilágosult fia, //.
József igyekezett orvosolni a protestánsok sérelmeit. Uralkodása kezdetén, 1781. október 25-én kiadta az ún.
türelmi rendeletet (Edictum tolerantiae), mely ha nem is teljes, de még is szabad vallásgyakorlatot biztosított a
protestánsoknak. Békésebb és szebb időszak kezdetét jelentette. Megengedte, hogy 100 család alapíthat gyüleke
zetet, építhet templomot, választhat lelkészt, építhet iskolát, paplakot. A templom csak torony nélkül udvarban
építhető. A harangok használatát nem engedélyezte. Rendelkezett a vegyesházasságból származó gyermekek
vallásáról, bár nem a jogegyenlőség alapján. Vegyesházasságokat római katolikus pap előtt kell kötni, ez aztán
térítvényt (reverzálist) követel a gyermek vallására vonatkozóan a nem katolikus házasulótól. Ha az apa protestáns,
akkor csak a fiúk lehetnek protestánsok, a leányok római katolikusok lesznek. Minden áttérést a római katolikus
vallásról be kell jelenteni a királynak (a római katolikus vallásra áttérést nem).
Amit II. József kezdeményezett, folytatta ugyancsak felvilágosult gondolkodású öccse, II. Lipót (1790—92). A
türelmi rendeletet az 1791. évi országgyűlés törvényerőre emelte. Ez a törvény a protestáns templomok építésében
megszüntetett minden korlátozást és kimondotta a törvény előtti egyenlőséget.
Az új helyzet lehetővé tette az evangélikus egyház számára a zsinat tartást. Pesten 1791-ben megtartott zsinat
országos jellegű volt. A zsinaton rendezték törvényben az egyház igazgatásának a dolgait. Állami törvények szerint
a királynak meg kellett volna erősíteni zsinati határozatokat, de ez elmaradt. Érvényessége kétségessé vált.
A magyar királyság részére kiadott türelmi rendelet így kezdődik: „Miután meggyőződtünk, hogy minden
kényszer, amely erőszakot tesz az emberek lelkiismeretén, a lehető legnagyobb mértékben ártalmas, ezzel szemben
igen sok haszon árad ki a vallásra és államra az igazi, a keresztyén szeretettől javaik türelmességből, elhatároztuk,
hogy ezt összes örökös tartományainkban törvényekkel megerősítjük.
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Második fejezet

Az úrbéres birtokviszonyok Magyarországon
Mária Terézia korában
A fenti címen Felhő Ibolya szerkesztésében, az Akadémia kiadásában 1970. évben megjelent 1. kötete Dunántúli
úrbérrendezésről, urbáriumokról és az úrbéres összeírásokról szól részletesen. A könyvből feleletet kapunk a
jobbágy sorsról, az úrbéres viszonyok szomorú állapotáról. A királynő 1766. december 29-én kiadott rendeletével
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Vas, Zala, Sopron, Somogy, Tolna és Baranya megyében egységes urbárium bevezetését rendelte el. A 18. század
folyamán a kormányzat a földesűri terhek növekedésének vet gátat, hogy feloldja a feszültségeket. A nagybirtokos
osztály erélyes tiltakozása ellenére a földesúr-jobbágy viszonyt országosan is állami ellenőrzés alá helyezte. Az
örökös jobbágy fölött valósággal tulajdonjogot gyakorolt a földesúr, s így „röghöz volt kötve". A jobbágy libertinussá válása, azaz szabadmenetelű állapotának elérése a földesúrtól függött. Némelyik földesúr 300 forintot is
elkért azért, hogy szabadmenetelűvé tegye az örökös jobbágyat. Ezt az összeget sokan nem tudták megfizetni,
továbbra is maradtak a földesúr joghatósága alatt.
Felhő Ibolya könyvvé rávilágít arra, hogy az 1770 körüli években, a feudálizmus kései szakaszában milyenek
voltak a termelő erők és a termelési viszonyok. Mekkora volt az úrbéres föld, helyiségek száma, továbbá mekkora
volt a jobbágyi birtokoknak, telkeknek száma? Mekkora az úrbéres népesség száma? Az úrbéres parasztság hogyan
oszlott meg telkes jobbágyak, házas és házatlan zsellérek kezén?
Meghatározták a telkek nagyságát. Az egész telek a föld minősége szerint 23-52 hold lehetett. A művelési ágakra
3-4-5. minőségi osztályt állítottak fel. A rét nagyságát külön határozták meg. Szabályozták a legelők, erdők
használatát és a bormérési jogot.
Az urbárium előírja a munka, termény és a pénzjáradék mennyiségét. Pl.: 1 egész telek után 1 napi igás vagy
2 napi kézi robot jár, 4 egész telek után évente egy hosszú-fuvar. A föld minden terméséből: méhből, bárányból,
gödölyéből, kenderből, lenből, borból kilencedet kell adni. Ajándék: évi 2 csirke, 2 kappan, 12 tojás, 1 icce (=0.848
lit) vaj. 30 telek urán 1 borjú vagy 1 Ft 30 krajcár. Házhelybér 1 Ft. A jobbágy telek minimális nagyságát az
urbárium 1/8 telekben szabja meg. Akinek szántója, rétje nem éri el az 1/8 telekhez járó területet, a zsellérek közé
sorolja. A házas zselléreket évi 8, a házatlanokét évi 12 napi kézi robotra kötelezi.
Az utód nélkül elhalt vagy elköltözött (elszökött) jobbágy javai az urat illetik.

Kemenesmihályfa;
Tulajdonos

jobbágytelkek

Egész telek

Horváth József

zsellér

—"—

4

Kisebb birtokosok

12
15

12
16

Házatlan

Házas

1/32-es
telek

9

I

2

1

1

2

3

Teljes úrbéres földterület 402 hold, 36 298 p.

Kemenesmihályfa

népessége 1870—1980-ig és 1990-ig

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1941

1949

1960

1970

1980

1990

1046

985

1029

1070

1078

1000

927

882

92?

911

851

749

737
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népesség 1046: férfi 513, nő 533

Férfiak közül olvas 76, ír 329, nem ír, nem olvas 108.
Nők közül olvas 98, ír és olvas 322, nem ír, nem olvas 113.
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Harmadik fejezet
A kisnemesi társadalmi réteg.
A 18. század első felében többször felülvizsgálták a nemesi okleveleket. A vármegyék külön választották a
nemeseket és a nem nemeseket egyrészt a nemesi fegyverforgatás céljából, másrészt pedig azért, hogy az adózásra
rábírják azokat, akik nem tudják igazolni nemesi jogállásukat.
Kemenesmihályfán az 1733. évi nemesi összeírásnál találjuk az ún. armalista nemeseket, akik birtokadomány
nélkül csak címeres levelet kaptak. A feudalizmus hanyatlásának idején volt gyakori az ilyen nemesítés. Ilyen
kisnemesi családokat találunk Kemenesmihályfán: Bakó, Banyó, Bertalan, Bokányi, Kristyán, Dömölky, Eőri,
Erdélyi, Finta, Horváth, Imreh, Készei, Kovács, Laky, Pál, Pozsgay, Sebestyén, Szabó, Szakonyi, Vincze, Vidos
és Zámbó családokat, mint nemeseket. Vitézségükért kapták a címet. A Banyó családét 1681-ben, szeptember
17-én adta Sopronban I . Lipót. Kapta Banyó István és felesége, Badics Anna Pál, István és János fiaik is megkap
ták. A címer leírása: A kék udvar zöld mezején fehér paripán vörös ruhába öltözött sárga csizmás magyar vitéz
nyargal, fején cobolyprémes és fekete sastoJlakkal díszített kalpag, jobb kezében dárdát forgat, ballal a kantárszárát
fogja. Foszladék: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös. A nyílt sisak koronáján bíborba öltözött egész kar véres
kardot tart.
Az Erdélyi család címerét. Lipót 1659. szeptember 9-én adta Pozsonyban. Kapta mihályfai Erdélyi Balázs,
továbbá testvére: Pál és Mihály, Pálnak fiai; István és András; Mihálynak fiai Ferenc, János és István. A címer
kék udvarban, zöld mezőn két csillag között álló oroszlánban kardot villogtat. A sisak koronáján két Ökörszarv
között ágyékával vörös ruhás előkelő magyar vitéz emelkedik fel, balkezét a csípőjére szorítja, jobbjában három
piros rózsát tart. Foszladék: jobbról arany-kék, balról ezüst-vörös.
A fent említett kisnemesi családnevek ma is előfordulnak Kemenesalján. Létszámbeli gyarapodásuk folytán még
a nagyobb birtokosok földterületei is szétaprózódtak
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A fenti birtokosoknak lakóhelyükön is volt birtokuk. Jegyzet:
Kisebb birtokosok Kemenesmihályfán
özv, gróf Zichy Gyuláné domaházi és hollókői Holló Jtilianna. A vedrői és majthényi Ősi birtokaik kisajátítása után Csonkamagyarországon telepedtek le.
(K-mihályfára az 1920-as évek közepén érkeztek koltai Vidos Kálmán által épített kastélyt vásárolták meg). Zichy Gyula 1930-ban meghalt. Az özvegy 1932-ben
a celldömölki Takarékpénztár közvetítésével eladta a kastélyt 25 khold földterülettel együtt Minnich Oszkár ny. áll. magyar vezérkari ezredesnek, aki feleségével,
Sekulic Zorával 1932-ben költözött K-mihályfára: Gróf Zichy Gyula a Felvidék egyik híres vadásza és lótenyésztője volt. Az első világháború idején mim főhadnagy
szolgált a Radetzky huszárezredben. — A grófné gyűjteményében van Paskievics orosz tábornok kardja melyet a gróf nagyalyja, Zichy Ferenc, mint az orosz
hadserg főbiztosa kapott emlékül a tábornoktól az 1848/49-es szabadságharc leverése után. Paskievics akkoriban a cárnak: „Magyarország Felséged lábai eldti
hever!" K-mihályfán az 1930-as években néhányan voltak birtokosok: Róm. kat. egyház 104 khold, Mózer Róbert 104 khold, Szakonyi József 50, Vida János 40,
Ambrus János 37. Kovács Imre 32, Kovács Sándor 32. Nagyobb szőllflbiriakaik voltak: Dr. Ostffy Lajosnak (Ostffyasszonyfa). dr. Szűcs Istvánnak OVIagyargencs),
dr. Plctits Perecnek (Celldömölk), Radó Kálmánnak (K-sömjén).
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Kemenesmihályfán több 10—20 kholdas birtokos volt. Voltak törpe birtokosok, földnélküli cselédek, zsellérek,
iparosok. A felszabadulás után az igénylők kaptak földet.
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H E T E D I K RÉSZ
Első fejezet

A koltai Vidos család.
A család legrégibb múltja.
A koltai Vidosok egyike a legősibb és jelentős szerepet játszott vasvármegyei családoknak. Terebélyes család
fájuk, mely közel egy ezredéven át számos jeles embert adott a vármegyének és hazának, egészen az Árpádkori
királyokig nyúlik vissza. Legrégibb múltjuk, mint általánosságban a nemeseké, az ismeretlenség homályába nyúlik
vissza. írott hagyomány nem őrzi a család származását. Az első ismert ős: Vosos, recte Vasas, minden valószínűség
szerint várjobbágy volt és pedig Vasváron. E feltevést látszik igazolni V. István király diplomája, amellyel Vosos
unokáját, Vydost 1272. február 16-án a „vasvári" jobbágyok sorából a királyi szolgák, azaz nemesek rangjára
emeli, szolgálataival érdemelte ki a nemességet.
A fent említett L Vidosnak öt fia volt: Damián, János, Miklós, I I . Vosos és Galambos. I I . Vosos fia: Vydos
vasvári jobbágy volt, unokatestvéreivel Zsörkön laktak. A koltai Vidos család I I . Vosos fiától: Vydostól származik.
Az ő leszármazottjaként a 16. század elején Vidos Jakab tűnt fel, akitől kezdve a család leszármazása tizenkét
nemzedékrenden keresztül napjainkig úgyszólván teljesen meg van. Vidos Jakab 1507-ben már Koltán lakott,
ahová donátiót nyert a vasvári káptalantól. Jakabnak két fia volt: István és Benedek. Az utóbbi ága már unokájában
kihalt. A Vidos családot Benedek bátyja: /. István származtatta tovább. Zsófia leányán kívül egyetlen fia volt I .
Imre, akinek Csempész Katalin volt a neje. Birtokosok voltak Kisfaludon, Csehiben és Kemenesmihályfán. Hat
gyermekük volt: I I . István, I . János, Zsófia, Anna, Katalin és I . József. I I . István koltai kúriáját Esterházy Miklós
nádor elkobozta és Lendvay Istvánnak adományozta. A nádor neheztelt a hithű lutheránus Vidosokra. A testvérek
legkisebbiké: /. József a lutheri reformáció híve volt, trestyénfalvai prédikátor. A testvérek közül a család /.
Jánostól származott tovább. Két fia maradt: //. Imre és ///. István. I I . Imre 1684-ben halt meg. Testvérének nem
maradtak utódai.
///. Imrének, akiről a családi okmányok nem emlékeznek meg bővebben négy gyermeke maradt: /. Zsigmond,
aki 1693-ban vármegyei esküdt, 1694-ben pedig Baranya megye és a pécsi káptalan jegyzője. /. Zsigmond evan
gélikus vallásban nevelkedett, de később áttért a róm. kat. hitre. így lehetett a nagyszombati egyetem filozófiai
fakultásának dékánja. Egyébként ezen Zsigmond és öccse: I I . János íratták át a vasvári káptalan előtt 1697-ben V.
István király diplomáját és igazolták leszármazásukat.
//. János koltai birtokos és megyei hites fiskális (ügyvéd) volt. Mindkét testvér részére a vasvári káptalan 1698.
okt. 13-án nemességükről bizonyságlevelet állított ki. I I . János nevéhez fűződik a koltai ősi birtok visszaszerzése
és királyi engedéllyel való gyarapítása. I I I . Károly király 1718. dec. 27-én nemességének elismerését megerősíti.
Két leánytestvérük: Mária és Erzsébet.
//. János volt a nemzedék fenntartója, felesége Körmendy Zsuzsanna. Hat gyermekük született: II. Miklós, Klára,
III. István, neje: béri Balogh Klára, Éva, meghalt 1782-ben. Első férje: Radó László, második Kartsay Sándor. I I .
József, akinek ága unokájában, Klárában kihalt. 1733-ban igazolta nemességét. Neje: ostffyasszonyfai Ostffy Klára
volt, a dunántúli ev. egyházkerület első felügyelőjének és nejének: nettigi Prismon Borbálának leánya. Gyermekei:
III. József, 1747-ben a nemesi felkelők kapitánya, I . Pál, kemenesmihályfai birtokos, neje Csapó Kata; Mihály,
aki Ostffyasszonyfán birtokos és I . Sámuel. A testvérek közül csak I . Pálnak volt gyermeke: Klára, aki koltai Vidos
IV. Istvánnak a felesége volt.
.Í0

A család főága

A család főágának törzsatyja //. Miklós, aki korának egyik jeles férfia volt a megyének. 1733-ban, mint hites
ügyvéd igazolta nemességét. Az evangélikus egyháznak nagy patrónusa volt. A kemenesaljai ev. egyházmegyének
első felügyelője Ostffy Mihállyal együtt, aki meg a dunántúli ev. egyházkerület felügyelője volt, sokat fáradoztak
a nemesdömölki artikuláris templom építésében 1743—44-ben. A dömölki fatemplom helyett ostffyasszonyfai
téglából épült fel a templom. A közügyek terén szerzett érdemei elismeréséül gróf Pálffy Jánostól Pozsonyban
(nádortól) 1748. február 26-án adománylevelet nyert Szentgyörgyvölgye, Nemesnép, Bogiád, és Tárnok birtokokra
és a zalamegyei Balasér pusztára I I . Miklósnak hitvese kissomlyói Simon Judit, kissomlyói Simon Jánosnak és
asszonyfai Ostffy Zsuzsannának leánya volt, akitói öt gyermeke született. Ezek:
//. Zsigmond, a kemenesmihályfai ev. ág törzsatyja, később szólunk még róla. IV. János, neje: mesterházi Nagy
Anna, utód nélkül hunyt el. /. Sándor, a kőszegi róm. kat. ág törzsatyja. ///. Imre, 1772-ben utód nélkül halt el.
Neje: mankóbükki Horváth Zsuzsanna volt, aki későb Mesterházy István neje lett. ///. Miklós, a legifjabb ág
törzsatyja.
H. Miklós utódai három, napjainkig virágzó ágnak lettek az alapítói.

A kemenesmihályfai ág

Ez ág Törzsatyja //. Zsigmond kemenesmihályfai hites ügyvéd és nagybirtokos volt. Hitvesétől mesterházi Nagy
Júliától egyetlen fia: ///. Zsigmond maradt, aki 1768. december 13-án született. Több nemes vármegye táblabírája
és a kemenesaljai ev. egyházmegyének nagytekintélyű inspektora volt. Előharcosa a kor reformeszméinek. Ke
menesmihályfán díszes családi kastélyt építtetett. 1828. szeptember 23-án halt meg: Hitvesétől: nagyalásonyi
Barcza Esztertől: Gyermekei: IV. József a család kimagasló egyénisége. Balogh Gyula nemesi könyvében írja róla:
„Kiváló ész, rendkívüli buzgalom a felvállalt dolgokban, magasztos hazaszeretet jellemzik pályafutását." 1836-ban
Vasvármegye főjegyzőjévé, 1838-ban alispánjává választották. Az 1847-48-i utolsó rendi országgyűlésre Vasme
gye Szabó Miklós mellé őt küldte követül. A szabadságharc kitörésekor a nemzetőrség élére állott, s a nemzeti
ügy védelmében mindvégig lángoló hazaszeretetének adta bizonyságát. Bár nem volt hivatásos katona, a hadi
pályán a legszebb babérokat aratta. Léka és Zsidány között szétverte Theodorovich 10.000 főnyi horvát táborát.
A hadi pályán tábornokságig vitte. Fényesen kitűnt a kanizsai csatában. Kossuth harcostársa — Széchenyi barátja
volt. Fontos szerepet töltött be az ev. egyházban is, melynek dunántúli kerületi felügyelője volt. — Keme
nesmihályfán született 1805. április 18-án, ott is halt meg cholerában 1849. augusztus 3-án. Holttestét Mihályfáról
1952-ben a merseváti családi sírboltba helyezték. Utódja nem volt. Balogh Gyula nemesi könyvében írja róla:
„Kitűnő szónok, rokonszenves, szeretetre méltó, bátor férfiú volt." A Nemzeti Múzeum levéltári adatai őrzik
emlékét.
/. Dániel, szül. 1802 11872. december 3. Szintén előkelő szerepet vitt Vasvármegyében. 1832-ben főszolgabírája
volt a megyének, amikor bátyját a vármegye követül küldte Pozsonyba, őt választották meg alispánnak. A 48-i
események miatt visszavonult mersei birtokára. Hitvese IV. Vidos Istvánnak leánya, Alojaza volt.
Babette, mint hajadon hunyt el 1849-ben.
A testvérek közül csak L Dánielnek maradtak utódai. Ezek:
IV. Zsigmond, szül. 1844 11876. november 9-én, fiatalon utód nélkül hunyt el.
Mária, szül. 1845-ben, I . férje: fajszi Ányos Sándor, I I . férje: fajszi Ányos László.
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BenŐ, szül. 1846-ban. Az 1906. évi hódoló díszfelvonuláskor ő volt a vasmegyei bandérium vezetője. Hitvese:
alsószopori Nagy Laura, akitől gyermekei:
//. Dániel, szül 1875-ben, tartalékos huszarhadnagy, földbirtokos.
Clarissa, férje: garamszegi Ghéczy Kálmán honvédhuszáralezredes a 9. huszárezredben (Marosvásárhely)
V. József szül.: Mersén, 1848. április 4-en. Főgimnáziumi tanulmányait Sopronban, Pápán a jogot végezte. Ennek
elvégzése után 1871-ben önkéntesnek állt be a 6. huszárezredbe. Az önkéntesi év leszolgálása után átvette a
gazdaság vezetését. 1878-ban részt vett Bosznia okkupációjában. A kemenesmihályfai képviselőtestületnek, Vas
vármegyei törvényhatósági bizottságnak tagja és az evangélikus egyház ügyeinek vezetésében tevékeny részt
vállalt. A koltai Vidos család levéltárának rendezését ő kezdte meg alsószopori Nagy Imre kúriai bíró törté
netíróval, s neki, az ő buzgóságának köszönhető az értékes okmányoknak az elkallódástól való megmentése.
1874-ben házasságot kötött mesterházi Nagy Jolánnal, akitől gyermekei:
Aladár; szül.: 1875. augusztus 16. Katonai pályára lépvén, tanulmányait a kőszegi katonai reáliskolában kezdte
meg, majd Morva-Fehértemplomban és Bécsújhelyen folytatta. Az intézetből 1896-ban mint tiszthelyettes került
ki. 1897. novemberében hadnagy, 1902. májusában főhadnagy a szombathelyi I . Ferdinánd bolgár király nevét
viselő 11. számú huszárezredben. 1907. szeptember 21-én házasságra lépett Horváth (bögötei) Máriával, Horváth
Miklós és jobbágyi Gaiger Mária leányával, akitől gyermeke: Mária, szül.: 1908. október 14-én.
VII. József szül.: 1877. január 24-én. 1886-94-ben elvégezte a soproni ev. főgimnázium nyolc osztályát, majd
érettségi után. Bécsben a „Hochschule für Ackerbau und Bodenkultur" előadásait hallgatta. 1895-ben önkéntesnek
vonult be a szombathelyi 11. huszárezredbe, s aktíváltatta magát. 1896-ban kadett, 1897-ben tiszthelyettes, majd
még ez évben hadnagy, 1903-ban főhadnaggyá lépett elő. 1909. február 9-én Aladár bátyjával együtt császári és
királyi kamarás címet kaptak.
Ilona, szül.: 1880. május 27-én. Dr. Ostffy Lajos országgyűlési képviselőnek első felesége volt. Lesújtó gyász
érte a férjet, amikor 1911. november 21-én Vidos Ilona gyermekszülésben meghalt. Az édesanya és fia közös
érckoporsóban pihennek az ostffyasszonyfai ev. templom oltára alatti sírboltban. A Fiúgyermek lett volna hivatva
tovább plántálni az ősi Ostffy nemzetséget fiúágon.
Ilona (Dániel leánya), szül.: 1851-ben, t l 9 0 4 . február 9-én, férje: budakeszi Weöres István, nemescsói birtokos
(esk.: 1885-ben).
Visszatérve VII. Vidos József életútjára, elődei példáját követte a katonai pályán, a gazdálkodásban és az
evangélikus egyházban való tisztségeinek betöltésében. Az első világháború után huszárfőhadnagyként vonult
nyugalomba. A gazdálkodásban nagy nehézséget okozott a háború utáni infláció, a Horthy-korszakban bevezetett
bolettajegy, mely 2 pengő felárt jelentett a 7 pengős búzára és rozsra, csak adót lehetett vele fizetni. Két örökös
részét is ki kellett fizetnie, hogy az 505 kholdas ősi birtokot megtarthassa. 1919-ben házasságra lépett ábránfalvi
Ugrón Ilonával. Három gyermekük született: Éva, Aladár és József. A kemenesmihályfai evangélikus gyülekezet
nek 20 éven át volt felügyelője. 6 éven át viselte a kemenesaljai ev. egyházmegye Gusztáv Adolf Gyámintézetének
világi tisztségét. A gyülekezet másodtanítói állásának megszervezésénél saját családi asztalánál féléven át vendégül
látta ebéden a tanítót (Szabó Jenőt). Méltányos hozzájárulás ellenében ugyanazt tette három éven át Mesterházy
Sándor segédlelkésszel, kinek havi 600 kg búza ára nem fedezte volna az ebéd díját. Az önállósulás útján elindult
gyülekezetet segítette 1937-ben az új lelkészlakás építésében, ingyen betonkaviccsal, homokkal és fuvarokkal. A
községben azzal mutatta meg segítségét hogy Celldömölkről a községbe hozatta a jegyzőséget. Saját pénzen
vásárolta meg a régi Vidos kúriát. — Utolsó úrvacsoravételkor könnyes szemmel mondta, 1962. április 5-én:
„Mindenkinek megbocsátok, csak azt sajnálom, hogy nem az ősi ház egyik sarkában hunyhatom le szememet."
A Vidos családnak volt kőszegi ága. Ezen ág törzsatyja I I . Miklósnak harmadszülött fia: I . Sándor, aki 1781
-ben a nemesdömölki artikuláris gyülekezetnek volt a felügyelője. Bár I . Sándor evangélikus volt, gyermekei
anyjuk után, akinek a férj reverzálist adott, katolikus vallásban nevelkedtek. Ebben a családban I . Elek magas
méltóságra emelkedett: A katonai pályán az altábornagyi rangig.
///. Miklós ágából, kinek felesége: Hajas Eszter, unokái: Boldizsár, Márton, V I . Jánosnak fia, Lajos után pedig
Kálmán tűnnek k i . Márton hősiességével kitűnt a 48-as szabadságharcban. Ezredese Mészáros Lázár, későbbi
honvédelmi miniszter figyelmeztette, hogy ne igyekezzék magasra, mert mennél magasabbra jutunk, annál maga
sabban fogunk függeni. Arad igazolta 1849. október 6-án a miniszter jóslatát.
Vidos Kálmán I . Lajosnak és Mecséri Ágnesnek fia V I . Józsefnek volt hadi futárja. A szabadságharc után
visszavonult K-mihályfára. A kemenesaljai járásnak volt főszolgabírája. Hitvese Göndötz Ferencnek és dukai
Takách Judit neves költőnőnek leánya Fánny volt. Vidos Kálmán 1907-ben utód nélkül hunyt e l .
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A koltai Vidos családfa

Koltai Vidos
Zsigmond

Nagyalásoni
Barcza János

K. Vidos János

K. Vidos Pál

Mesterházi
Nagy Antal

Dukai
Takács Ádám

felesége

felesége

felesége

felesége

felesége

felesége

Mesterházi
Nagy Júlia

Mazsai
Wittnyédi
Zsuzsa

Vogrintsits
Teréz

Fagyási
Chapó Zsófia

Jákfai
Gömbös Mária

Tresztycni
Trcsztyenszky
Anna

Mankóbüki
Horváth László

Enesei
Enessey György

felesége

felesége

Mankó büki
Fodor Katalin

Alsókáldi
Káldy Judit

Koltai Vidos Zsigmond

Koltai Vidos István

Mesterházi Nagy József

Mankóbüki Horváth István

felesége

felesége

felesége

felesége

Nagyalánosi Barcza Eszter

Koltai Vidos Klára

Dukai Takács Anna

Enesei Enessey Zsuzzsa

Koltai Vidos Dániel
Koltai Vidos Alojza

Koltai Vidos József
Mesterházi Nagy Jolán

Mesterházi Nagy József
Mankóbüki
Horváth Franciska

K. Vidos Aladár
Bögötei Horváth Mária

K. Vidos József
Ábránfalvi Ugrón Ilona
I. Goury Leó

K. Vidos Ilona

II. dr. Osttfy Lajos

Második fejezet
Mesterházy család (Mesterházi)
Balogh Gyula; Vasvármegye Nemes Családjai címen ír a családról. Címeres levelet Bálint deák, András fia
kapott 1436-ban Zsigmond királytól. Az okmány ismertetése a második részben olvasható. Sopron, Vas és Mosón
megyei javaikon gyakorolhatták nemesi jogaikat. A család már 1440-ben vasvármegyei birtokos volt. A 17.
században Mesteriben is birtokosok. A vármegyénkbeli Mesterházyak közül a következők fordulnak elő évköny
veinkben:
„1711-ben János, 1721-ben Pál, 1723-ban András, 1724-ben György, 1730-ban Bernát, 1731-ben Ferenc, 1733ban Mesterházy György, ifjabb György. János nemes-magasi, András örökösei alsó-mesteri, István és Ferenc bődi
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lakosok, továbbá Ferenc, István és Pál örökösei igazolták nemességüket. Éltek még: 1735-ben Péter, 1737. Miklós,
1739. Mihály, 1769. László, 1772. Sándor és Gábor, 1784. József, 1811. István, 1813. László, 1816. József, 1818.
Mihály, 1821. Ferenc, 1825. Lajos és 1833-ban Dániel és József. Mesterházy Gyula 1861-ben vármegyénknél
szolgabírói tisztet viselt."
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Mesterházyak az ország minden táján laktak. Voltak köztük ügyvédek, táblabírák, középbirtokosok, földmű
vesek, kisgazdák, mérnökök, tanítók, lelkészek. A család csatlakozott már a 16. század közepén a reformációhoz;
később házasságkötéssel többen lettek róm. katolikus egyház tagjaivá, volt plébános tagja is a családnak. Szór
vány-gyülekezetekben lakó családok tagjai keresztség által kerültek a róm. kat. egyházba. Pl.: Mesterházy Ferenc,
aki 1650. körül került Gasztonyba, utódai már katolikusok lettek.
Esztergomban, a prímási levéltárban Mesterházy Felicián neve fordul elő egy nemesi iratcsomóban. Baranyában,
Németbolyon is laktak Mesterházy-ak. A 18. század végén Batthyányi-birtokon volt tisztviselő Mesterházy István.
A sopronmegyei Ebergőcön, Enésen, Vas megyében Pósfán, Nemesbődön, Rempehollóson és még számos helyen
ma is élnek Mesterházyak.
Az eredeti Vesterházy név Mesterházy névre változik. Az előző név idegenszerűen hangzott, magyaros hangzású
név volt a család tagjainak kívánsága. A hagyomány azt tartja, hogy 1479-ben Mátyás király vadászott egyik
Mesterházynál és így szólt a házigazdájához: Mester vagy! Ezentúl Mesterházy lesz a te neved, a faludé pedig
Mesterháza. Királyi akaratra történt a névváltoztatás.

A család két ága
„A Mesterházy Nagy Nemzetség onnét veszi eredetit a Nagynevezetőnek, mivel 1546-ik Esztendőben Mesterházi
Helységben két Mesterházy Pál lakván, az idősebbik Magas termetű lévén. Ezt Különböztetésekre Mesterházy
Nagy Pálnak nevezték s ettül származottakon megmaradt a Nagy nevezet, mindezek a Perben Mesterházy Nagy
Sándor által bé bizony irtatván, ugyanazért a Törvényszéki ítélet Ő kegyelmét 1781-ik Esztendőben Donatorius
Nemesnek lenni megismérte, amelyett 1782-ik Esztendőben Ő Felsége is kegyesen helyben hagyott... (Tiszti
Főügyészünk sem tivén abban legkisebb ellenvetést) a valóságos Nemességé adjuk ezen jelen való Hiteles Pecsé
tünkkel megerősített Bizonyság Levelünket. Költ Sopronban Szent György Havának Tizen Negyedik Napján,
Ezernyolcszáz Kilentzedik Esztendőben folyvást tartott közönséges Gyűlésünkről. Eötvös Ferentz, királyi Taná
csos, és ezen T. N . Sopr. vgy. jgyz, Sághy Lajos Jer: Sz. Bíró... Tóth Antal szolgabíró, Takáts István esküdt.
P. H. Megolvastatott és kiadattatott Kranorius Ferenc T. N . Sopronyi Megyének fő jegyzője által." (Ezen
bizonyságlevél igazolásul szolgált koltai Vidos Aladár és József cs. és kir. kamarások sorába emeléséhez 1909.
február 9-én).
A nemesi titulus kötelezettségekkel járt. Akik birtokaikat királyi adományként (donatio regia) kapták, azoknak
katonai szolgálatokat kellett vállalniok, sőt a birtok nagysága szerint jobbágyaik sorából is kellett katonákat
szervezni.
Hazánk történetéből tudjuk, hogy a török szultánok már Nagy Lajos királyunk idejében, 1361. táján megkezdték
a nyugati országok ellen irányuló terjeszkedő hadjárataikat. Zsigmond idejében Mesterházy Bálint és János vettek
részt a hadjáratokban. 1516-ban Mesterházy Pál neve van említve. Bizonyára Hunyadi János nándorfehérvári
győzelmes csatájában is harcoltak Mesterházyak. (Ennek a győzelmes csatának, 1456. július 22.-ének emlékére
szól hazánkban a déli harangszó).
Mátyás király (1458—1490) után nyugalmasabb idők következtek. A vesztes mohácsi csata után (1526) jött a
másfélévszázados török hódoltság. Az ország három részre szakadt. A nyugati és északi része, (11 vármegye)
Habsburg uralom alá került. A harmadik rész az erdélyi fejedelmek vezetésével harcolt a magyar nemzeti és
vallásszabadságért.
Thököly Imre fejedelem hívei között Mesterházáról ott találjuk Mesterházy Pétert, aki engedelmeskedve a
fejedelem parancsának, az elfoglalt répcemelléki evangélikus templomokat visszafoglalta és visszaadta a gyüle
kezetnek, melyek aztán azokat még éveken keresztül használhatták. Mesterházy Péter vallásosságára jellemző,
hogy írásaiban gyakran használt ilyen mondásokat: „Sit nomen Domini benedictum" (Legyen áldott az Úr neve),
„Sit nomini Domini glória", (Legyen dicsőség az Úr nevének).
//. Rákóczi Ferenc seregében harcolt a fenti Mesterházy Péter fia, László 1703-ban a Balaton melletti Nemesgulácsnál. Pál, János és Ferenc testvérei is részt vettek a harcokban. Rákóczi seregeinek helyzete 1709-ben már
rosszul álltak. A külföldi fejedelmek ígéretei csak ígéretek maradtak, cserben hagyták Rákóczit. A kuruc vezető
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férfiak látva az ügynek szerencsétlen kimenetelét, elfogadták a király kegyelmét (I. József 1705-11). Kisfaludy
László ezredes hazatért Sümegre. Károlyi Sándor, a kuruc seregek fővezére és Pálffy János, a király megbízottja
kötötték meg a vesztes békét. A Rákóczi-induló lelkesítő hangjai elnémultak, a bujdosó vagy otthon szomorkodó
kurucok a tárogatók síró szava mellett keseregtek, vigasztalgatták magukat és táplálgatták reménységüket, hogy
egyszer Isten elhozza a békésebb jövőt is a magyar népre.
(Mesterházy család története Nagykanizsa 1937. 47-48 p . )
írta: id. Mesterházy Sándor Somogyi ev. esperes-lelkész Nemespátró.
4

Címerleírások:

Koltai Vidos család:
Pajzs kék mezejében 3-as zöld halmon álló arany oroszlán, jobb első lábával görbe kardot
tart, melyre török fő van téve. Sisakdísz: növő oroszlán.
Mesterházy család:
Nagysága: 14 cm x 12.5 cm zöld keret között vörös alappal, melyen balra dűlő kerek talpú
pajzs van, ennek kék mezejében zöld ágon fekete fajd-madár áll: a pajzs jobb sarkán
függőlegesen ezüst sisak van, felette ötágú arany koronával, melyből zöld ág nyúlik ki és
ezen szintén egy fekete fajd-madár áll.
Gömbös család címerében gólya madár szerepel. Nyíl fekete, hegye ezüst.

Egyik nemes ember mondta: Titulussal élni, jószággal nem bírni, csekély alamizsna.

Harmadik fejezet
Jákfai Gömbös család
Kemenesmihályfán lakott és birtokos volt a Gömbös család. A régi Gömbös-házat a Vidos család átalakította
cselédlakásokká. A négy lakásos cselédház ma is áll. Volt cselédek tulajdonában van. A kö/ség határában dűlőnév
Gömbös-tagot jelez. A zárt kertben szerepel Gömbös-szőlő, a mai Bercsényi M. utcában bővizű lefedett Gömböskút van.
A család származása visszavezet az 1186. esztendőre, amikor Zsirán és Locsmándon élő Guebus-ok I I I . Béla
királytól „királyi várszabad" levelet kaptak, melyet IV. Béla 1265-ben megerősített. (Székesfehérvári káptalan).
1305—1558-ig az okleveleken, azonos térségben (Vas m.) Gumbus, Goemboes változatok találhatók. A „Gömbös
név ez időtől ismert a mai formájában. 1658-ban kap nemességet Tamás és György. 1722-ben János nádori
adományként kapja Jákfát. A család leszármazási táblázata egyenes ágon 1550-től teljes.
Gömbös Antal

Kemeneshőgyészen született 1768. március 22.
Meghalt: Ostffyasszonyfán 1819. szeptember 7-én.
Felesége: Kisgombai Polatsek Júlia (1807)
I I . felesége: Gerber Anna
Szülei: Gömbös Lajos és Zábrák Anna
Jogász. 1794-ben alszolgabíró Szombathelyen.
1797-ben insurgens (fegyveres felkelő) kapitány.
A „Tudományos Gyűjteményben" vannak publikációi.
Ismert tanulmánya a „Nemzetiségről".
40 évesen visszavonul Ostffyasszonyfára. Ekkor táblabíró Vas megyében. A költészetnek él. „Kemenesi Lyra"
címen jelentek meg költeményei; Szombathelyen 1817-ben.
A családfát és történetét dr. Kállay István professzor (ELTE Tört. tud. tanszék) elfogadta, láttamozta és tudo
mányos célokra felhasználhatónak ítélte.
Néhány verscím a „Kemenesi Lyra" című verses kötetből:
A mihályfai Gál-sűrű. Somló vára. A Ság hegye. KEMENES ALLYÁHOZ. PESTŐL és BUDÁTÓL lett
búcsúvételem. 1807. BALFI ERDŐ és annak vidéke. HAZÁMFIAIHOZ és BARÁTAIMHOZ. Az egyes versek
mottói latin idézetek Horátiustól és Ovidiustól... stb. Jákfalvi Gömbös család leszármazási táblázatából
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Imre: született Jákfán 1827 augusztus 5-én. Műasztalos volt.
Felesége: Pfadescach Karola, szül.: 1836. május 4-én Sopronban.
Házasságuk:

1857. augusztus 20-án, Sopronban.

Fiúk: Gyula, szül: 1858. szeptember 11-én, Sopronban.
Evangélikus tanító volt Murgán (Tolna m.) és Sopronban. Meghalt 1921. okt. 1-én.
Felesége: Weitzel Annamária, szül.: 1867. október 13-án, Budapesten.
Házasságuk:

1886. február 9-én volt.

Fiúk: GYULA, Murgán született 1886. december 26-án.
Elemi iskola négy. osztályát és a gimnázium alsó négy osztályát Sopronban végezte. A gimnáziumi osztályokat
az Evangélikus Líceumban. A Soproni Evangélikus Líceumi Diákszövetség emlékkönyvében (Sopron 1938) Ró
zsás Pál osztálytársa és barátja írja róla: jó tanuló volt, érdeklődése volt a katonai pálya iránt. Felvették a Pécsi
Hadapródiskolába, elvégzése után Bécsben folytatta tanulmányait. Magyarország későbbi miniszterelnöke, hon
védelmi minisztere volt. (1933—36-ig). Rangja: gyalogsági tábornok. — Johannita rend lovagja. — I I I . o. katonai
érdemkereszt tulajdonosa. - 1936. október 6-án Münchenben halt meg!
Felesége (I.): Reichert Margit Lujza, szül.: 1893. október 10-én, Bécsben.
Házasságuk: 1915. augusztus 2-án, Bécsben volt.
//. házassága: Szilágyi Erzsébettel, (szül.: 1889. december 7.) 1926. július 8-án volt Budapesten, (meghalt: 1933.
június 17-én Budapesten).
Gyermekeik: Ernő, szül.: 1916. június 6. Dorottya, szül.: 1917. szeptember 19. Bécs. Gyula, szül.: 1918. október
18-án.
ERNŐ tüzérszázados, Dorottya férje Balogh Elemér, szül.: 1913. Házasságuk: 1940. — Gyula honvédhadnagy,
1942-ben Urivnái hősi halált halt.
Jákfai Gömbös leszármazási

táblázatából

József
Születelt: 1784. február 4-én Úraiújfaluban,
meghalt: 1864. március 21-én. Jákfán.

felesége
László Katalin
Született: 1796. Vadosfán
Házasság: 1815. június 6-án

Gyermekeik

József

Anna

Sámuel

János

Lídia

Zsuzsa

Károly

Sándor

Lídia

Imre

Lajos

A Gömbös család adatait Gömbös László szobrászművész szolgáltatta. (Budapest, Százados út 3—13.) Apja,
Gömbös Imre csörötneki körjegyző volt. (Ostffyasszonyfán él Gömbös Ferenc, bognármester, tsz nyugdíjas).
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N Y O L C A D I K RÉSZ
Első fejezet
Az ősiségről
Nagy Lajos királyunk uralkodása alatt az 1351. országgyűlés az ő javaslatára megalkotta az ősiségre vonatkozó
törvényt, mely szerint a nemességnek nem volt szabad birtokait elidegeníteni, hanem a férfiág mindaddig, míg a
családban egyetlen férfiutód volt, örökölte az elődeitől rámaradt birtokot. Körülbelül a hitbizományok rendszerének
felelt meg az ősiség intézménye. A törvényalkotásnak az volt a célja, hogy a nemességet megóvja az eladósodástól,
így katonai kötelezettségeinek hatékonyan eleget tehessen. Ha mégis helyzete birtokaitól való megválásra kény
szerítené, az eladástól az elzálogosítással mentesíthetné vagyonát.
Nem volt elidegeníthető a nemességgel kapott királyi adomány (donatio regia). Volt példa arra, hogy a hűt
lenséget tanúsított királyi adománnyal bíró nemes embertől elvett birtokot a király hozzá hűségesebbnek juttatta.
Az ősiséggel és egyéb nemesi birtokokkal kapcsolatos pereknek seszeri-seszáma.
Külön tanulmányozást igényelnének a 17. és 18. századbeli végrendeletek. Példának közlöm Mesterházy
végrendeletének másolatát: kelt Mesterházán 1784. március 10-én:

István

„Én alább is megírt öregebb Mesterházy István, néhai Mesterházy Mózesnek fia, előttem viselvén az emberi
nemzetnek halandóságát és bizonyos halálának bizonytalan óráját meggondolván, minthogy életemnek egy na
gyobb részét már elértem, úgy hátralévő napjaimnak kevés számát remélhetem, azért Isten kegyelméből, ami kevés
ingó és ingatlan javaim vágynak, hogy halálom után is gyermekeim között szép egyesség és atyafiúi szeretet
megtartassák és minden visszavonások eltávoztassanak azok iránt, eltökélt szabad akaratomból és minden kény
szerítés nélkül ép elmével teszek illetén rendelést, amint következik és ugyan:
Elsőben: Minthogy az Atyai Jószágon csupán csak fiúágot illet és abban még boldogult eleimmel is a leányág
sohasem osztozott, azért azt most is a kúriámon lévő épületekkel együtt a három fiamnak t.i. Pálnak, Györgynek
és Ferencnek hagyom, úgy mindazonáltal, hogy az épületekből Marinka leányomat, nemes Mesterházy Nagy
György házastársát ötven forintokkal kifizessék, amennyire pediglen az ősi jószágot az eleim elzálogosítások miatt
készpénzen kellett visszaváltanom, abbéli zálogos summából is a leányomnak a negyed részt a fiaim kiadják.
Másodszor: Aminemű szántóföldeket és réteket az ősi jószágomat visszaszabadításán kívül másoktól zálog jussal
szereztem, azok is már megnevezett fiaim és leányom között egyenlő négy részre osztódjanak föl, hapedig azon
jószágot az örökös urai kiváltanák a rajta lévő summából is leányomnak a negyed részt a fiaim kiadják.
Harmadszor: Tudva vagyon sokak előtt, hogy fiaim mióta fölnevelkedtek, velem együtt a gazdaságnak terhét
viselték, azért különösen Pálnak hagyok két ökröt, Györgynek is két ökröt és mind a kettőnek az ökör szekereimet
és ekéimet, Ferencnek pedig két lovamat a lószekeremmel együtt, ami ezeken felül szarvasmarhákból v. sertésekből
találtatik, az a négy gyermekeim között, vetéseimmel együtt egyarányosan fölosztasson. Ami szemben és szalmá
ban lévő gabonámat illeti, azt a megírt fiaimnak úgy hagyom, hogy ebből böcsületesen eltakaríttassanak és minden
házi költségeimet is Ők szenvedjék.
Negyedszer: Pál és Ferenc fiaimat megházasítván és már alkalmas időtől fogva feleségeikkel s gyermekeikkel
házamnál kenyeremen tartván, hogy abból György fiamnak rövidsége ne legyen, azért annak a házasságára
huszonöt forintokat rendelek, melyeket Pál és Ferenc fiaim neki megadni tartoznak.
Ötödször: A fönt megnevezetteken kívül a mi más belső és ágyi ruháimon kívül, házi eszközök és mobiliák
házamnál találtatnának, György fiamnak hagyom. A chartabiancomon levő kevés pénzemmel együtt a négy
gyermekeim között egyaránt felosztódjanak."
Záradék és aláírásik.
Az ősiség és a birtokok elzálogosítása után a Horthy-korszak 30-as éveiben a védettség következett. A gabona
árak alacsony volta (búza 7 p., rozs 5 p. árára 2 pengős értékjegyet, bolettát adtak ártámogatás címen, mellyel adót
lehetett csak fizetni). A védett gazdaságokban adóhátralék címen nem lehetett árverést tartani.
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Második fejezet
Az utolsó nemesi felkelés (insurrectio).
Napóleon, a franciák császára világhódító hadjáratának útján előre haladva, 1809-ben jelent meg Magyaror
szágon és ez év május 15-én kiáltványt intézett a magyar nemzethez, hogy szakadjon el a Habsburgoktól. A
magyarok nem fogadták el a felhívást. Napóleon megbízottai azt jelentették a császárnak, hogy a magyarok
királyhűsége a szolgalelkűséget is túlhaladja. A magyar nemesség készséggel vett részt az akkor megszervezett
nemesi insurrectioban. Bár a császári hadvezérek nem a legjobban bántak a nemesi felkelőkkel, még megfelelő
ruházattal és fegyverrel sem látták el őket, mégis tradicionális királyhűségüket bizonyítva, vitézül küzdöttek a
franciák ellen.
1809. június 16-án a francia lovas vadászok tömege lepte meg Kiscellt és környékét. Kisebb csatározás folyt a
mihályfai határban, a volt Vilmos majornál. Nagy csata zajlott le a Kis-celli temető mellett. Meskó tábornok nemes
csapatai 136 foglyot ejtettek, a franciák közül 56-an életüket vesztették. Az egykorú ezrednapló név szerint
emlékszik hőstettekre: Melegh János (Gérce), Mlinarich Miklós (Csönge), Imreh Mihály lovas felkelőre (Mihályfa). A gyalogos ezrednapló Zongor (Simonyi), Döbrönte (Hőgyész), Sipkovits (Szergény) és Benkő (Vönöck)
neveket említ. Sopron megyéből 12 lovas, Mesterházy, Vas megyéből 2 lovas és 10 gyalogos Mesterházy vett
részt a nemesi felkelésben. Királyi elismerést kapott Mesterházy László.
Karakónál is volt ütközet. A visszavonuló francia csapatok Sümegen is sok kárt okoztak. A nagy csata Győrnél
történt. Igaz, hogy ez veszteséggel végződött, mert rossz volt az osztrák tábornokok vezetése, hiányos a felszerelés,
de a nemes felkelők vitézül harcoltak. Közöttük Kisfaludy Sándor is, k i mint Őrnagy vett részt a felkelésben. Ő
írta haza levelében feleségének: „a mihályfai plébános, Mindszenti Antal vezette Meskó tábornok csapatainak
nyomába a franciákat. A nádor azt is hallá felőle, hogy Napóleon püspökséget ígért neki. A plébánost azonban
Meskó katonái elfogták és Komáromban őrizet alá helyezték."
I . Ferenc király Felsőszoporról bevonult Mesterházy László nemes felkelőnek köszönÖ-iratot küldött... A bé
kesség nemes törekvéseiteknek véget vetett. Elbocsát tehát királyotok szíves köszönettel mind azértj amit tettetek,
amit tenni készek valátok.
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Harmadik fejezet
Az 1848—49-es szabadságharc és következményei
Vas megyei kitérőkkel
Az 1848—49-es szabadságharc kezdete visszavezethető a március 13-án Bécsben elindult forradalomra. Ennek
hírére Pesten kezdeményező szerepet vállaltak a márciusi ifjak: Fiatal írók, egyetemisták, aztán Petőfi Sándor,
Vasvári Pál, Irinyi János, Jókai Mór és mások.
A márciusi forradalom eredményezte a Batthyány-kormány kinevezését. A tárcák többsége az ellenzéki pártnak
jutott. Deák Ferenc az igazságügy, Szemere Bertalan a belügy, Eötvös József a kultusz, Klauzál Gábor a földművelés-iparügy, Kossuth Lajos a pénzügy, Széchenyi István a közlekedésügy, Mészáros Lázár a hadügy, a konzer
vatív herceg Eszterházy Pál a király személye körüli miniszteri tárcát kapta.
A kormányra rendkívüli feladatok és nehézségek vártak. A bécsi udvar titokban a reakciós erőket támogatta.
Országszerte folyt a nemzetőrség szervezése. A szabadságharc nagy eseménye megragadta az egész magyar nemzet
szívét. Július 11-én Kossuth Lajos könnyeket fakasztó beszédére az országgyűlés megszavazta a 200 ezer újoncot
és a hadsereg szervezéséhez szükséges hitelt.
Kossuth kérésére Nyári Pál meghatódva, jobbját magasan esküre emelve kiáltotta: Megadjuk! Megadjuk! Lel
kesedéssel kiáltották szintén esküre emelt kézzel a képviselők mindnyájan: Megadjuk!
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Kossuth szemében is könny csillant meg, kezét szívére szorította. „Ezt akartam kérni, leborulok a nemzet
nagysága előtt, s csak azt mondom: Annyi energiát a kivitelhez, mint amennyi hazafiságot tapasztaltam a meg
ajánlásban, s Magyarországot a poklok kapui sem fogják megdönteni."
Kossuth szavára tízezrekre szaporodott a szabadságharcba indulók száma. Országszerte nagy volt a lelkesedés.
Kemenesaljai fiatalokat a 7. 44. és 45. honvédzászlóaljba sorozták be. Ezek a honvédek két ízben jutottak szerep
hez. Először a horvátok betörésekor Meszlen környékén táboroztak, másodszor Muraszombat felé irányították őket.
Ütközetre egyik esetben sem került sor.
Tudjuk, hogy a kezdeti sikerek, győzelmek után mégis elbukott a szabadságharc. /. Miklós orosz cár 1849.
júniusában a császári seregekkel együtt működött, a többszörös túlerővel szemben nem tudott győzni a honvéd
sereg. Közben vereséget szenvedett Bem József (1799—1850) lengyel tábornok serege is Erdélyben. 1849. július
31 -én lezajlott segesvári csatában Petőfi Sándor is elesett. Augusztus 9-én Haynau, a császári fővezér Temesvárnál
győzött a szabadságharc utolsó csatájában.
A forradalom utolsó érintetlen hadserege Görgey Artúr (1818—1916) kezében volt. Azt állította, hogy sikerrel
tárgyalhat majd az orosz fővezérrel, Paszkievics herceggel. Az eseményektől kényszerítve, Kossuth Lajos kor
mányával együtt lemondott. Augusztus 11-én átadta a hatalmat Görgeynek. Ő meg a hatalom birtokában augusztus
13-án Világosnál feltétel nélkül letette a fegyvert. Paszkievics ezt írta a cárnak: „Magyarország Felséged lábai
előtt hever." Ilyen szomorúan végződött a sok véráldozatot követelő magyar szabadságharc.
Kossuth Lajos a magyar nemzet nagy fia 1894. március 20-án Turinban meghalt. Március 28-án búcsúztatták
a Valdensek templomában nagy részvét mellett. Holttestét hazaszállították, április 1-én a nemzet gyászához méltó
ünnepséggel örök nyugalomra helyezték a Kerepesi temetőben.
Dicső emlékét Őrzi és áldja ma élő magyar népünk az országhatárokon

belül és kívül!

A szabadságharc leverése után kezdetét vette a megtorlás. Az osztrák börtönök szabadsághősökkel teltek meg.
Ferenc József utasítására 1849. október 6-án reggel kivégezték Pesten Batthyány Lajost, az első független felelős
minisztérium elnökét. Ugyanezen a napon végezték ki a szabadságharc tizenhárom hős tábornokát Aradon. Magyar
népünk hálás kegyelettel őrzi mindazoknak a hősöknek emlékét, akik hazájukért feláldozták életüket. A honvéd
tisztek közül sokakat ítéltek halálra. A legtöbb halálos ítéletet később szigorú várfogságra változtattak.
Vidos Józsefről Kossuth Lajos nemzetőrtisztjéről szóltunk már a család Kemenesmihályfai ágával kapcsolatban.
Korai halála mentette csak meg a bitófától. Ostffyasszonyfáról Vidos Márton, Ostffy Sándor, Csöngéről Horváth
Elek vettek részt a szabadságharcokban. Mesterházáról Mesterházy István lovas honvédezredes, Cibakházánál
megsebesült, sebei nem gyógyultak, hűséges tiszti szolgája vele maradt, gondozta. Felesége, Büdy Kornélia
(Miskolcról) már korábban magára hagyta őt. A daliás termetű honvédtiszt a börtönben nyomorékká lett, jámi nem
tudott. Hűséges tiszti szolgája az utcán kézikocsiban tologatta, tisztelték és sajnálták a falu lakói. A beteg, sokat
szenvedett ezredest Németh Ferenc neves nagygeresdi ev. tanító sokszor meglátogatta, vigasztalta. Szívesen hall
gatta a tanító zongorajátékát, főleg magyar katonai indulókat.
1854-ben halálos álomra hunyta le szemét. Mikor a halotti ágyon feküdt, váratlanul eljött Miskolcról Mester
házára felesége és még megláthatta őt. Koporsója felett a gyászbeszédet a nagygeresdi lelkész tartotta. Még tartott
az elnyomatás ideje, amikor 1860-ban a környező falvakból sokan zarándokoltak e mesterházi temetőbe. A
fakereszttel jelölt sírjánál fáklyák fényénél a nagygeresdi ev. dalárda énekelte a Himnuszt, az emlékbeszédet,
Mesterházy Imre honvéd hadnagy tartotta.
A kiegyezés után (1867) magasba nyúló obeliszket, emlékoszlopot állított a geresdi olvasókör kezdeményezésére
a hazafias közönség. Az emlékoszlopon olyan koszorús kard van, mint amilyen 1061-ben elhalt és a tihanyi apátság
templomának sírkápolnájában eltemetett 1. Endre királyunk síroszlopán van. Az avató beszédet Trsztyenszky Gyula
nagygeresdi ev. espereslelkész tartotta. A síremléken ez a felirat olvasható:
Mesterházy István 1848/49. lovas honvéd ezredes emlékére. Született 1811. Meghalt 1854. A geresdi olvasókör
és több hazafi által 1871.
A bécsi kormány bosszúja Haubner Máté nagygeresdi lelkészt, a Dunátúli Evangélikus Egyházkerület püspökét
6 évi várfogságra ítélte, mivel pásztorlevelében a szabadságharcra lelkesített. 1860-ban foglalhatta el újra a püspöki
tisztét. 1880-ban halt meg.
A szomorú véget ért szabadságharc után még közel 10 évig, az ún. Bach-korszakban folytatódtak a megtorló
és elnyomó intézkedések. Csak akiegyezés után enyhült Magyarország helyzete. 1867. nyarán nagy ünnepségek
közepette királlyá koronázták I . Ferenc Józsefet. (1830—1916). A habsburg-birodalmat a kiegyezés dualista alapon
szervezte újjá. Eszerint a két független államot összefogó Osztrák-Magyar Monarchiát a közös uralkodó, aki egy
személyben osztrák és magyar király kormányozza.
48

39

KILENCEDIK RESZ
Első fejezet

Dorffmeister freskó
III. Károly rendeletére 1732. augusztus 20-án, István király napján visszafoglalt evangélikus templom romos
állapotban volt. Szily János püspök kezdeményezésére 1758-ban elkezdődik a templom felújítása.
Szily János püspök közbenjárására 1758-ban kiutaltak 2896 rajnai forint segélyt.
A templom torony nélkül, vakolatja hullott, romos falakkal, korhatag tetőzettel, a szentély fölött átlyuggatott
boltozattal, oltár nélkül, csaknem összeroskadó szószékkel, romos kórussal, orgona nélkül... igen-igen elhagyatott
állapotban került vissza katolikus kézre.
1783. október 25-én a korábban kiutalt 2896 rajnai forint felhasználásával megkezdődött a templom felújítása.
Szily örömmel értesíti Hemeczperger Antal mihályfai plébánost a segélyről. A kenyéri uradalomból 1785-ben már
téglát vásároltak, 90.000 db-ot, ezrenként 4,30 kr. árban. 1785. július 9-én a plébános értesíti Szily püspököt, hogy
a soproni festő a szentély felmérésére Mihályfán járt. Nem akarja azonban elkezdeni addig a munkát, amíg az
északnak néző ablakot be nem falazzák. Egyébként a plébános kész vendégül látni a festőt 5 társával együtt, bár
lakása szűk és nyomorúságos, ellátásukat illetőleg aláveti magát a püspök rendelkezéseinek.
1785. augusztus 22. Szily Hemeczpergerhez.
A mihályfai templom szentélyének és szent István első vértanú 8 láb hosszú és 5 láb széles képének megfestésére
a soproni Dorffmeister István festővel 160 ft-os árban szerződést kötöttem olyan formában, hogy most a munka
kezdetekor 60 frt., a fennmaradó 100 írt. pedig a festmény teljes befejezésekor adassék meg. Ezen kívül neki és
embereinek szíves vendéglátást ígértem Kiváló Uraságodnál mihályfai tartózkodásuk idejére. Méghozzá vállaltam
azt is, hogy őket ingyenesen szállítom Mihályfára, majd vissza a munka befejezésével. A kialkudott 60 frt-ot a
festő már tőlem felvette, éppen ezért a munka teljes befejezése előtt, tudtom és beleegyezésem nélkül semmit sem
szabad neki fizetni. Az ellátásért szabadon egyezzék meg vele. Ugyanez a festő Nován, ahol a templomot festettem
vele, személyenként — a bort is beleértve — 20 krajcárért, bor nélkül 12 krajcárt fizetett. Gondolom Uraságod is
adhat ennyiért ellátást.
1785. év augusztus 22-én alulírottak között, és pedig egyrészről Szily János szombathelyi püspök, másrészről
Dorffmeister István soproni akadémiai festő között a következő szerződés köttetett, nevezetesen:
Én Dorffmeister István kötelezem magamat a mihályfai plébánia templom szentélyét az oltár körül, amint ezt
a bemutatott színvázlat mutatja, freskó festéssel a 8 láb magas és 5 láb széles oltárképet a készített vázlat szerint
olajfestéssel jól és szorgalmasan megfesteni és ezt a munkát befejezni.
Viszont én Szily János szombathelyi püspök megígérem, hogy a megbeszélt munkáért 160 frt-ot készpénzben
kifizetek, és pedig most 60 frt-ot, a festmény befejezése után pedig a fennmaradó 100 frt-ot. — Méghozzá
Dorffmeister Urat Sopronból is és a munka teljes befejezése után visszavitetem.
Továbbá neki és segédeinek mihályfai tartózkodásuk ideje alatt plébános úrnál ingyen lakást biztosítok, azonban
ellátás nélkül.
Ennek hiteléül jelen szerződés két egybehangzó példányban készült el és mindkét részről adott aláírással nyer
hitelesítést.
Szombathely, 1785. augusztus 22
P.H.
Stephan Dorffmeister Academ.
Mahler
m.p.
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Fent vállalt munkáért Püspök Ur Oméltóságától 60 fit. előleget kaptam, mit igazol saját kezű aláírásom.
Az eredeti szerződéstervezet német nyelven készült.
1785. október 23. Szily püspök úr engedélyt ad a plébánosnak, hogy a megújult templomban szentmise áldozatot
mutathasson be és egyéb istentiszteletet is végezhessen. Közli, hogy a soproni festőtől magától tudja, hogy a 100
frt. kifizetést nyert.
Dorffmeister kemenesmihályfai festményeinek szakavatott leírását a Vasi szemle 1935—36. évfolyamában
olvassuk Fábián Mária tollából: „Az oltárkép két ellentétes tényezőn épül fel: a színek és az érzelmek ellentétén.
A következők vad indulata és erős színezete elementáris erejű a szent szelíd, tűrő, halvány alakja mellett. Fent
megnyílik az ég. Az Atya, Fiú és Szentlélek a mennyet nyitják meg a vértanúnak. A kép bal oldalán Saul, a későbbi
Szent Pál ül, és őrzi a kövezők ruháját.
A szentély mennyezetének freskóján középen Izsák feláldozását szemléljük. A főoltár lecke oldalon Szent
László, az evangélium oldalán szent István életnagyságú képe. A Főoltár hátterét rendkívül díszes oszlopcsarnok
alkotják, mely fölött a hit, remény, szeretet szimbóluma látható."
Genthon István véleménye, hogy Dorffmeister kemenesmihályfai festményei a mester legsikerültebb művei közé
tartoznak.
Az oltárképet Radnóti Kovács Árpád 1949-ben, a rátapadt füst- és portól megtisztította, s ma is eredeti színeiben
pompázik.
Folyó évben megindult az ősi templom állagmegvédő felújítása az Országos Műemléki Felügyelőség jelentős
anyagi támogatásával, így méltó hajlékká válik ismét a neves soproni festőművész mesteri munkájának 1940-től
1966-ig kemenesmihályfai plébános engedélyt adott, hogy kéziratát felhasználhassam Kemenesmihályfa törté
netének írásában.
(Jelenleg Székesfehérváron Római Katolikus Papi Otthon lakója). Ő írja: „A forráskiadványok vonatkozó ada
tait, azoknak értelmezését, valamint a Budapesti Levéltári kutatásoknak legnagyobb részét Horváth Tibor Antal
premontrei tanárnak köszönöm.
A német nyelvű levelek olvasásában és értelmezésében Perey László ny. tábornok, dr. Mihályi Emő és dr. Kársai
Géza O.S.B. Főisk. tanár urak voltak segítségemre. Leghálásabb vagyok azonban dr. Géfin Gyula nagyprépost
úrnak, aki irányításával, ösztönzéseivel, saját kutatásainak megosztásával lehetővé tette igen tekintélyes anyag
összegyűjtését, amelynek kis részét itt összefoglalhattam."

Második fejezet

Gazdasági élet: ipar, mezőgazdaság, kereskedelem
A XIX. század iparára jellemző, már az előző századokban alakult ún. céh-szervezetek. A kézművesség feudális
szervezetei nagy hatáskörrel rendelkeztek a falvakban és a mezővárosokban. Szabályrendeletek korlátozták mű
ködésüket. Volt idő, mikor nagyobb szabadságjogokat élveztek. Fejlődésnek indult a kézműipari tevékenység.
Nádasdy Lajos ny. ref. lelkész (Celldömölk) Kézműipar és céh-szervezetek kialakulása Kemenesalján c. tanul
mányában a Vasi Szemle 1980. évi 4. számában írja és fényképeket is közöl Vida Levente (Celldömölk) felvéte
leiből a céh-szervezetekről, céh-zászlókról, céh-ládákról és Nemes Hajas Dávid (Simonyi) Vándorkönyvéről
(Wanderbuch).
Kemenesmihályfa 1683-ban kapott királyi privilégiumot az akkori gazdasági helyzetre és a lakosság igényére
takácsipart.
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1828-29. évben:

1 bodnár, legény nélkül
1 csizmadia, nyáron nem dolgozik
I kovács, 1 legénnyel
1 mészáros, legény nélkül
1 takács, egy legénnyel

1832-ben:

mészáros tart legényt
1 takács már legénnyel dolgozik
zsidó kereskedő
1 zsidó koldus, beköltözött
kovács, legény nélkül

Kemenessemjén (Sömjén):

1 kovács 1 legényt tart
2 apróságokkal foglalkozó zsidó

A celli céh-pecsétje körpecsét, egy rugaszkodó ökröt ábrázol, lábai alatt két keresztbetett mészárosbárd, a bárdok
nyele között évszám: 1840. Az ökör felett a pecsét felső részén a celli kegykép, Mária a gyermek Jézussal.
Később a céh-szervezetek jogait korlátozták, 1872-ben a törvény kimondta megszűnésüket. Kemenesmihályfán
utolsó takácsiparos Patyi József volt, elhunyt 1961-ben.
A kézművesipar mellett lassan fejlődött a gyáripar, főleg a malomipari tevékenység indult leginkább fejlődésnek.
Folyók mellett, bővizű patakok mentén kisebb malmok működtek. Tulajdonosaik földesurak voltak, legtöbb
esetben bérbe adták malmukat. A század közepén az 1865. december 10-én megnyitandó országgyűlésre képvi
selőnek jelölt Ostffy Pál november 11-én kelt röpiratában megadott programadó nyilatkozatában így szól: „Kívá
nom... a kereskedést, ipart és földművelést a monopóliumok eltörlésével szabaddá tenni, mind ezeknek emelése
végett a közlekedési eszközöket ú.m.: a vas- és más kereskedő utakat, csatornákat közerővel, illetőleg az ország
támogatása mellett építtetni, s az általam mind az ipar, mind a föld terméseinek könnyebben és jobb áron elárusíthatását eszközölni és így a közvagyonosodást előmozdítani."
Berzsenyi Dániel nagy költőnk úgy látja: „A mezei szorgalom virágzatához még közel sem elég, hogy a
földművelésre elegendő nép, helyes föld- és néposzlap, hanem még az is múlhatatlanul megkívántatik, hogy a
földművelő nép mind erkölcsére, mind értelmére nézve nagy céljához képzett legyen, mert egyedül az ily nép lehet
alkalmas eszköze minden józanabb irányzatoknak..."
Berzsenyi Dániel írása 150 év távlatából szól a szövetkezeti gazdálkodás mellett.
A mezőgazdaságban és az ipar fejlődésében fontos szerepet töltött be a XIX. század második felében megyénk
ben a vasúti közlekedés. A kapitalizmus fejlődésével a Monarchiának érdeke volt, hogy ipari termékeit a megfelelő
piacokra könnyen és olcsón eljuttathassa. Másrészt érdeke volt, hogy Magyarország nyugati megyéinek mezőgaz
dasági terményeihez gyorsan hozzájusson. A Déli Vasúttársaság Bécs-Sopron-Szombathely-Nagykanizsa vasút
vonal Bécs-soproni szakaszát már 1847-ben átadták a forgalomnak. A Bach-korszakban szünetelt a vasútvonal
építése, csak a 60-as évek elején folytatódott, 1865-ig a nagykanizsai szakasz is megépült. Újabb fordulatot hozott
a vasútépítésben Takács Lajos ostffyasszonyfai földbirtokos, Vas megye alispánjának a kormány elé terjesztett
terve: Győr-Pápa-Celldömölk-Sárvár-Szombathely-Körmend-Szentgotthárd-Gráz. A Magyar Nyugati Vasút,
mint az érdekelt képviselete 1869-ben megkapta az engedélyt. A döntés úgy született meg, hogy a vasút Szom
bathelynél találkozzék a déli vasúttal, ami Szombathely fejlődésében jelentős szerepet játszott.
Egymás után épültek a szárnyvonalak. 1833-ban a kőszegi, 1888-ban Szombathely-pinkfői vasút, 1894-ben a
Szombathely-rumi vonal, 1897. december 18-án a Kiscell-fertőszentmiklósi vonalon megindult a közlekedés. A
Győr-Sopron-Ébenfurt-vasút, más néven a Fertővidéki Helyiérdekű Vasút (GYSEV), Celldömölk-fertőszentmik
lósi szakaszán 1979. május 27-én megszűnt. Azóta autóbuszok bonyolítják le a személyi forgalmat. Bár nagyon
hiányzik ez a vasútvonal, főleg a felsőkemenesi lakosság számára Sopron és Bécs megközelítése miatt.

Kemenesaljái családok Arad megyébe
települése — Mód család
A Kemenesaljai Királykútról, Kemeneshőgyészből és Veszprém megye nyugati részéről Lovászpatona környé
kéről Barthák, Vargák, Horváthok, Finták, Szilágyiak, Módok, kb. 120 család, először Orosházán kerestek jobb
megélhetést. Másfél év múlva gróf Nákó Krisróf meghívására Nákó falvára költöztek, (Torontál megye) előbbi
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nevén Szőlősre. A földesurak jóakarata és engedékenysége ellenére tartozásaik nagy mértékben szaporodtak. A
drágaság és a török háború (1779—91), melyre I I . József császár gabonát is kért, nem tudták fizetni a jobbágyi
illetéket sem, telkeiket és házaikat elkótyavetyélték, a község feloszlásnak indult, új lakóhely után kellett nézniük.
Egy év múlva a tótkomlósi parókián gróf Fekete Jánossal találkoztak. Ennek buzdítására és beleegyezésével
elhatározták, hogy annak ősi birtokára, Fazekas-Varsánd román község mellé fognak települni. így keletkezett
1792. április és május hónapjában Új-Fazekas-Varsánd község (ma Olari).
Földesuruktól sok kedvezményt kaptak, házhelyet, földeket, szántót, rétet, tüzelőt stb. Határuk területe az
uradalmi részen kívül 1896 kat. hold volt. A talaj fekete agyag, gyümölcsöst és szőlőt telepítettek. Kútjaikban jó
ivóvizet találtak. Szorgalmas munkájuk eredményét mutatta, hogy templomot, iskolákat építettek. Csepregi György
lelkészük 1892-ben kiadott könyvecskéjében ír a telepesek mindennapi életéről, egyházi, községi életükről, beteg
ségükről, kolerajárványról 1831-ben, 1849-ben, az utóbbi évben lelkészük is meghalt.
1848- as szabadságharcokban templomtornyuk belövést kapott, 1860-ban kijavították 1065 forintért. A harcok
idején az orosz seregből 3000 katonát szállásoltak el házaknál. Terményeiket le kellett adniuk. Egy napon 3000
kenyeret követeltek tőlük, teljesítették.
1849- ben a gyászos esztendőben szomorú nevezetességre tett szert Varsándnak egyik fia: Kalmár Sándor. Őt
kényszerítették, hogy október 6-án kivégzett vértanúk egyikét, Damjanich János (1804—49) tábornokot kocsiján
vigye az aradi vesztőhelyre. A hős tábornok a helyszínen köpönyegét adta neki emlékül, de a hóhér jogot formált
hozzá, elvette erőszakkal tőle. (Kalmár Sándor 1889. november 8-án halt meg.)
Arad várának utolsó parancsnokát elsiratta.
A szerző könyvecskéjében egyházlátogatásokról is ír, 1836-ban Szeberényi János szuperintendens látogatta meg
az ev. gyülekezetet. Akkor a lélekszám 1005 volt. 1877-ben dr. Szeberényi Gusztáv végzett egyházlátogatást
Sárkány János esperes és ifj. Jeszenszky Károly mezőberényi lelkész kíséretében.
A Mód őse család a Királykúti majorban szolgált (Kenyéri határ Vas megye szélén, ev. egyházilag Csöngéhez
tartozott). Onnan Kemenshőgyészbe költözött, hol jó magaviseletéért egy jómódú gazdaleányt kapott feleségül. 3
fia volt, ezek közül Ferenc Magyargencsre, N. Kenyéribe és György Csöngére származott. Ferencnek 4 gyermeke:
Katalin, Mihály, János és István varsándi lakosokká lettek. (Arad m.) A másodiknak dédunokája, György nagyalásonyi tanító (Veszprém m.). A harmadiknak, Györgynek ősunokája Mód Lénárd, vassimonyi lelkész és az
I890-es években a Kemenesaljai ev. Egyházmegye esperese. Magyargencsről Nagysimonyiba származott Mód
Mihály (1832—70-ig), Mód Lénárd 1877—1915-ig, Mód Aladár 1915-51-ig voltak lelkészek Nagysimonyiban.
(Lénárd Mihály fia, Aladár Mihály unokája.) Lénárd 9 testvére közül Czeczilia, örtel János csöngei ev. lelkész
felesége.
A csöngei, kenyéri, kemeneshőgyészi, nagysimonyi és többek között az Arad megyei varsándi ev. gyülekezet
anyakönyvébe is sok Mód családi név van feljegyezve.
Említésre méltó a csöngei ev. gyülekezet Halotti Anyakönyvében Kenyériben a Türelmi Rendelet utáni első
temetés, (Mód György 1811. november 24-én 60 éves korában) minden csendben ment végbe, még a harangok is
meghúzattak. Második Mód temetés Mód Jánosé volt, György testvére és a falu szóvivője volt. Vallásának
hitcikkejeit nem ismerte.
A csöngei Esketési Anyakönyvből 1892. december 26-a: Bókon Mihály földműves, csöngei lakos, ev., 25 éves
(tényleges katonai szolgálatát tölti az 5. huszárezred kötelékében), Mód Anna csöngei lakos, ev., 18 éves, hajadon.
Kenyériben 88 éves Mód Ilona (1988-ban halt meg) férje néhai Tóth György volt, esketésüket a csöngei ev.
templomban Szekeres Sándor vadosfai segédlelkész végezte 1919. június 4-én.
Mód Aladár és Tóth Vilma leánya Mesterházy Sándorné, Mód Vilma (Kemenesmihályfa) is a Királykútról
származó Mód család leszármazottja.
Új Fazekas-Varsánd-ra települt Módok a községben bírói, a gyülekezetben gondnoki és prezsbiteri tisztet
töltöttek be. Két román falu között hitüket, magyarságukat is megőrizlék az. utódok. A 100 éves évfordulón,
1890-ben hazalátogattak, sokan a második nemzedékből anyaközségbeli rokonaikhoz. A varsándi templomukba
pedig a jubileumi év emlékére 3 harangot öntettek. Súlyuk 96 kg, 172 kg és 423 kg. Az első felirat: a község
címere; 3 kalászt tartó kar, ekevas és csoroszlya... „Dicsőség Istennek a magasságban", a középső harang felirata:
„Az élőket hívogatom, a holtakat megsiratom". A nagyharang díszítése; „Hit, remény, szeretet jelvénye; kereszt,
horgony, szív." Felírása: „Elmúlandó minden óra, gondolj a maradandóra". 1892. esztendő.
1990. tavaszán levél érkezett Új Fazekas-Varsand-ról (Olari, Arad m.), melyben írják, hogy a román forradalmat
szerencsésen átvészelték, élelmezésükben nélkülöztek, de ezt már el is felejtették. Bizakodással várják a jobb jövőt.
(A levelet Kalmár Lajos 88 éves hegedűkészítő — 55 db-ot készített — írta.)
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Mesterházy Sándor: Ostffyasszonyfa és Csönge múltjáról c. könyvét ez év tavaszán megkapták az olari rokonok.
— Tőkés Lászlónak temesvári lelkésznek pedig dr. Fabiny Tibor Ev. Teológiai professzor személyesen adta át a
budapesti Ráday Kollégiumban a magyar vonatkozású könyvet. (1987-ben az Ostffyasszonyfai Termelőszö
vetkezet kiadásában Vépen nyomtatott könyvben jelezve van Olari magyar falu.)

Amerikába való vándorlás Kemenesmihályfáról
A századfordulón földnélküli munkások, zsellérek, konvenciós cselédek, pár holdas kisbirtokosok vándoroltak
magyar hazánkból az Egyesült Államokba, Kanadába, Dél-Amerikába.
Nem kalandvágy, hanem a szegénység és a kényszerűség vitte őket a tengerentúlra. Az a remény is vezette őket,
hogy szorgalmas munkájukkal, takarékosságukkal tudnak anyagiakat gyűjteni és pár év múlva hazaérkezve csa
ládjuk körébe, építhetnek saját lakóházat, talán egy-két hold földre is marad még pénzük, hogy a legszükségesebbet
saját földjükön termeljék meg. Voltak, akiknek tervük megvalósulhatott, akik hazatérhettek és folytathatták mun
kájukat, ahol elvándorlásuk előtt abbahagyták.
Néhány név a hazajöttek közül: Dómján Sándor, Ambrus Sándor, Kiss József, Öri János, Németh István, Németh
Sándor, Badics Sándor, Páli János, Németh József.
Sokan csalódtak Amerikában, megviselte és lelkileg megtörte a szülőföld utáni vágy őket. Nem tanulság nélkül
való a hazajöttek és a kint maradtak élete sem.

Badics Sándor USA-ból hazalátogat
Badics Sándor 10 éves korában szüleivel és három leánytestvérével 1910-ben került New Brunswickba. Le
ánytestvérei férjhez mentek, egymástól távol kerültek. Édesapjuk meghalt, édesanyjuk egyedül a családból haza
települt az 1920-as években. Badics Sándor a 30-as évek elején megnősült. Felesége Németh Katalin magyar,
burgenlandi születésű, németújvári (ma Güssing). Fiatal házasokként érkeztek haza. Az volt a kérésük, hogy
kísérjem el őket hazai körútjaikra. Szeretnék megismerni hazájukat. Meglepett a kérés: „megismerni magyar
hazánkat!" Örömmel vállalkoztam a túristavezető szerepére. — Hajón jöttek, magukkal hozták rádióval felszerelt
Ford-autójukat. Tervükben volt egy alföldi, egy felvidéki és hansági útiprogram.
Első útunk: Kemenesmihályfa-Budapest, Gödöllő-Miskolc-Debrecen-Hortobágy-Szolnok-Dunaföldvár, és a
Balatont megkerülve 3 nap múlva érkeztünk vissza Kemenesmihályfára.
Második útunk a Felvidékre vezetett Salgótarjánig, útunk két napos volt.
Harmadik útunk a Hanságba, Léhény községbe vezetett. Itt volt ev. lelkész-esperes Németh Károly, aki 1912-ben
New Brunswickban volt kiküldött lelkész, az ottani magyar ev. gyülekezetben. Ő konfirmálta Badics Sándort.
Érdemes volna a találkozás öröméről, a magyar földrajzi tájak szépségeiről szerzett élményekről külön beszá
molni.
Csak azt szeretném leírni még, hogy hazánk felszabadulása után még két ízben jöttek haza. Édesanyját elte
mettük 1945-ben, csak a sírjához érkeztek meg. Harmadik hazalátogatásuk 1972. júliusában volt, akkor mondta
Szombathelyen járva, hogy kis New York épült a város magas lakóházaival. 1982-ben halt meg, 2 gyermeke és
unokái gyászolták. Gyermekei tudnak magyarul.
— Mihályfára Texas államból Páli János látogatott még haza szülőföldjére.
A hazalátogatókat vonzotta a szülőföld és a régi otthon szeretete. De azok sem tudják elfelejteni a szülőföldet,
akik valamilyen okból nem látogathattak haza.
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Az I. világháború — Tanácsköztársaság
Magyarország akarata ellenére sodródott bele az I . világháborúba. Katonáink vitézül harcoltak, minden vonalon
visszaverték a betörő ellenséget és idegen országokban is nagy hőstetteket vittek véghez. Mégis reánk zúdult a
nehéz Trianoni kereszt. Hadba vonult katonák száma 132, hősi halott 25, hadizövegy 5.
Az I . világháború úgy kezdődött, hogy Bosznia fővárosában, Szarajevóban 1914. június 28-án egy szerb diák,
a Noradna Obrana titkos szervezet tagja: Gavrillo Princip több revolverlövéssel megölte Ferenc Ferdinánd oszt
rák-magyar trónörököst és feleségét. Ezzel megteremtődött az alkalom a háborús összeütközésre. Ausztria-Ma
gyarország július 28-án hadat üzent Szerbiának. I . Ferenc József „a mindent meggondoltam és megfontoltam..."
elv alapján Németország segítségével elindította a háborút. I I . Vilmos császár abban bízott, hogy a falevelek őszi
lehullásakor már be is fejeződik a háború. De éppen 4-szer hulltak le a fák őszi levelei a befejezésig. Szerbia
mögött Oroszország állt, és az európai nagyhatalmak többsége. Az első három esztendőben a Monarchia 3 millió
emberveszteségéből Magyarországra 1 millió esett. A hadiözvegyek, hadi árvák száma nagyon megnövekedett,
férjeket, édesapákat, testvéreket, vőlegényeket siratok bánata és gyásza mély sebeket ejtett a szívekben. Áremel
kedések, infláció, élelmiszerhiány, termények elrekvirálása csak fokozta a háború okozta nyomorúságot. Hadirok
kantakkal, sebesültekkel megteltek a kórházak. Könnyebben sérülteket gyógyulásuk után újra visszavitték a frontra.
Volt köztük, aki ismét megsebesült, de sokan voltak, akik már nem térhettek vissza szülőföldjükra, családjuk
körébe.
A politikai ellenzék vezére, Károlyi Mihály a német szövetséggel való szakítást és különbékét követelt. I . Ferenc
József 1916-ban meghalt. IV. Károly (1916—18) követte a Monarchia trónján. A válságos helyzetben liberális
reformokat és nemzetiségeknek teendő engedményeket ígért. Különbéke és egyéb törekvések is sikertelenek
maradtak.
1917-i orosz forradalom hatására sztrájkhullám vonul végig az országon.
A szociáldemokrata párton belül előretör a baloldali ellenzék, a forradalmi megmozdulások átterjedtek a fron
tokra. 1918. november 3-án megtörtént a fegyverletétel. Az Osztrák-Magyar Monarchia sorsa megpecsételődött,
november 1-én Károlyi Mihály lemondott, a magyar államügyek viteléről. Károlyi Mihály vezetésével megalakult
a Nemzeti Tanács, mely különbékét, nemzetiségi önrendelkezési jogot, függetlenséget, földreformot, általános
választójogot követelt. Budapesten katonasapkákon őszirózsát viselő tömeg 1918. október 31-én már elfoglalta a
főváros stratégiai pontjait. (Őszirózsás forradalom.) József nádor a király által megbízott homo regius, Károlyi
Mihályt nevezte ki miniszterelnöknek. 1918. november 16-án kikiáltották a köztársaságot.
A frontokról lassanként hazatérhettek a katonák, a hadifogságba kerültek és életben maradottak 1919 és 1920-as
években kerültek haza családjuk körébe. Az I . világháború hősi halottainak névsorát a második világháború
áldozatul esettek neveivel együtt jegyezzük fel.
Az [. világháború (1914—18) szomorú emléke a közelben az ostffyasszonyfai hadifogoly-temető. A vasútállo
mással szemben a Földvárpuszta területén létesítettek hadifogolytábort 1915-18 között. A tábor területe 251 k.hold
volt, hozzátartozott még 526 k.hold terület, melyen az élelmezéshez szükséges terményeket termeltek. A táborban
villanyvilágítás, vezetékes vízszolgáltatás volt, sőt a szennyvízlevezetés céljára a Rábáig kiépített csatornázás is
megvolt. A csatornavezetékek aknái néhány helyen még ma is láthatók. A vezeték a Rába medre alatt 4 méter
mélységben volt elhelyezve.
A táborban 55 ezer orosz, 23 ezer olasz, 42 ezer román, több francia hadifogoly fordult meg. 1918. novembe
rében feloszlatták a tábort, a hadifoglyok hazájukba térhettek vissza. Szibériából a magyar hadifoglyok csak a
20-as évek elején érkezhettek haza.
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A tábor szomszédságában, de már Nagysimonyi határában 6 ezer n.szögöl területen létesítették a hadifogoly
temetőt. Hivalalos kimutatás szerint 10.601 sír van a temetőben, köztük magyar katonák és tisztek külön sírban.
A tömegsírokon számozott betonkövek jelzik az eltemetettek helyét. A magyar sírokon külön síremlékek van
nak. A zsidó sírok is külön parcellán vannak. Az egyes nemzetek sírparcelláin emlékművek vannak és van egy
központi emlékoszlop is.
A második világháborúig mint történelmi emlékhelyet gondozta a celldömölki járás segítségével Nagysimonyi
község. 1932-től a halottak napján (november 2.) emlékünnepélyek voltak a központi emlékműnél. Tábori isten
tiszteletek tartására Halottak napján ev. lelkészeket kértek fel, (Molitorisz János ostffyasszonyfai esperest, Mód
Aladár nagysimonyi lelkészt és Mesterházy Sándor kemenesmihályfai lelkészt). Követségi kiküldöttek koszorúzták
az emlékműveket, a környékről népes ünneplőközönség is részt vett a koszorúzási alkalmakon. A kegyeletes
ünnepélyen megemlékezés történt az idegen földben pihenő magyar katonahalottainkról is
Major László őrmester tudatta Mesterházy Sándor lelkésszel Pungor Pá! ostffyasszonyfai katona hősi halálát.
Temetésénél keresztet állítottak, ezt a keresztet a Pécsi Stúdió megmutatta, jól olvasható betűkkel írva: Pungor
Pál. (A sír a brianszki erdőben van.) Az ostffyasszonyfai hadifogoly-temetőben az olasz kormány rendbehozatta
az olasz sírokat. Hajtó Zoltán joghallgató (a sömjéni SZÜV-igazgató fia) jelezte, hogy brigádot szervez a nyári
időszakra egyetemi hallgatókból, akik társadalmi munkában rendbehoznák az orosz és román sírköveket is. A
szombathelyi Temetkezési Vállalatnál ezt a szándékukat már bejelentették.
1917. novembere és 1918. februárja között Oroszországban győzött a szocialista forradalom és megszilárdult a
szovjet halom — Magyarországon 1919. november 24-én Kun Béla vezetésével megalakult a kommunista párt.
1919. március 21-én kikiáltották a Magyar Tanácsköztársaságot. Létrejött a tanácsrendszer, választásokat tartottak.
Államosították a bankokat, közép- és nagybirtokokat, nagyobb üzemeket, gyárakat, egyházi iskolákat, egyházi
birtokokat, bevezették a 8 órás munkaidőt.
A Tanácskormány azért kényszerült lemondásra, mert az Antanthatalmak támadásainak a középpontjába került.
Eleinte a Vörös Hadsereg sikeresen harcolt Stromfeld Aurél vezérkari főnök és Landler Jenő vezetésével a
intervenciós sereg ellen, de a túlerő győzött.
A román haderő francia támogatással Budapest felé tartott. 133 napos fennállása volt a Tanácsköztársaságnak.
Ez idő alatt fehérpénz volt a váltópénz.
Horthy Miklós, I . Ferenc József volt szárnysegédje, tengernagy nemzeti hadsereget alakít. A tanácsrendszer
vezetői emigrációba menekültek. Horthy Miklós csapataival Szegedről bevonult Budapestre, miután a románok
elhagyták a fővárost. 1920. március 1-én Horthy Miklóst kormányzóvá választották.
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Horthy-korszak — a I I . világháború
Horthy Miklós (1868—1957) az 1919-i ellenforradalom egyik vezetője, Magyarország kormányzója (1920—44)
kormányzósága alatt, 1920. június 4-én írták alá a versailles-i Trianonban az í. világháborút követően magyar
hazánkra a nagyon sérelmes békeszerződést. A történelmi Magyarország kétharmadát a szomszédos országokhoz
csatolták az ott élő magyar lakossággal együtt. A nemzetiségi lakosoknak csak kevés hányada maradt a szűkre
szabott hazánk határain belül. Jóvátételt kellett fizetni.
A? Osztrák-Magyar
hovatartozása,

Monarchia felbomlott. Kérdésessé vált Sopron városának és a környező néhány falunak a

A válságos időben a magyar katonaságot ki kellett vonni Sopronból. Angol, francia és olasz helyőrség érkezett
helyükbe. Az iskolákban 1921. szeptemberében nem kezdődhetett meg a tanítás. Az ősi evangélikus Líceumot,
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(gimnázium) mely akkor 363 éves volt, az egyház vezetősége Győrbe, az ev. szeretettotthonba helyezte át, hogy
az iskola értékeit mentse. Pár hét múlva az iskola berendezését mégis visszaszállították Sopronba. Kezdődhetett a
tanév, de csak alispáni engedéllyel utazhattak Sopronba a diákok Vas megyéből. 1921. december 14-én nép
szavazás döntött Sopron sorsáról, óriási többséggel. Sopron magyar maradt, a várost elnevezték latin kifejezéssel
„civitas fidelissima"-nak. (A leghűségesebb város.) A jó hírt ujjongó örömmel fogadta magyar népünk.
A trianoni békeszerződés után súlyos anyagi körülmények között élhetett csak magyar népünk. Az infláció,
háborús idők veszteségei nehezítették az életet. 1926-tól a korona helyett pengő lett a pénzegység. Értéke volt, 1
pengő = 1 svájci frankkal. Az volt a baj, hogy kevés volt belőle. 100 kg rozs 7 pengő. 100 kg búza 9 pengő volt.
(2 pengős értékjegy csak adófizetésre volt használható.) Alacsonyak voltak a bérek, a mezőgazdaságban és a
tisztviselők fizetése is.
IV. Károly trónja visszaszerzéséért két alkalommal is sikertelen kísérletet tett. (1921. március 26-án és október
23-án.) November 6-án a magyar törvényhozás megfosztotta a Habsburg-házat a magyar királyi tróntól és az
uralkodói jogok gyakorlásától.
A trianoni békeszerződés után a Bethlen- és a Gömbös-kormányok revízióra törekedtek. Közeledtek a fasiszta
Olasz- és Németországhoz, melyek szintén elégedetlenek voltak a Párizs-kömyéki békeszerződésekkel. Az elége
detlenség és a revízióra való törekvés a //. világháborúhoz vezetett.
Az itthoni csendes építőmunka hamarosan katonai műveletekkel folytatódott. 1938. november 2-i bécsi döntés
alapján a Felvidék egyrészének visszacsatolásához tartalékos katonákat hívtak be. 1939. március 14-én elkövet
kezett a Rutén föld, Kárpát-Ukrajna megszállása is. 1940. augusztus 30-i második bécsi döntés alapján Észak-Er
dély és Székelyföld Magyarországhoz való visszacsatolása történik meg. 1941. április 6-án Németország és
Magyarország hadüzenet nélkül megtámadta Jugoszláviát. (Előtte 3 nappal Teleki Pál miniszterelnök a felelős
ségvállalás elől öngyilkosságba menekült.)
A I I . világháború kezdetét jelentette, hogy 1939. szeptember elején a náci csapatok benyomultak Lengyelország
nyugati részébe, a szovjet hadsereg pedig a keleti részébe. Néhány hetes hősies harc után Lengyelország Össze
omlott. 1941. június 22-ének hajnalán a náci Németország — megszegve a két éve kötött meg nem támadási
szerződést — hadüzenet nélkül megtámadta a Szovjetuniót. Németország támadásához hamarosan Olaszország,
Románia, Finnország, Szlovákia és utoljára Magyarország is csatlakozott. A világháború második szakaszában
kialakult az angol-amerikai-francia-szovjet koalíció a fasiszta hatalmak ellen.
A Vörös Hadseregnek a Volgánál aratott győzelme megtörte a hitleri hadigépezet gerincét, általános támadást
indíthatott. A további hadműveletek során pusztult el a Don folyónál, Voronyezs környékén a náci erők visszavo
nulásának fedezésére felhasznált második magyar hadsereg, kb. 140.000 főnyi katona. Sokan voltak köztük Vas
megyeiek. A tengelyhatalmak (olasz-német) észak-afrikai veresége 1943. nyarán Mussolini bukását és letartózta
tását, majd Olaszország kapitulációját eredményezte. A háború utolsó szakaszában, 1943. végétől 1945. május 9-ig
antifasiszta szövetség csapásai alatt — melyben a Szovjetuniónak kiemelkedő szerepe volt — a hitleri Németország
teljes vereséget szenvedett. Az európai háború befejezése urán a Szovjetunió — teljesítve szövetségi kötelezettsé
geit — hadat üzent Japánnak, (augusztus 8.) a Vörös Hadsereg három hét alatt megszállta Mandzsúriát és ÉszakKoreát. Japán a katonai vereség hatására feltétel nélkül kapitulált, (szeptember 2.) ezzel a I I . világháború a
szövetségesek teljes győzelmével véget ért.
A háború utolsó évében egyre fokozódott a hitleri politikával való szakítás. Kállay Miklós kormányfő (1942.
III. 9—1944. I I I . 22.) terveit egy balkáni angol-amerikai partraszállásra alapozta, miközben a szovjet Vörös
Hadsereg győzelmes harcokban szorította ki a németeket. Hitler felszámolta Kállay Miklós hintapolitikáját (az
oroszokkal békét akart kötni).
1944. március 19-én megszállta a német hadsereg hazánkat, Horthy kormányzó helyén maradt. Hitler kívánsá
gára Sztójay Döme berlini követet nevezte ki miniszterelnöknek, akinek bábkormánya szolgai módon teljesítette
Veesenmayer Edmund budapesti német követ teljhatalmú megbízott követeléseit. Ő irányította a zsidók elhurco
lását és deportálását. Jelentős szerepe volt 1944. októberében a nyilas uralom hatalomra segítésében. A nürnbergi
nemzetközi katonai bíróság 20 évi börtönbüntetésre ítélt, melyet később 3 évre csökkentették. (A nürnbergi
nemzetközi katonai törvényszék ítélkezett a háborús bűnösök felett.)
Kemenesmihályfáról Hoffmann József zsidó családjával Sárvárra költözött, Ernő fia az amerikai hadseregben
szolgált. Hoffmann József a házas-ingatlanait felajánlotta az ev. gyülekezetnek azzal, hogy bizonyára a szomszéd
ságban az iskolaudvar nagyobbítására megvásárolja. A gyülekezet 3.000 pengőért meg is vásárolta 1944. áprili
sában.
47

Harmadik fejezet
A világháború utolsó szakasza — Szálasi Ferenc
Miután Olaszország, Románia, Finnország és Bulgária szembefordult Hitlerrel, Horthy kormányzó titkos meg
bízatással Moszkvába megbízottakat küldött. A szovjet fővárosban aláírt szerződés értelmében Magyarország
kötelezettséget vállalt, hogy visszavonul az 1937-es határok mögé és hadserege szembefordul a Szovjetunió oldalán
a németekkel. Ez a szerződés nem valósulhatott meg, mint ahogyan 1944. október 15-én a rádióban elhangzott, a
háborúból való kilépést bejelentő kormányzati nyilatkozatnak sem volt eredménye. A németek magukhoz ragadták
a hatalmat. Szálasi Ferenc (1897—1946) nyugalmazott vezérkari őrnagyot, a Nyilaskeresztes Párt vezetőit a
hitlerista fegyverek hatalomra segítették. Október 16-án Horthy nemzetvezetővé nevezte ki Szálasit és átadta neki
az államfői jogait is a német vezetés kényszerítésére. Fokozódott a terror, letartóztatások és kivégzések követték.
A németek elrendelték a nagyobb gyárak leszerelését, gépek, állatállomány, mezőgazdasági termények, vasúti
szerelvények, aranykészletek elszállítását Németországba.
A szovjet csapatok román és bolgár katonai alakulatokkal tovább folytatták előnyomulásukat. Budapest, hazánk
fővárosa kemény harcok után 1945. február 13-án szovjet megszállás alá került. Ezt követően egy német ellen
támadás visszaverése után — a balatoni védelmi vonal áttörésével — márciusban egyre nagyobb területek kerültek
szovjet kézre. 1945. április 4-én Nemesmedves Vas megyei község elfoglalásával hazánk területén véget értek a
hadmiiveletek.
A magyar földön a harcokban 14 ezer szovjet, román és bolgár katona vesztette életét. Súlyos véráldozatokat
követelt a háború magyar népünktől is. Sok szenvedés, haláltáborok, özvegyek, árvák fájdalma, gyásza, óriási
anyagi veszteség, városok, falvak pusztulása jelezte hazánkban a háború véres útját.
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T I Z E N E G Y E D I K RÉSZ
Első fejezet

Gazdasági élet a Horthy-korszakban
A mezőgazdaságban folyamatosan dolgozó cselédek szolgálati cselédkönyvet tartoztak váltani. A cselédkönyvet
a községi elöljáróság adta ki. 30 filléres okmánybélyeggel ellátott cselédkönyv adatai a kővetkezők:
Szolgálati cselédkönyv gazdasági cseléd részére
Törvényhatóság: Vas m., Járás: Celldömölk, Község: K.mfa
Kiadva: 1907. az elöljáróság
jegyző

bíró
P.H.
Személyleírás: név, szül. év, vallás, családi állapot, állandó lakhely, külső személyleírás
sk. aláírás
A szolgálati cselédkönyv tartalmazza az 1907. X L V . trv. cikk alapján a gazda és a gazdasági cseléd közti
jogviszony szabályait.
A cselédkönyv további adatai:
— a gazda neve, lakhelye...
— cseléd szolgálati beosztása
— szolgálati idő megjelölése, fizetési rovat.
Az akkori konvenció évenként: 8 mérő búza, 16 mérő rozs, 4 mérő árpa, 1.000 n.öl föld megmunkálva, 1,5 öl
tűzifa (6 m ) , 1 szekér ágfa, 50 kr. tejpénz, vagy napi 2 liter tej, 50 kr. készpénz, 2 db disznójárás, 50 kr. lakbér,
vagy természetbeni lakás, évi 14 kg só, 14 kg hús (1 mérő annyi mint 93,80 liter).
3

Kepés aratók járandósága: minden 10. kereszt, (1 kereszt 20 kéve) cséplésnél a cséplőgéptulajdonos kapja az
elcsépelt gabona minden 13. mázsáját, és ennek 40 %-a géprész, 60 %-a a cséplőmunkákásé. A cséplőgéptu
lajdonos gondoskodott a cséplőgép vontatásáról. A gépész, gőzgépeknél a fűtő bérét és a munkások betegbizto
sítását a géptulajdonos viselte.
Az aratók a gabona behordásánál végzett munkájukért kaptak 500 n.öl földet megmunkálva. A gazdaságban
végzett külön munkáért a szokásos napszámot kapták.
Kemenesmihályfán Vidos József 800 holdas középbirtokos gazdaságában néhány éven át alkalmaztak idény
munkásokat. Az Őrségből vagy Zala megyéből jöttek kb. 30-an. Az idénymunkásoknak volt szervezőjük, aki
szerződést kötött a gazdasággal az étkeztetésre és bérfizetésre. A szerződés értelmében a gazdaság vezetőinek
parancsait kellett követniük, de igazi munkát csak a saját gazdájuk vezetése alatt végeztek. A gazdaságból havonta
7—10 pengő készpénzt és az egész részesek 120 kg búzát, 20 kg kenyérlisztet, 10 kg főzőlisztet, 3,5 kg szalonnát,
2,5 zsírt, 3 kg babot, 12 kg burgonyát, 1 kg sót, 3 kg sózott vagy nyers húst, 1 liter ecetet és 30 fillér fűszerpénzt
kaptak. Az élelmet ebből saját maguknak kellett elkészíteniük.
A napi élelmükből igyekeztek annyit megtakarítani, hogy minél többet juttassanak haza. A takarékoskodást
közösen gyakorolták. A szakácsnéjukat még arra is kérték, hogy a zsírnak pl. csak a felét használja fel. Vasárnap
csak délben ettek. Szállásuk Mihályfán kezdetben kimeszelt, kitisztított istállóban volt, később az ostffyasszonyfai
tábor feloszlatása után egy barakk-épületben alakítottak ki munkásszállást, amelyet utólag 3 cselédlakássá alakí49

tottak. Ma is vannak lakói. 5-6 havi kemény munka után haza vihettek 5-6 mázsa búzát, 40 pengő készpénzt és
mintegy 20 pengő értékű megtakarított élelmet. Körülbelül Összesen 130-150 pengőt. Ez volt a télire valójuk.
(Illyés Gyula: Puszták népe. Budapest, 1968. 202 p.)
Tüske István Kerkaiglódról származott idénymunkás feleségül vette Méz Julianna mihályfai lakost.
Páli Zoltánné szül. Gaál Mária Szőcéről származott Mihályfára, aki az Állami Gazdaságban dolgozott.
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A Minnich házaspár

_Mjrn^h Oszkár (1873—1958) és felesége Sekulic Zora (1878—1959) 1932. őszén költöztek Kemenesmihályfára. Az USA-ban élő egyetlen fiúk tanácsára a celldömölki Takarékpénztár közvetftéséy^M^isárolták meg özv,
gróf Zichy Gyuláné 5 szobás kastélyát 25 k.hold földdel.
Lesújtó gyász érte őket, 1937. február 23-án Artúr nevű egyetlen gyermekük autóbaleset áldozatául esett.
Édesanyja a holttestet szállító hajóval utazott. Zágrábi családi sfrboltjukba helyezték örök nyugalomra. Fájdalmas
gyászukban sokszor keresték a vigasztalást és lelki békességüket.
Ujabb megpróbáltatás érte őket, 1949. év elején felülről jövő intézkedéssel elkobozták vagyonukat és 3 napon
belül a községből való távozásra is ítélték őket. Az 194l-es népszámláláskor német anyanyelvűnek, de magyar
nemzetiségűnek vallották magukat. Mégis a helyi szervek egyetértésével érvényesíteni akarták a fenti ítéletet.
Látva a magukra maradt üldözött idős házaspár helyzetét, a Győri Evangélikus Szeretetház az ev. lelkész kérésére
otthont ajánlott számukra. Annyiban enyhült a helyzetük, hogy azzal a feltétellel maradhattak, ha haláluk után a
községre hagyják vagyonukat. Erre nézve semmiféle írás nem maradt. A férj halála után (1958) tudódott ki, hogy
a vagyon fele része megmaradt az özvegy nevén telekkönyvileg is, ezt akkor tévesnek tartották.
A vagyon elkobzása előtt fordultak az ev. lelkészhez és feleségéhez azzal a kéréssel, hogy nekik senki vérszerinti
hozzátartozójuk nincs, vállaljuk el öregkori gondozásukat, haláluk után holttestüket a zágrábi sírboltjukban helyez
tessük el. Ezért ingatlanaik jó részét 5 gyermekünkre és az őket kezelő dr. Mesterházy Kálmán celldömölki MÁV
orvosra hagynák. írásbeli kötelezettséget nem vállaltunk feleségemmel együtt, mert az ember halandó, de élő
szóval kifejezésre juttattuk, hogy ha Isten éltet bennünket, vállaljuk az öregkori gondozást és azt a másik kérésüket
is, hogy mindkettőjük holttestét elszállíttatjuk a zágrábi családi sírboltba. (Ez utóbbit a jugoszláv kormány enge
délyétől függően ígértük meg.)
Telepesek részére lakáskiutalással is fenyegették őket. Hála istennek, teljesíthettük az öregkori gondozásukat,
3 évi élelmezésüket, az özvegynek 1 évi betegápolását, melybe besegített Fehér Emőné, aki családjával előzőleg
a kastélyban lakhatott. így nem tehettek telepeseket a lakásba. Az itthoni temetéseket és a Zágrábba való szállítást
teljesítettük. Lakásuk és földingatlanaik a Művelődési Minisztérium tulajdonába került tanácsi kezelés mellett. A
házaspár erkölcsi rehabilitációja megtörtént. Az ingatlanokra vonatkozólag az új parlamenti törvények lesznek
irányadók. (Ezt Tarján János ezredes élő szóval közölte május 25-én.)
A Minnich házaspár családi iratait, könyveit a szombathelyi múzeumnak ajándékoztuk, a kitüntetéseket Őrizzük*
A szombathelyi Múzeum szívesen fogadta Minnich Oszkár ny. vezérkari ezredes családi iratait és könyveit. 4

(
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Harmadik fejezet
Társadalmi élet az 1930-as években
Községi elöljáróság. Körjegyző: Rákosi Jenő, Celldömölk Községbíró: Bincze József. H.bíró: Ősze József.
Közgyám: Ambrus Lajos.

Egyházak, iskolák
R.kat. egyházközség
Esperes-plébános: Zechmeister Viktor (1908—1942)
Evang. egyházközség. Anyásuló gyülekezet
Lelkész: Mesterházy Sándor (1932—1980)
R.kat. elemi iskola. Kántortanító: Papp István.
Ev. elemi iskola. Ig.-tanító: Gősy Ferenc.
Tanító: Cser Lajos.

Egyesületek
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Parancsnok: Molnár Sándor.
Levente Egyesület. Elnök: Vidos József.
Evang. Nőegylet. Elnök: Kiss Jánosné.

Betüsoros Címtár
Asztalos:

Simon Gyula

Ácsok:

Bertalan István, Kiss József, Nagy István, Márton Imre, Márton Sándor

Bognárok:

Pottyondy Pál, Vida Lajos

Cipészek:

Ambrus Lajos, Bertalan József, Molnár Kálmán, Varga Sándor, Németh József

Cséplőgép
tulajdonosok:

Erdélyi Sándor, Mózer Róbert, Páli Sándor és társai, Sebestyén István, Vida Lajos, Ko
vács-testvérek, Vidos József és Barti Sándor

Fűszerkereskedők:

Hoffmann József, Torma Mihály

Gabona- és
terménykereskedő,
gépügynök:

Hoffmann József

Géplakatos:

Sebestyén István

Hentes és
mészáros:

Torma Mihály

Kocsmárosok,
vendéglősök:

Torma Mihály, Hoffmann József

Kovácsok:

Kiss József, Nagy Sándor, Póczik Kálmán
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Kőművesek:

Horváth Gyula, Horváth József, Nagy Gyula, Vánkos Gyula, Patyi Géza, Banyó Gyula,
Banyó József

Lakatos:

Sebestyén István

Szabó:

Kiss Jenő

Tojáskereskedő:

Bincze Istvánné, Kiss Anna

Nagyobb gazdák:

Ambrus János, Kovács Imre, Kovács Sándor, Mózer Róbert, Szakonyi József, Vida János,
r.kat. egyházközség (Plébánia) 104 kh.

Több kis- és törpebirtokos volt a községben.
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TIZENKETTEDIK RESZ
Első fejezet

Felszabadulás, Kemenesmihályfa: 1945. márc. 27.
Magyarország felszabadulása: 1945. ápr. 4.
Hazánk 1944. március 19-én történt német megszállása után mind jobban fokozódott a lakosság körében a
félelem és aggódás érzése. Országunk nyugati részébe angolszász repülőgépek behatolása, légi riadók, az elsötétítés
gyakori bejelentése, aztán a korábban felszabadult területekről érkező háborús hírek egyre fokozták a aggodalma
kat. Front elől menekülő katonai alakulatok érkezése a községbe, frontokról származó, elesett katonák halálhíre a
veszteség fájdalmát, gyászt hozott a családokba, ahova nem tért haza a gyermek, a férj, az édesapa és a testvér.
1945. március 27-én a reggeli órákban Celldömölk felől érkezett a felszabadító szovjet hadsereg. A mihályfai
vasúti pályán elakadt egy német páncélvonat. A szovjet csapatok előőrsei már elhagyták a falut, amikor a német
páncélvonat katonái hátba támadták a szovjet katonaságot. Komoly ütközet alakult k i , néhány ház belövést kapott,
háztetőkről cserepek hullottak le. (Az ev. lelkészlakás tetőzetén 70 db cserepet kellett kicserélni, belövést kapott
a bejárati ajtó is.)
A harcokban 68 német, 8 szovjet katona és 14 polgári személy vesztette életét:
Ambrus Lajos és f. Németh Rozália
Kovács Károly és f. Horváth Karolina,
leányuk: Kovács Irma
Molnár Jenő
Molnár József
Boros László
Bertalan Sándor
Szabó Dezső
Illyés Sándorné, sz. Csicsely Mária
Koronczai Pál, és a 49-es őrháznál
2 erdélyi származású vasutas.
Az utóbbiak a helybeli temetőben vannak eltemetve.
A szovjet katonák holttestét Celldömökre szállították.
A német katonák holttestét a mostani italbolt kertje alatt közös sírba temették el. A holttestekkel együtt sok
kézigránát és egyéb robbanóanyag került a sírba. Ezért a holttestek exhumálása elmaradt. Tanácsos volna a
tömegsír fölé emléket helyezni, az esetleges balesetek elkerülése végett.
A felszabadulás után a romok eltakarítása volt az első feladat. Erdélyi József bíró és Berki Sámuel szervezte a
munkát.
Pártok és szervezetek megalakulása
József volt. (ideiglenes fogorvos)

1945. május 27-én történt. A kommunista párt vezetője: dr. Tiszamarti

Tagok: Bolla Dénes, Bertalan István, Bertalan Dénes, Bőczén Pál, Kovács Antal és Kovács József.
Kisgazdapárt vezetője: Ősze András, taglétszám: 60—70 fő.
Szociáldemokrata párt vezetője: Kiss Jenő.
A DEFOSZ 1945-ben alakult. Vezetője: Kiss Gyula, taglétszám: 100—150.
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Közigazgatási helyzet
Körjegyzőség:
1950-ig működött. Kemenessömjén és Tokorcs hozzá tartozott. 1939-ben a két Kemenesi köz
séget Sömjénmihályfa néven egyesítették. 1946-ban szétválasztották.
1947. évi országgyűlési választásokon a Kisgazdapárt jelöltjét. Erős Kálmán ostffyasszonyfai lakost választotta
a Celldömölki Járás képviselőjévé.
Az első 3 éves tervben készült el egy mélyfúrású kút az ev. templom mellett, jó ideig használta a község
lakossága. A kút lefedve ma is megvan.
1948. június 13-ára elkészült a vasúti megállóhely épülete és társadalmi munkával megtörtént a peron megszélesítése is. Délután 2 órakor a Szombathely felől érkező személyvonat virágkoszorúval a mozdonyán megállt.
Rövid üdvözlőbeszédet tartott Kiss Jenő, aki a község vezetőivel sokat fáradozott a vasúti megállóhely ügyében.
Befejező szavai: „Nem volt hiábavaló fáradozásunk, megvalósult régóta óhajtott kérelmünk."
A 3 éves tervben épült a tejcsarnok. Mellette tűzöltószertár és tűzoltó-szoba épült.

Ipar
A felszabadulás után 16 kisiparos dolgozott a községben iparengedéllyel. Jelenleg a magánkisiparosok száma
nagyon megfogyatkozott.

Közlekedés
Fő közlekedési eszköz a vonat. 9 pár vonat viszi-hozza az embereket munkahelyre, piacra és kirándulásokra. A
munkahelyre és iskolába járók naponta 46-an vannak. Jelenleg 187 az ingázók száma.
MÁVAUT járatai: Celldömölk-Kemenesmihályfa, Kemenessömjén-Ostffyasszonyfa-Csönge-Kenyeri-Pápóc
útvonalon naponta 6 alkalommal közlekednek. A közlekedési utak 1968-ban felújítást nyertek.

A község villamosítása
1932-ben Vidos József házi villany telepéről szolgáltatott áramot a saját kastélyán kívül a szomszédos Minnich
kastélyba, az ev. Ielkészlakásba, az ev. templomba és iskolába. 1936-tól a körjegyzői lakásba és irodákba.
A Győri Ipartelepek országos hálózatába 1938-ban kapcsolódott be a község. 1948-ban a község Cser utcájában
is megtörtént a villamosítás.

Vízellátás
A község lakóházainál 8-10 méteres kutak vannak, sőt a Cser utcában 30—-36 méteresek. A vízszükségletet
megoldotta a megépült vízmű a lakóházaknál 1983—84-ben. Bincze Imre kezeli a helyi vízművet.

Kereskedelem
A felszabadulás előtt két kisbolt volt a községben és két italbolt magánkézben. Hoffmann József látva a I I .
világháború előjeleit, az ev. egyházi iskola részére ajánlotta megvételre házas ingatlanait, melyeket a gyülekezet
1939. februárjában 3.300 pengőért megvásárolta. A másik kisbolt is bezárt, az akkori Hangyaszövetkezet celldö
mölki fióküzleteként látta el a lakosságot áruval. A mostani vegyesbolt a régi hangyaüzlet mellé épült.
Hentesüzlet nem volt a faluban, a kemenesszentmártoni „Úttörő" MGTSZ látta el a községet húsáruval.
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Falusi értelmiség
A felszabadulás előtt egy r. kat. plébános, 1 ev. lelkész, 3 tanító, 1 fő- és 1 segédjegyző volt a községben. Az
ált. iskola körzetesítésével és a szakosítással megnövekedett az értelmiségiek száma.

Második fejezet
Tanácsok megalakulása
1950. február 27-én történt az első tanács választás.
Tanácselnökök 1964-ig: Bertalan Dénes, Nagy Károlyné, Gyimesi János, Tóbiás Károly, Reisinger Jánosné,
Kurucz Béláné, Marton János, Barabás Károly, Kovács Lajos.
1964-től a mai napig Kozák János.
VB. titkárok voltak: Berkes János, Horváth írén, Bodó Lajos, Kárász Sándor, Jakab Ferencné, Gersey István,
Patyi Zoltánné. Jelenleg Piri Gyuláné.

Tanács tevékenysége
Vasútállomásnál folytatódott a társadalmi munka. A községfejlesztést 1964-től 3.200 méter járda építésére
fordították. A község utcáinak fásítása is folytatódott. Gömbakác-csemeték és fenyőfák kerültek e célból elülte
tésre. A ravatalozó 1967-ben épült.

Mezőgazdaság
A felszabadulás után a lakosság többsége egyénileg gazdálkodott. A földreform során a lakosság mintegy 75
%-a jutott kisebb-nagyobb földingatlanokhoz. 1422 k.holdat vettek igénybe. 13 k.holdat 100 k.holdon aluliaktól...
A kemenessömjéni igények kielégítésére 530 k.hold 807. n.öl földet juttatott 120 személy részére a földosztó
bizottság.
A nagyobb gazdaságokból némi felszerelést is kaptak az újonnan gazdálkodó cselédek és zsellérek.
1954. január 1 -el 8 család termelőszövetkezeti csoportot alakított. Elnök: Cseledi Zsigmond. Tagok: Szakonyi
Lajos, Kovács Gézáné, Macsotai Józsefné, Szih Károly, Ambrus József (G), Bertalan Dénes, Záborszky Gyula. 2
éven át kisebb-nagyobb eredménnyel gazdálkodtak. Az 1956-os események miatt feloszlott a kis csoport. A
feloszlás után tartalék földeket a Kemenesaljai Állami Gazdaság vette kezelésbe 1957. január 1-től 1960-ig,
melyeket a termelőszövetkezet megalakulásáig művelt.
Az újonnan alakult tsz a Magyar Zászló nevet vette fel. Taglétszáma: 143 fő. Családok száma: 127. Tsz elnök:
Bincze Géza. Földterület: 2356 k.hold. 1968. január 1-től Kemenesmihályfa és Sömjén tsz-ei egyesültek. Elnök:
Ősze András.
A sömjéni „Előre" tsz-szel való egyesüléssel „Sömjénmihályfai Mg-i Termelőszövetkezet" néven gazdálkodott.
Az egyesült tsz elnöke Németh Béla. Az egyesülés évében már 50,- Ft munkaegységet tudott fizetni.

Egészségügyi helyzet
Községünk a nagysimonyi orvosi körzethez tartozik.
Orvos: Dr. Mesterházy Gábor, 1 fő házi beteggondozó, 1 fő védőnő. Az egészségügyi dolgozók munkája
elismerésre méltó.
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Közrend és közbiztonság
A községi megbízott rendőrön kívül a Celldömölki Járási Rendőrkapitányság közlekedésrendészet járőrei, va
lamint a közrend és közbiztonság járőrei segítik. Kisebb társadalmi tulajdont károsító vétségek előfordultak.
(Községi krónika adatai)

Harmadik fejezet
Művelődés helyzete a felszabadulás előtt
A művelődésre egyetlen alkalmas helynek bizonyult az ev. iskola. A két iskolateremben voltak esti összejö
vetelek, egyházi, községi gyűlések, rendezvények.
1905-től 1938-ig Gősy Ferenc ig. tanító volt a vezetője az iskolán kívüli előadásoknak. 1938-tól 46-ig Mester
házy Sándor ev. lelkész kapott megbízást az iskolán kívüli népművelés vezetésére Mihályfán és Sömjénben is.
(Előzőleg egy hetes népművelési tanfolyamon vett részt a körmendi Várkastélyban.) Az előadásokon nagy számú
hallgatóság vett részt, évenként 10 alkalommal. 1939. októberében Minnich Oszkár ny. vezérkari ezredes Európa
és országai címmel tartott időszerű előadást. Egyik Berzsenyi ünnepélyen jelen volt a Megyei Tanfelügyelőség
kiküldöttje. Ifjúsági összejövetel hetenként volt, évenként 2 színdarabelőadást és szüreti felvonulást rendeztek,
utána táncmulatságot.

Művelődés a felszabadulás után
Gőcze András pedagógus vezette a KISZ-szervezetet és ő volt a gazdája a iskolán kívüli népművelésnek.
(Ellenezte az egyházi ifjúsági összejöveteleket.) Küzdött azért, hogy legyen művelődési otthona a községnek.
1951-ben Vidos József volt földbirtokos darálóhelyiségéből társadalmi munkával a lakosság ideiglenesen alakított
megfelelő otthont.
1956-ban Bertalan Imre ált. isk. igazgató vette át a művelődés irányítását, utána Pataki Márton volt 1 évig vezető.
Őt követte Gersey Ottó az otthon vezetésében.
Dr. Szenté Sándorné ált. isk. tanár 1965-ig volt népszerű vezetője az otthonnak. 1965-66 között Hegyi Dániel
ig., 1966-70-ig Szép László tanár a népművelés vezetője.
1966-ban az ideiglenes művelődési otthon életveszélyes állapota miatt lezárták. A művelődés, népművelés
helyisége ismét az ev. iskola lett.

Községi könyvtár
Vezetője Berki Aladár pedagógus, könyvállomány: 2880 kötet, kölcsönzők száma 100—150.
TIT-előadások különböző témájúak voltak. Tsz-tagok körében nagyon népszerű volt Dr. Szenté Sándor „Tsz
jogügyi viták" c. előadása. Laky Rezső járási népművelési felügyelő az ifjúság problémáival foglalkozó előadásai
voltak kedveltek. Egészségügyi előadások is voltak. A községben ebben az időben 94 tv, 208 rádió, 85 napilap,
267 hetilap, 12 családnál van 50 kötetnél nagyobb könyvtár.
(Szép László adatai)
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TIZENHARMADIK RÉSZ
Első fejezet
A község fejlődése 1970 után
A múlt szegénységére emlékeztető zsúpfedeles, tömésfalú, kicsi ablakos házak épültek újjá az utóbbi két
évtizedben. Világos lakó- és fürdőszobás családi házak változtatták meg, tették szebbé és korszerűbbé a falut.
Korszerű óvodája, 8 tantermes iskolája, művelődési klub-helyisége, könyvtára, vegyesboltja, vasútállomása,
autóbusz járatai, portalanított útjai bizonyítják a fejlődést.
1974- ben a sömjénmihályfai mgtsz egyesült a Kemenesaljai „Úttörő" Mgtsz-szel. (Kemenesszentmárton)
1974. évben újra tanácstag választás volt.
1975- tól Dr. Mesterházy Zsuzsanna lett a nagysimonyi körzeti orvos. Hozzá tartozik Kemenesmihályfa és
Tokorcs.
Az ifjúság részt vesz a társadalmi munkákban. A szentmártoni tsz labdarúgó csapatában jó eredménnyel sze
repelnek a mihályfaiak: Németh Gábor, Molnár János és Tibor, Smidéliusz Ferenc, Patyi Csongor.
Tanulólétszám az alábbi években:
1970
178
Napközis tanulók:
1970
40

1972

1975

1977

146

121

113

1972
64

1975
65

1977
59

Napközis tanulócsoport 2 működött. Vezetői: Toldi Mária, Vasvári Attiláné, Hajas Sándor, Gosztola Józsefné,
Tálos Józsefné, dr. Rózsás Miklósné, Toronyi Katalin.
Jelenleg a két napközis csoportban 61 gyermek van.
Pedagógusok száma: 13.
A napközi konyháján még 3 fő tanácsi dolgozó is étkezik.
Óvoda vezetője: Limpár Józsefné. Minden iskolaköteles gyermek részt vehet az iskolára való előkészülésben.
Óvodai főzést Kiss Jenőné látta el, dajka Jakus Béláné.
Az iskola napközis konyháján jó munkát végeztek: Böröcz Istvánné 1970-től, Fodor Józsefné 1972-től, Kurányi
Gyuláné 1975-től. Az iskola hivatalsegédje Kovács Béláné 1964-től.

Második fejezet
Gyermekmentő budapesti lelkész
A gyermekmentő budapesti evangélikus lelkész Sztehlo Gábor volt. Neve a főváros ostroma idején vált ismerté.
1944. nyarán fővárosi kórházlelkészként szolgált. November 1-től püspöke, dr. Raffay Sándor tartós szabadságra
küldte, hogy egész erejét embermentő feladatának szentelhesse. Nagy volt a feladat és az elhatározás is, hogy a
legnehezebb időkben merte vállalni megbízatását. Kezdetben csak arra gondolt, hogy szervez egy gyermekotthont
a munkaszolgálatosok árvái, a deportált szülők gyermekei számára. Az üldözöttség félelmében sokak részéről
bizalmatlansággal találkozott. Püspöke közölte vele, hogy van egy protestáns egyesület, „JÓ PASZTOR"-az a
neve. Muraközy Gyula ref. lelkész az elnöke, ő fordult hozzám, hogy valamit tenni kellene a keresztény vallású.

zsidó származású gyermekekért. Sokan vannak, se otthonuk, se gondozójuk. Össze kellene őket gyűjteni és
valamilyen menedéket teremteni számukra. A JÓ PÁSZTOR segélyszervezet révén került kapcsolatba Born taná
csossal, a Nemzetközi Vöröskereszt svájci delegátusával. Mire az első budai villát gyermekotthon céljára megsze
rezte ismerősöktől, addigra a Vöröskereszt támogatását maga mögött érezhette. Az otthon híre gyorsan terjedt.
Nőtt a jelentkezők száma. Később már 32-re emelkedett az otthonok száma is. Óriási gondot jelentett a mentésre
várók elhelyezése, élelmezése, a bevásárlás. Kockázatos volt az egész intézményhálózat működtetése. Nem kis
feladatot jelentett a személyek kettős nyilvántartása, ha nem kívánatos személyek érdeklődtek.
A gondozónők szintén menedéket kereső fiatal lányokból, kisgyermekes anyák közül kerültek k i , de akadtak
„gondozóbácsik" is, hasonló helyzetűek. A fővárosban egyre sűrűsödő bombázások gyermekotthonokat tettek
lakhatatlanná, más otthonokba való költözködés, élelmiszereknek a romok alá temetése nehezítette életüket. 1944.
őszén és telén 1535 üldözött gyermek és 390 felnőtt talált oltalmat a Nemzetközi Vöröskereszt által támogatott
gyermekotthonokban. Minden gondozott életben maradt a főváros ostroma idején.
1972-ben Sztehlo Gábor megkapta a legmagasabb izraeli kitüntetést, Jeruzsálemben pedig az üldözötteket mentő
keresztyének ligetében egy fa őrzi emlékét. Az emlékfa elültetésére egészségi állapota miatt nem utazhatott el,
helyette fia: ifj. Sztehlo Gábor ültette el. Erről az eseményről a megmentett gyermekek egyike, — Fóti Pál, aki
Londonban él, — adott tudósítást.
A gyermekotthonok fenntartását 1950. január 7-én átvette a főváros. Sztehlo Gábor a továbbiakban a pesthidegkűti sérült gyermekeket gondozó Evangélikus Szeretetotthon vezetését vette át.
1961. decemberében a svájci Interlaken városában családját látogatta meg. A látogatás idején szívinfarktus érte.
Svájci orvosok nyugalmas életet javasoltak számára. Meggyógyultan még 1974. nyaráig vállalt svájci lelkészi
szolgálatokat.
Segítséget nyújtott hazai lelkészek svájci üdületésében. 1974. májusában alkalom adódott számomra, hogy svájci
otthonában felkeressem, de hiába csengettem interlakeni otthona ajtaján, nem volt otthon. A lakása postaládájába
tettem bele pár soros köszöntést. Néhány nap múlva levelet kaptam tőle, hívott otthonába feleségemmel együtt.
Erre már nem volt alkalmam. Pár (két) hét múlva értesültünk váratlan elhunytáról. (Sztehlo Gábor a soproni
Teológián évfolyamtársam volt 1927—30.) Mint a nagytarcsai Evangélikus Népfőiskola vezetője, azután mint a
budai Szeretetotthon vezetője szolgálatokat végzett a Vas megyei ev. gyülekezetekben, de országos viszonylatban
is sokat szolgált. Az általa vezetett intézményekről tartott tájékoztató előadásokat. A népfőiskolák, tanfolyamok
és a szeretetotthonok támogatását is kérte. Többször szolgált Kemenesaljai gyülekezetekben: Ostffyasszonyfa,
Csönge, Celldömölk, Szombathely, Kemenesmihályfára is többször ellátogatott. 1956. decemberében figyelt fel
Kovács Gyula kemenesmihályfai 63 éves mozgássérültre. A 4 testvér közül ő gyengébb testalkatú. Sztehlo Gábor
elvitte magával a budapesti szeretetotthonba, hogy ott bemutathassa, hogyan munkálkodott 35 évig a betegágyában.
100-ával kötött be egyházi énekeskönyveket, bibliákat, főiskolai és egyetemi jegyzeteket, diplomadolgozatokat.
1967. óta magasított talpú cipőben tud járni, útja minden vasárnap a közeli templomba viszi. Isten igéje, havonkénti
úrvacsoravétele hitében erősíti, ez adja számára a lelki békességét. Ma 68 éves.

Harmadik fejezet
A Magyar Szentkorona nyugati vándorútja
A magyar korona és a koronázási jelvények Budapestről való elszállításának kalandos útjáról és koronaőrzési
szolgálatairól Kocsis József volt ostffyasszonyfai lakos a következőképpen számolt be: (71988. novemberében)
1941. decemberében vették fel a 22 tagú koronaőrségbe. Előzőleg 6 éven át katonáskodott, őrmesteri rangja
volt. A koronát a Vár nyugati szárnyának második emeletén őrizték. Oda a két koronaőr: báró Perényi Zsigmond
és báró Radvánszky Albert léphetett be. Rajtuk kívül még a mindenkori miniszterelnök és a koronaőrség parancs
noka.
„A nyilasuralom átvétele után 1944. november 20-án kaptuk a parancsot, hogy a koronát Pannonhalmára kell
szállítani. Onnan Veszprémbe, a Nemzeti Bank sziklabarlangjába vittük egy négy tonnás teherautóval Bunda József
koronaőr társammal. Pajtás Ernő ezredes, a koronaőrség parancsnoka, a koronának Kőszegre való szállítását
rendelte el. (Útközben Kocsis József koronaőr ostffyasszonyfai testvéreinek látogatására Celldömölk és Kemenes58

mihályfa érintésével érkezett meg.) Kőszegen az Ev. Leánykollégiumban helyeztük el a koronát, a bombázások
miatt Velembe vittük, ahol bunkerban rejtettük el. Március 28-án elrendelték a koronának nyugatra szállítását.
Eskünk kötelezett arra, hogy a korona nem hagyhatja el az országhatárt. Pajtás Emő ezredes a felelősséget elhárítva
magától, megparancsolta a korona továbbszállítását az ausztriai Attersee-be, majd négy nap múlva Mattsee-be
érkeztünk. A nyilasokkal való viszonyunk kiéleződött. Várható volt, hogy elveszik tőlünk a koronát. A nyilasokkal
együtt nem akartunk fogságba esni. Május 4-én Pajtás ezredes bejelentette, hogy elássuk a koronát.
De hova? — volt a nagy kérdés, hogy a nyilasok ne vehessék észre. Életünk is veszélyben volt. A palástot és
a Szent jobbot átadtuk a mattsee-i plébánosnak. A Szent jobb 1945. nyarán visszakerült hazánkba. A tó partján
május 6-ra virradó éjszakán egy lövészárokba elástuk a koronát a koronázási ékszerekkel együtt, fehér lepedőbe
csomagolva egy üres benzines hordóba helyeztük. Másnap amerikai fogságba estünk a mattsee-i plébánián. Pajtás
ezredes közölte a történteket egy amerikai tiszttel. (Valószínű Marton Himler magyar származású tiszttel.) Ő
értesítette a főparancsnokságot. Május 8-án Augsburgba vittek bennünket, ahonnét elindultunk hazafelé. Utunk
Mattsee-n vitt keresztül, megnéztük Bunda Józseffel az ásott helyet, a korona fölötti föld érintetlen volt. Az éjszakát
a plébánián töltöttük. Másnap újra megnéztük az ásott helyet, de a koronát már kiásták. 40 napi gyaloglás után
szerencsésen hazaérkeztünk. A történtekről naplót írtunk."
Haza kerültek nemzeti ereklyéink is az Amerikai Egyesült Államokból. Cyrus Wance külügyminiszter ünne
pélyesen adta át Szent István koronáját a Parlament kupolatermében magyar államunknak. Az átadáskor jelen
voltak az amerikai biztonsági szolgálat emberei. Nemzeti ereklyéink visszaszolgáltatásával több mint 30 év után
lezárult a koronázási jelvények távoltartásának a kérdése.
A magyar koronázási jelvények a Magyar Nemzeti Múzeumban kaptak méltó helyet. A királyok korszaka letűnt.
Hazánkban a népköztársasági államforma váltotta fel. A magyar koronázási jelvények múzeális nemzeti kincsek
maradnak.
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T I Z E N N E G Y E D I K RÉSZ
Első fejezet
Általános iskola Kemenesmihályfa.
Visszapillantás az 1945 előtti helyzetre
Kemenesmihályfán (a X V I I . századig Mihályfalva) az iskolai oktatás a X V I . század második felében indul.
„Minden templom mellé épüljön iskola" — volt a reformáció elve.
3695-ben az ev. iskola tanítója Bachó János.
1695. október 27-én alakult meg Ev. Egyházmegye. Asbóth János esperessé választották.
1706. január 27—28-án Bercsényi Miklósnak 11 lelkész, 22 tanító és több közbirtokos és nemes tett hűségfo
gadást Rákóczi Ferencre.
Tanítók:

1706-ban Hörcsöky Miklós
1710-ben Burján György
1732-ben az iskola megszűnt
1808-tól Szabó Ádám „oskolamester"
1848-ban Kovács Ferenc
1850—1893-ig Smidéliusz György (gatyában járt, gyógyítással is foglalkozott)
1881-től a római katolikus iskolában kántortanító tanít.

Az ev. iskola 1874-ben épült két tanteremmel és segédtanítói szobával 13.000 koronáéit. Ugyanebben a évben
épült a róm. katolikus iskola is. A tanterem a mai postaépület. A kántortanítói lakást lebontották, űjra épült a 40-es
évek elején.
Tanítottak még: Hajas Gyula, Saly Sándor (róm.kat.), Róth Kálmán, Szórádi Dénes, Horváth Lajos (róm.kat.),
Nóvák János, Hajnal Endre, Mesterházy Károly, id. Cseri Lajos, Gősy Ferenc, Erdős János, Szabó Jenő, ifj. Cseri
Lajos, Kiss István (róm.kat.), Székely Norbert (róm.kat.), Papp István (róm.kat.), Horváth Vilmos (róm.kat.),
Bertalan Imre, Fülöp Dezső, Gőcze András, Lampért Dezső.
Két evangélikus és egy római katolikus tanulócsoport működött a faluban 1948-ig. 1942-től az általános iskolák
8 osztállyal működtek. A katolikus iskolába 3 községből (Kemenesmihályfa, Tokorcs, Kemenessömjén) jártak a
katolikus vallású tanulók.
Az 1912—13-as tanévben a tanulólétszám: 68 fő az evangélikus iskolában, 69 fő a katolikus iskolában.
Az 1944—45-ös tanévben a tanulólétszám: 61 fő az evangélikus iskolában, 63 fő a katolikus iskolában.
Az 1945—46-os tanévben a tanulólétszám: 67 fő az evangélikus iskolában, 43 fő a katolikus iskolában.

Második fejezet
Felszabadulástól az államosításig (1945—48-ig)
3 tanulócsoport működött 1-8 osztályig. 1945. április 7-én nyílt újra az iskola, július 7-én volt a tanévzáró
ünnepély.
A felszabaduláskor Bertalan Imre, Gőcze András, Lampért Dezső, Endrődi János és Horváth Vilmos tanítottak.
Az iskolák felszerelése közepesnek volt mondható. 1947-ben szakosított tanítás kezdődött a kemenesmihályfai és
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kemenessömjéni iskolák összevonásával. 1947. január 9-én Kemenessömjénben a Radó kastélyban nyílt meg a
szakosított evangélikus iskola. A következő tanévben a kemenesmihályfai szülők kérésére a sömjéni iskola kez
deményezése megszűnt az iskola távolsága miatt. A mihályfai tankötelesek a helyi iskolában tanultak tovább.

Harmadik fejezet
Az iskola fejlődése az államosítástól napjainkig
A két egyházi iskola államosítása 1948. január 16-án történt az 1948. X X X I I I . Tc. alapján. Az iskolák államo
sítása egyetértéssel történt.
1948—49. tanévben a tanulólétszám 119 fő. Tanulócsoportok száma: 4.
A felső tagozatban megindult a szakosított tanítás. Az általános iskola vezető tanítója Bertalan Imre volt.
Tanítottak még: Göcze András, Horváth Vilmos, Lampért Dezső. Az iskola ingó vagyonának értéke 12.127,94 Ft
volt. A nevelők létszáma 3 év múlva Felföldi Dezsővel 5 főre emelkedett.
1951. október 8-tól a sömjéni és tokorcsi felsőtagozatos tanulókkal bővült az iskolások száma. Nőtt a tanerők
száma a tokorcsi és sömjéni tanerőkkel: Kelemen Gyöngyivel és dr. Magyari Pálnéval. A körzeti iskola igazgatója
Ország Mária lett. Tanulólétszám a körzetesítés előtt — 1951—52. tanévben —: 62 fő alsós, 61 fő felsős, összesen:
123 fő.
Körzetesítés után alsós 62 fő, felsős 150 fő, összesen: 212 fő tanuló volt.
A felső tagozat megoszlása:
kemenesmihályfai

kemenessömjéni

tokorcsi

61 fő

50 fő

39 fő

Az általános iskola igazgatója egymást váltva: Ország Mária, Bertalan Imre, Gőcze András, Majnovics Mária.
Közben a iskolában tanítottak: Berki Aladár, Berki Aladárné, Horváth Éva, Háromi Margit, Hujber Lajos,
Kovács Mária, Horváth Gyula, Pataky Márton, Süle Ferenc, Szatlmayer Emília, Zukovics íme.
1958-tól az iskola igazgatója Hegyi Dániel.
A régi iskola épülete korszerűtlennek bizonyult. Szükségessé vált új iskola építése, mely 1959. novemberére el
is készült. A mihályfai, sömjéni és tokorcsi szülők sok társadalmi munkával járultak hozzá a 4 tantermes iskola
építéséhez. A községfejlesztési hozzájárulást 150 Ft-ra emelte a tanács. Államsegéllyel és kölcsönfelvétellel
960.000,— Ft költséggel épült fel az iskola Minnich Oszkár és felesége volt kertjében.
A gyakorlati foglalkozás 1961-ben kezdődött az iskola telkén lévő 600 n.öl területen. Műhelyhelyiséget is
alakítottak ki a régi gazdasági épületből. Ugyanott megnyílhatott a napközis óvoda 1961. szeptember 1-én Berecz
Lajosné óvónő vezetésével. Az iskolák államosítása előtt az ev. gyülekezet szervezett óvodai foglalkozást a nyári
hónapokban.
Az 1963-64-es tanév már a 469.000 - ft-os összegbe került, bővítéssel megnagyobbított iskolában kezdődhetett,
ahol az alsótagozat is elfért. 1963-ban az iskolában, a műhelyben és a 3 szolgálati lakásban a házi víz vezetékrend
szer is kiépült.
1967. szeptember 1-től működött az iskolai napközi otthon egy csoportban, 40 fős
Létszám:

1956157

1963164

172

186

fő

fő

létszámmal.

1968/69
185

fő

Tanulócsop.sz.:

6

7

7

Tanulm.átlag

3,17

3,4

3,3

Az úttörőcsapat 1948. október 13-án alakult meg Petőfi Sándor nevét felvéve, később Bercsényi Miklós nevét
vette fel az úttörőcsapat. Vezetőjük Takács Mária tanítónő volt. Csapatvezetők voltak még: Gőcze András, Pataki
Márton, dr. Szenté Sándorné, majd Árvái Ilona. Több alkalommal táboroztak Balatonrendesen 40—50 fővel.
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Az 1968/69-es tanévben szakkörök kezdték meg működésüket. Létrejött a barkácsoló, fotó, méhész, kézilabda,
előadói, ifjú egészségőr, számtan szakkör. A szakkörök évközi munkájából év végén kiállítást rendeztünk.
A 8. osztály elvégzése után többen tanultak tovább szakközépiskolákban, főleg gimnáziumokban, ipari és egyéb
szakiskolákban. Egyetemeken és főiskolákon tanultak közül mérnöki, orvosi, pedagógusi, agronómusi, technikusi,
katonatiszti diplomát szereztek a mi iskolánkból kikerült egykori tanulók közül is. Jelentős ünnepélyek voltak a
kisdobos- és úttörőavatás, valamint évnyitó és évzáró ünnepélyek. A hazai táj megismerése és megszerettetése
érdekében több napos kirándulást szerveztünk. Az alsótagozatosok a megye és a szomszédos megyék nevezetes
ségeit látogatták, a felsőtagozatosok a műemlékekben, táj szépségekben és ipari centrumokban gazdag városainkkal
és vidékeinkkel ismerkedhettek, — Sopron, Pécs, Dunaújváros, Dunakanyar, a Velencei-tó, Budapest és Eger —.
A dolgozók iskolájába az államosítás évében 20-an iratkoztak be, a 7.—8. osztályt végezték el. A 60-as években
összesen 58-an tanultak a dolgozók iskolájában.
A szülői munkaközösség 20 éves munkája jelentős szerepet játszott az iskola életében. Az iskola telkén kiala
kították pl.: a füves- és salakospályát.
Az iskola ingóleltárának értéke 1969. január 1-én: 313.600,— Ft
Óvodánkban 25—30 fő közötti létszám volt.
Óvónők voltak: Berecz Lajosné, Tarján Ildikó, Erdélyi Erzsébet, Szálai Lászlóné, Csótár Gyuláné.
A tanulók és óvodások tisztán és rendesen jártak iskolába, illetve óvodába.
A szolgálati lakások száma 1965-ben (vízvezetékes fürdőszoba) a volt Minnich-kastélyban történt kialakítással
2-vel növekedett 5-re. Egyik lakásban egy nyugdíjas nevelőnk özvegye lakik. 3 nevelőnek saját lakása van. 8-an
helyben laknak, 4-en bejárnak. A nevelők közül 6 fő férfi, 6 fő nő, 6 tanár és 6 tanító.
Megépült azóta az iskola szertára és tornaterme.
A 60-as évek végén tanítottak még: Perger Erzsébet, Vargyas Klára, dr. Végh Béláné és Nóvák Rezsőné. (Hegyi
Dániel ig. adatai)

Gyülekezeti jegyzőkönyvek és a Lelkészi Naplók eseményeiből
Új hiványlevél a megválasztandó kántortanító részére.
1. Kántortanítói lakás melléképületekkel.
2. 40 Ft földmunkaváltság. 10 pozsonyi mérő búza (62,5 lit.) 25 p.mérő rozs, 3 akó bor = 168 lit, 4 bécsi öl
keményhasáb tűzifa házhoz szállítva, 2 öl tűzifa helyett 200 kéve tisztán kirázott zsúp. 1350 kg széna, 100 fej
káposzta.
3. A Sástói dűlőben a gyülekezet tulajdonát képező 3 k.hold szántóföld. A temetőkert használási joga (2.000
öl), de az árokparti fák a gyülekezetnek tartatnak fenn. Átadja a gyülekezet szabad használatra a Cseren lévő 7
kishold birtokot teljes egészében.
4. Tandíjban biztosít minden IV., V., V I . oszt. tanköteles után 70 krajcárt évenként. A másodtanítói állás
megüresedése esetén az L, I I . , I I I . oszt. tanulóit is köteles tanítani. A tandíj őt illeti. Az ismétlő tankötelesek
oktasáért 1 forint tandíj illeti meg. A temetési szolgálataiért minden egyes esetben 20 krajcár. Malomfuvarért
évenként 8 forint jár. A nagy ünnepi perselypénz is őt illeti.
5. A megválasztandó tanító köteles a kántori teendőket mindenkor buzgón teljesíteni. Az iskoláztatás ideje alatt
reggelenként egész éven át könyörgéseket tartani. Temetéseknél éneklést, esetleg imádkozást is végezni. A gyü
lekezeti jegyzői teendőit teljesíteni, mely utóbbi fáradozásáért 6 frt. tiszteletdíjra számíthat. Másodtanítói állás
megüresedése esetén az összes tanköteleseket lelkiismeretesen oktatni és vallásosságban nevelni köteles. A növen
dékeket a konfirmációra előkészíteni tartozik. A harangoztatásról is neki kell gondoskodni.
A hiványlevelet a gyülekezet gondnokai és több egyháztag aláírta. Választók névsorát két példányban elkészí
tették. Szórády Dénes másodtanítót választották meg a kemenesmihályfai ev.gyülekezet kántortanítójának 1893.
nov. 19-én tartott közgyűlésen.
Szórády Dénest mihályfai filiájából a nemesdömölki anyagyülekezet választotta meg kántorának. A mihályfai
gyülekezet másodtanítóját. Cser Lajost választotta meg kántortanítójának. A másodtanítói állásra pedig a gyüle
kezet Gősy Ferencet hívta meg 1905-ben.
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Cser Lajos 1913 januárjában meghalt. Nagy Sándor celldömlöki lelkész január 30-án tartott közgyűlésen méltatta
tanítói, gyülekezeti és községi érdemeit. Emlékét jegyzőkönyvben örökítették meg. A temetési költségeket a
gyülekezet hálás szívvel fedezte.
Gősy Ferenc másodtanítót a gyülekezet 1913. máj. 12-én tartott közgyűlésen egyhangúlag kán tortanítójává
választotta. Ezt a hivatást 1938. ápr. 2-án bekövekezett haláláig folytatta. Isten a szombathelyi kórházban szólította
magához.
A kemenesmihályfai ev. templomban fel ravatal ózott koporsója mellett M . S. lelkész hirdette a vigasztalás igéit.
(Róm. lev. 14.7-8. alapján: „Közölünk senki sem él önmagának és senki sem hal önmagának, mert ha élünk, Úrnak
élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk." Gősy Ferenc
testvérünk nem Önmagának élt, hanem hivatásának. Nemcsak könyvekből tanított, hanem példaadó egyéniségé
vel..." Az örök élet hite és reménysége vigasztalja gyászoló Szeretteit, tanítványait, tanítótársait, gyülekezetünk
népét. Legyen áldott emlékezete.[Példb. 10.7/a])."
A gyülekezeti közgyűlésen a lelkész kegyeletes szavakkal emlékezett meg 33 éves tanítói és nevelői munkájáról.
Egy régi példabeszéd alapján jellemezte a tanítói hivatal terhét: „Akire az Ég haragszik, azt tanítóvá teszi." A régi
római és görög népeknél pedagógusként rabszolgákat alkalmaztak. Előkelő családok elkényeztetett gyermekei nem
nagyon tisztelték nevelőiket. A szülők sem bántak velük szeretettel. Gösy Ferenc igazgatót a gyülekezetünk és az
egész falu népe szerette és tisztette. Istennek kedves embere volt Gősy Ferenc igazgató-tanító, reá az Ég nem
haragudhatott, amidőn tanítóvá tette. Sírjára ma is virágot helyeznek, melyben együtt pihen Mikó Jolán hitvestár
sával és 1957-ben a szombathelyi fogházban meghalt vőjével, Fehér Ernővel.
A gyülekezet utolsó kántortanítója Bertalan Imre, a falu szülőttje volt. 1950-től a kántori szolgálatokat Mester
házy Sándorné, a lelkész felesége látta el.
Három evangélikus Gyülekezetben, Kemenesmihályfán K-magasiban, Vönöckön lelkészházaspár látja el a szol
gálatokat. Kovács Imre és felesége Tóth Márta többször közösen szolgálnak a gyülekezetekben. Sokáig állt üresen
a paplak, a plébániának sincs két év óta lakója. Az ev. lelkészlakást renoválták, be is bútorozták a mozgássérültek
részére a johannita és a máltai lovagrend segítségével. Májusban már mozgássérültekkel telt meg a lelkészlakás,
10 napig tartózkodtak ott. Pár napot töltöttek a Fasori ev. gimnazisták egy csoportja tanári vezetéssel, utánuk
gyengén látók, vakok találtak otthonra az épületben. Tíz napig voltak vendégei a paplaknak Brassó környéki Secele
(Szecsele) gyülekezetből 33-an népviseletben. A lelkészük Baragus Endre annak a Kalmár családnak leszárma
zottja, amelyik 1790-ben Lovászpatonáról Újfazekas-Varsánd-ra
települtek. Felesége elődei a Kenyeri-Királykútról ugyanabban az időben szintén Új fazekas-Varsándra települtek. Felesége neve Mód Ilona, két gyermekük van.
Magyarságukat megőrizték. Istentiszteleteiket magyarul tartják. Nagy öröm és élmény volt számukra Kemenesalja
három gyülekezetében is szolgálni.
Azt még előre nem látni, hogyan alakul a gyülekezet jövője. Kovács Imre lelkésztestvérünk tevékenyen vett
részt a lelkészlak felújításában és nagy buzgalommal szervezi a testileg és lelkileg rászorultak részére a pihenést.
Segítőkészségüket bizonyítják a gyülekezet tagjai is. Ebédet kaptak már a sömjéni volt Berzsenyi kastélyból, ahol
a KSH SZÜV Oktatási Központ működik. Legutóbb a Kemenesszentmártoni TSZ vitte naponta az ebédet. A
lelkészlakáshoz 4.000 n.öles kert tartozik. Bizonyára eljön az idő, hogy a szép gyümölcsös kertet anyagilag is
hasznosítani lehet.
Kemenesmihályfai

egyházi és általános iskola volt tanulói, akik főiskolán

és egyetemen tanultak tovább:

dr. Páli Kálmán Baranya m. szülész-főorvos, pécsi egyetemi magántanár;
Bertalan Sándor kemenesmagasi ált. isk. tanár;
Ambrus Gyula Kemenessömjén, Jánosháza;
Vida Dezső marcalgergelyi igazgató;
Bertalan Imre igazgató Kemenesmihályfa, Ostffyasszonyfa;
Somogyi Zoltán Kenyéri;
Molnár Kálmán, II. világháborúban hősihalált halt.
Kun József Celldömölkön, majd Szombathelyen vasúti főmérnök;
Molnár Jenő vegyészmérnök Budapest;
Nagy Károly Szovjetunióban szerzett diplomát, Budapest;
Páli Gyula soproni Ev. Líceumban érettségizett, pár évig ev. teológiai hallgató volt;
dr. Tima Lajos a Pécsi Orvosi Egyetem kandidátusa;
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Kiss Vilma Győrben kántori képesítést szerzett;
Fehér Tamás celldömölki MÁV főmérnök;
Molnár Kálmán villamosmérnök Pápa;
Őri Dezső vendéglátóipari középiskolát végzett;
Vida László ny. mozdonyvezető. Veszprém, Cserhát 1.;
Dr. Somlai Gyula Sárvár. Volt országgyűlési képviselő;
Dr. Kiss Jenő a Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója, Budapest;
Sebestyén András agrármémök-tanár;
Kiss Kornélia tanárnő;
Molnár Jenő tanár, Székesfehérvár;
Molnár Sándor pénzügyi tanácsos, Székesfehérvár;
Kovács Dezső MÁV főintéző, Szombathely;
Sebestyén Ernő MÁV főpályamester, Celldömölk;
Őszéné Barti Anikó tanítónő, K-mihályfa;
Bertalan József tiszti főiskola, Budapest;
Bolla Attila mérnök;
Pápainé Borhy Mária közeg.ellenőr;
Zseliné Fodor Csilla tanárnő;
Mesterházy Zoltán mérnöktanár, Mór;
Nagy Zoltán agrármérnök;
Nagy Zoltán üzemmérnök;
Németh Imre mémök;
Németh István mérnök;
Németh László mérnök;
Németh Tibor mémök;
Sali Katalin védőnő, Budapest;
Vikmon László Kereskedelmi Főiskola, boltvezető;
Szabó Andrea Tanárképző Főiskola hallgató;
Dr. Sebestyén Zoltán a matematikai tudományok kandidátusa, Budapest;
Dr. Sebestyénné Lampért Irma gimn. tanárnő;
Sebestyén Ilona tanárnő;
Szabóné Krizsai Klára gyógypedagógus;
Márkus Zsuzsanna tanítónő;
Oszkóné Lampért Erzsébet tanárnő;
Lampért Mária tanárnő;
Falusi József r.k. plébános, Gellénháza;
Sebestyénné Kovács Ildikó tanítónő;
Fülöpné Kovács Márta tanítónő;
Lampértné Kovács Erzsébet óvónő;
Kun Margit óvónő, Gencsapáti;
Csizmadia Imre ig. tanár, Káld;
Banyó Gyula Ipari Szakközépiskola tanár, Celldömölk;
Szűcs Ilona tanárnő;
Péntek József katonatiszt;
Szabó László Vendéglátó Főiskola;
Mogyorósyné Hegyi Ildikó mérnök;
Dummelné Hegyi Zsuzsanna mérnök, Celldömölk;
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Vincze László főiskolát végzett a Szu-ban;
Csótár Anikó tanárnő;
Fodor Attila üzemmérnök, Tokorcs;
Zseli Károly asztalosnak és a fiainak faüzeme van Sömjénmihályfán, főprofd a parkettagyártás.
Felszabadulás

után ev. elemi, és az 1948-ban államosított általános iskolában tanultak:

Mesterházy Ildikó celld. gimnáziumi érettségi után egészségügyi szakközépiskolát végzett, asszisztens a sz.helyi
rendelőintézet szemészeti osztályán;
Mesterházy Vilma celld. gimnáziumi érettségi után a budapesti 2 éves iparcikk-kereskedelmi iskolában gyógy
szertári asszisztensi és drogista képesítést szerzett, Svájban él a családjával;
Az ált. iskola után többen érettségiztek a szombathelyi Szakközépiskolákban.
Mesterházy Anikó a gödöllői Mg-i Egyetem mg-i karán mérnöki, majd szakmérnöki oklevelet szerzett. 4 évig
népköztársasági ösztöndíjas volt. 16 évig dolgozott a Sárvári Állami Gazdaságban, jelenleg a Szombathelyi Állami
Tangazdaságban takarmányozási szakmérnök;
Kovács Lajosné dr. Mesterházy Zsuzsanna a Pécsi Orvosi Egyetem elvégzése után (1972) az intaházi Rehabilitá
ciós Intézetben, jelenleg nagysimonyi körzeti orvos;
Mesterházy Sándor a gödöllői Mg-i Egyetem gépészmérnöki karán szerzett oklevelet (1972), a hegyfalusi tsz
gépészmérnöke;
Vidos Éva Bármadas ref. gimnáziumban érettségizett. Házasságot kötött 1941-ben dr. Radó Istvánnal. Jelenleg
Spanyolországban él, évenként hazalátogat;
Vidos Aladár a budapesti Toldi Ferenc Gimnáziumban érettségizett, felvették a keszthelyi Mg-i Akadémiára,
később mint osztályidegent eltávolították;
Vidos József a soproni Ev. Líceumban érettségizett. Főiskolai felvételre nem gondolhatott. Kertészkedett, termé
nyeit a celldömölki piacon értékesítette. A Rákosi rendszer idején Hortobágyra deportálták. 1956-ban a budapesti
Móricz Zsigmond téren megsebesült, külföldre távozott. Bécsben a bal szemét el kellett távolítani. Az USA-ban
pár év múlva meghalt.

Második fejezet
Egészségügyi ellátás 1972-től
Kemenesmihályfa és Tokorcs a nagysimonyi orvosi körzethez tartozik.
Dolgozók:

Kovács Lajosné dr. Mesterházy Zsuzsanna
Kovács Gáborné asszisztens
Kovács Terézia ápolónő
"Vikmon Lászlóné védőnő
Szíjártó Tiborné szoc. gondozónő
9039
Rendelőben megjelent
Orvosi házhozhívás 1989-ben

577

Folyamatos orvosi látogatás

883

Szakrendelésre küldve

336

Kórházba utalva
Születés
Haláleset

49
5
10

Iskolások orvosi ellenőrzése

124

< )vodások orvosi ellenőrzése

58
65

Jelenleg a nagysimonyi orvosi körzetben a 14 éven felüli lakosság szűrése van folyamatban. Az eddigi vizsgá
latok alapján többen kerültek kórházba: sebészetre, belgyógyászatra. Az orvos hetenként a celldömölki kórhában
a körzetéhez tartozó betegeit látogatni szokta.
A szűrés teljes feldolgozása számítógépen történik. Számítógépet kölcsönöz a sömjénmihályfai SZÜV Oktatási
Központ.

Harmadik fejezet
Negyvennyolc év Kemenesmihályfán. — A gyülekezet múltjáról
és jelenéről
A gyülekezet a X V I . század második felében alakult. Három család kivételével az egész falu plébánosával együtt
elfogadta a reformációt.
A gyülekezet történetéből csak néhány évszámot említek:
1695. október 9-én Mihályfán alakult meg a Kemenesaljai Egyházmegye.
1706. január 27-re Bercsényi Miklós Mihályfára hivatta össze a lelkészeket és tanítókat. Ezen a gyűlésen
választották esperesnek Aáchs Mihályt. Ezen a gyűlésen tanítók, lelkészek, földesurak fogadtak hűséget I I . Rákóczi
Ferencnek.
1732. augusztus 20-án fegyveres erőszakkal vették el a templomokat Kemenesalján. Ostffy Mihály akkori
egyházkerületi és Vidos Miklós egyházmegyei felügyelő minden fáradozása, ellenállása hiábavalónak bizonyult
Pozsonyban és Bécsben is. Hűtlenségi perrel fenyegették őket.
1732—1932-ig a nemesdömölki artikuláris gyülekezet filiája volt. 1837-ben építette meg templomát.
1874-ben két tantermes iskoláját és két tanító lakást.

A gyülekezet önállósulása
1931-ben 53 évi hűséges lelkipásztori szolgálata után nyugalomba vonult Nagy Sándor, nemesdömölki lelkész.
A lelkészváltozás adott alkalmat az alsósági és kemenesmihályfai filiák önállósulására. Az alsósági önállósulás
gyorsan megtörtént, 1931 novemberében. Anyagiakban erősebbek, lélekszámban többségben voltak. Alsóságon a
lelkészlakás sem jelentett különösebb gondot. Két volt tanítólakásból alakították ki a ma is korszerű parókiát.
Más volt a helyzet Mihályfán. A szomszédos Sömjén nem csatlakozott. Nem volt lelkészlakás, nem voltak
lelkészi javadalmi földek. Hosszú huzavona és sok nehézség ellenére 1932. janur 31-én elhatározta a gyülekezet
önállósulását. Február 8-án kelt püspöki leirattal segédlelkészként küldettem ki Mihályfára az uraiújfalusi szolgálati
helyemről.
Segédlelkészi hiványom: Egy szoba, 36 q búza, 38 q rozs, 8 m tűzifa, évi 240 P. (Segédlelkészi kongruát nem
kaptam). A 9 P-ős búza, a 7 P-ős rozs-árra árkiegészítésként kaptam q-ként 2 P-t, "bolettát", mellyel adót lehetett
fizetni.
3

Régi hagyományok: népi versek, szólás-mondások, jóslások az
időjárásról
Népünk körében sok népi hagyomány él. Nemzedékekről-nemzedékekre szállt ez az örökség. A régi hagyomá
nyok a mai családi életekben már megfogyatkozott. Nem mindenütt őrizték meg, és ezért nem is tudták tovább
adni a régi hagyományokat. Jó, hogy múzeumaink, népi gyűjteményeink megőrzik a hagyományokat a következő
nemzedékek számára.
06

A múlt század iskolásai nem kg-ként mérhető könyvekből tanultak. Kevés volt a tankönyv, nem jutott minden
kinek. Rigmusokban tanultak szólás-mondásokat, a palatáblára írt feladatokat le kellett törölni.
Népi versek
Névnapi

köszöntő:
Kedves jó Atyám!
Éljen még számos éveket,
Boldogító örömöket
A szerencse karjain.
Kívánom, hogy minden nyomon
Öröm rózsája fakadjon
És viruljon útjain.
Kívánom, öröm, egészség,
Legyen társa szent békesség.
Én magamnak ezek mellett
Jó szívében kérek helyet.

Az alkohol

ártalmai:

Bor, pálinka drága méreg,
Titkon, nyilván rágó féreg.
Sok szép elméket elkábít,
Bolondságokra elcsábít,
ingerel a részegségre,
Ezzel sok éktelenségre.
Ki mértéktelen vedeli,
Baromnál alább süllyeszti.
Gonosz ital a pálinka,
Okos ember nem issza azt.
Télen fagyaszt, nyáron hervaszt.
Okos ember nem issza azt.

Klasszikus versek az alkoholról
„Az első pohár bor, amit megittál az egészségé,
a második pohár a jókedvé,
a harmadik pohár a bánaté,
a negyedik pohár a gyalázató."
(Aristotales)
Pincefeliratok a

szőlőhegyen:

„In vino veritas"
„Qui bene bibit, bene dorfiit.
Qui bene dorrjit, non peccat.
A>y
Qui non peccat, bonus homo est.
Ergo, qui bene bibit, bonus homo est."

(Borban az igazság!)
„(Aki jól iszik, jól alszik.
Aki jól alszik, nem vétkezik.
Aki nem vétkezik, jó ember.
Tehát, aki jól iszik, jó ember.)'
(Nagysimonyi Mód-pince 1936.
Mechle József soproni tanár és
Kónya Lajos író.)
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Hagyományok az időjárásról:
Január:

Szép januárius jó esztendőt hoz. — Ha fénylik Vince (22) megtelik a pince borrul. —
Pálfordulása (25) ha tiszta, bőven terem mező, puszta.

Február:

Ha Gyertyaszentelő napján (2) süt a nap s meleg van, a medve barlangjában marad, mert
még tartós hideg lesz. Ha künn marad, jó idő várható. — Mátyás (25) megtöri a jeget, ha
talál, ha nem talál, csinál.
_

Március:

Gergely napján (12) ritkán van jó idő, legtöbbször havaik, rázza a szakállát. — Sándor,
József, Benedek (18, 19, 20) hozzák a jó meleget. (Nem mindig!)

Április:

Áprilisi égdörgés jó időt jelez. — Ha április nedves, jó termés várható. - Ha a Szent
Györgyvirág (24) bőven terem, jó termés várható, ha nem drágaság lesz.

Május:

Nedves április, hűvös május jó termést hoz. Ha május nedves, június száraz lesz. — A
fagyos szentek fagyot hoznak: Pongrác, Szervác, Bonifác (12, 13, 14). — Orbán napja
(25) is változást hoz.

Június:

Ha június nedves és meleg, akkor a gazda nem marad szegény. — Ha Medárd napján (8)
esik, — negyven napig esik.

Július:

Ha a hangyák nagy halmot hordanak, hideg esztendőt várj. — Ha Sarlós Boldog Asszony
napján (2) esik az eső, 40 nap.

Augusztus:

Augusztusban sok harmat jó időt jelent. — Minél több az eső ebben a hónapban, annál
kevesebb bor lesz. — Ha Lőrinc napja (10) szép, — szép ősz lesz. — Amilyen Bertalan
napján (24) az idő, olyan lesz az egész ősz.

Szeptember

Szeptemberi eső a gazda öröme. Meleg őszre hosszú tél következik. — Ha Egyed napján
(1) szép a idő. utána 4 napig jó idő lesz, és ha az ég dörög ezen a napon — jövő esztendőre
bőséges termés várható. — Ha Szent Mihály napján (29) az ég dörög, — jó őszt, nagy
telet várhatunk. — Ha a gólyák, fecskék, vadludak, darvak hamar elmennek, — hamar
beköszönt a hideg.

Október:

Meleg október hideg februárt hoz; októberi fagy és szél enyhe januárt és februárt teremt.
Ha a fák levelei sokára hullanak le, nagy tél lesz, ha hamar, akkor hideg idő következik
és a jövő évben jó termés várható. Ha sok levél marad a fákon, sok hernyó lesz jövőre.
— Mikor eljön Simon Júdás Napja (28), didereg, fázik a gatyás. (Amikor régen a paraszt
ember tavasszal a csizmanadrágot vászon-gatyával cserélte fel, az a szólás-mondás jár:
„Amíg az akác nem virágzik, addig a nadrágot nem lehet felcserélni a vászon-gatyával.")

November:

Ha Mindszentek napja (1) telet hoz, Márton napra ( M l nyár lesz. — Amilyen az idő
Erzsébet (19) és Katalin (25) napján, olyan lesz karácsony havában. — Ha Katalin kopo
gós, karácsony locsog.

December:

Ha december havas, hideg, sok gabona lesz. — Ha december változó és enyhe, a tél enyhe
lesz. — A mennydörgés e hónapban sok későbbi hideget jelent. — Ha karácsony hava
zöld, húsvét napján havas a föld. — Ha fehér a karácsony, ez reménységet ad a jövőre.

(Luther-naptár Sopron, 1926. évi 31. p.)

Kis népi vers az időjárásról:
Szent Mihálytól Szent György napig,
Akármerről fúj a szél.
Hideg az.
Ebergényi juhásznak
Nincsen szűre,
Fázik az.
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Mai meteorológusaink tudományos ismeretek és a mai technika eszközeivel már sokkal megbízhatóbb előrejel
zéseket adnak az időjárásról, mint a régi természetet figyelők. A rádió, televízió és a sajtó is napról napra
tájékoztatást ad a várható időjárásról. Jó, hogy nagy figyelemmel kísérik az időjárásjelentéseket nemcsak a mező
gazdaságban dolgozók, hanem szinte mindenki. A hőmérséklet, a csapadék, a napsugárzás, felhőképződés, a légkör
elektromos állapota, a frontra érzékeny betegek elővigyázatossága, a szél járása stb., ezeknek az előrejelzéséhez
fontos segítséget nyújt a meteorológia.

Egy-két régi közmondás:
Egyszerű étkekkel élj, cifra nyalánkságoktól félj. Titulussal élni, jószággal nem bírni, csekély alamizsna. Nagy
apámtól hallottam latin kifejezéseket, aki csak elemi iskolában járt, részt vett az 1848—49-es szabadságharcban.
Csak gimnazista koromban értettem meg, amit ő deákul mondott. PL: tempus habét, azt jelentette, hogy mindennek
megvan az ideje. Maim propria (mp) = sajátkezű aláírás, az „X" jel az okiratok alatt az írástudatlan jele. Non
scholae, sed vitae discimus = nem az iskolának, hanem az életnek tanulunk, stb.
A közmondásokban mindig van igazság, jó azokat megszívlelni.

Bibliai szállóigék Máté evangéliumából
Nemcsak kenyérrel él az ember. Mt.4.3—4.
Nem rejti véka alá, (véleményét) Mt.5.15.
Az ember szavának legyen hitele. Mt.5.18.
Nem lehet két úrnak szolgálni. Mt.6.24.
Amilyen a mosdó, olyan a törülköző. Mt.7.1—2.
Amit magadnak nem kívánsz, ne kívánd embertársadnak. Mt. 7.12.
Kősziklára épített ház állja a vihar. Mt.7.24.
Bízzatok és ne féljetek. Jézus tanítványainak szól. Mt.14.27.
Keresztje van mindenkinek. Mt.16.24.
Hetvenhétszer is meg lehet bocsátani. Mt.18.21—22.
Győztesnek jár a pálma. Mt.21.9.
Boldog az a szolga, akit az Ő ura munkában talál. Mt.24.46.
Ahol a dög, odagyűlnek a keselyűk. Mt.24.28.
Elásta a talentumot, (nem gyümölcsözteti tehetségét). Mt.25.18.
Judáscsók = árulócsók. Mt.26.48.
Judáspénz. (Júdás 30 ezüstpénzt kapott árulásáéit). Mt.27.5.
Jézus parancsa: Tegyetek tanítványokká minden népet, én veletek vagyok minden napon. Mt.28.19—20.

Római katolikus plébánosok Kemenesmihályfán
Szedmák Lajos sz. 1858. szept. 6-án. Káplán volt RépceszentgyörgyÖn, Felsőpatyonon, Zalaegerszegen, Szent
györgyvölgyön, Szarvaskenden adminisztrátor. Kemenesmihályfán 1892—1908-ig, haláláig.
Zechmeister Viktor sz. Alsóhahotán (Zala m.) 1869. jan. 17. Szülei: Z. Viktor uradalmi nagybérlő és Grész
Paulina. Félsz.: 1892. júl. 15. Káplán Rohoncon, Körmenden, Sárvárott, Szombathelyen. Plébános K-mihályfán
1908, 1918-1926-ig a Kemenesaljai kerület esperesi tisztét viselte. 1917-ben ezüst — 1942-ben aranymiséjét
tartotta. Ez utóbbin az ev .egyház képviseletében koltai Vidos József gyül.felügyelőnkkel résztvehettem. Az egy69

házkerület plébánosaival együtt jelen volt Grősz József megyés püspök. Ev. egyházunk köszöntését szívesen vette
az ünneplő esperessel a püspök úr is.
A második világháború idején Szabó

Dezső.

Stojalowsky Sándor sz. Zólyombreznán 1912. márc. 14. Felszentelése Szombathelyen 1936. jún. 21. Segédlel
kész Szentgyörgyvölgyön, Bagodvitnyéden, Óladon, Körmenden. Plébános h. Tótszentmártonban, Vashosszúfalu
ban. Plébános 1948—66-ig Kemenesmihályfán. 1966—1985-ig plébános Nyőgérben.
Schneller János sz. Horvátlövőn 1935. jún. 9. Segédlelkész Nyőgérben, plébános 1966-tól Kemenesmihályfán,
1968-tól Nagysimonyiban is. Horvátlövőre távozott. Utódja Hábetler Ferenc, aki Nyőgérre távozott. H.plébános
jelenleg Sömjénmihályfán Takács Ferenc ostffyasszonyfai plébános, további szolgálati helyei Csönge és Kenyéri.

Evangélikus lelkészek K-mihályfán
Kemenesmihályfa 1732-től 1932-ig a nemesdömölki, illetve a celldömölki artikuláris gyülekezet filiája volt.
Lelkésze volt Nagy Sándor 1876—1932-ig. K-mihályfa 1932-tól Önálló gyülekezetté alakult. Első lelkésze Mes
terházy Sándor 1932-80-ig. Utódja lett Tekus András, aki fiatalon meghalt, félévig, 1982-től özvegye, Szabó
Izabella s.lelkész végezte a szolgálatokat. A további években Horváth Ferenc levelezőtagozaton végzett istentisz
teleti szolgálatokat Józsa Márton celldömölki lelkész irányításával. Utána egy évig volt Fábián Ferenc s.lelkész,
az ő távozása után Magassy Sándor nagysimonyi lelkész végezte a lelkészi szolgálatokat.

Szolgálatom kezdete
1932. február 21-én volt Vidos József gyül. felügyelő beiktatása és az én mihályfai lelkészi szolgálatba állításom.
Az ünnepi istentisztelet szolgálatát Molitorisz János esperes végezte. Csak az istentisztelet után mutatta meg a
gyülekezet gondnoka albérleti szobámat, mely egyben a kemenesmihályfai evangélikus lelkészi hivatal is volt.
Egyszerű, szegényes körülmények között fiatalon nagy feladatot kaptam. A gyülekezet öt évi időt kapott a teljes
jogú önállósulásra. Az öt esztendő — úgy éreztem — az én próbaidőm is volt. A próbaidő kellős közepén nagy
kísértés volt számomra a nagyobb kenyér ígérete egyik kemenesaljai nagyobb gyülekezettől. Anyagiakért nem
hagyhattam el azt a gyülekezetet, mely szeretetével és áldozatkészségével bizonyította, hogy alkalmas az önálló
gyülekezeti életre.
Isten úgy adta, hogy már az első évben megvásárolhatta gyülekezetünk azt a házas-ingatlant, melyben albérleti
szobám is volt. A kúria-szerű épülethez 4000 n.öles gyümölcsös kert is tartozott, ez a mai napig is megvan a
gyülekezet tulajdonában.
1936. május 3-án megtörtént a teljes jogú anyagyülekezetté alakulás. Megtörtént a lelkész beiktatása is. Aztán
új feladatok jelentkeztek, újra építettük a lelkészlakást „önerőből". A gyülekezet első „Ötéves tervét" négy év alatt
teljesítette.

A község fejlődéséről
A gyülekezeti élettel — mondhatnánk — párhuzamosan fejlődött a község élete is. A községi vezetés mindig
szívesen vette a gyülekezettel való együttműködést. A kb. 900 lakosú községben 710 volt evangélikus. Mai
kifejezéssel élve, a „községfejlesztésben" valláskülönbség nélkül megvolt a megértés, az egyetakarás. A gyülekezet
önállósulásával egy időben történt Kemenesmihályfa és Kemenessömjén községek egyesítése Sömjénmihályfa
néven. A kemenesmihályfai körjegyzőség Celldömölkön volt. A székhelyáthelyezés csak akkor történhetett meg,
amikor Vidos József gyül. felügyelőnk a család egyik régi kúriáját visszavásárolta és azt átengedte a körjegyzői
hivatal részére. így lehetett az első telefonja a falunak. A telefonnak a községbe való bevezetéséhez négy előfize70

tőnek kellelt lenni. A negyedik én voltam. Nem bántam meg, hogy egy kis faluban 11 évig telefonelőfizető
maradhattam.
Álmodoztunk körzeti orvosi állás szervezéséről, de Mihályfa helyett Vönöck kapta meg. A gyülekezet kezde
ményezésére művelődési ház is tervbe volt véve, de csak terv maradt a háború miatt.
1936-ban a községi népművelési előadások vezetésével bíztak meg. (Tanítók nem vállalták) 10 éven át végeztem
ezt a szolgálatot.
Szolgálataimról nagyon nehéz írni, mert kénytelen vagyok egyes szám első személyt használni, pedig voltak
munkatársaim, akik segítettek. A község elöljárósága, később a tanács végrehajtó bizottsága is gyülekezeti és
községi vonatkozásban is az előbbrejmásáért munkálkodott (1939—46-ig Sömjénmihályfa).
Különböző tanfolyamokat szerveztünk a községben. (Nem egészen egyházi, hanem községi vonatkozásban.)
Feleségem varró-főző-háztartási tanfolyamokat szervezett, ő is részt vett rajtuk. Legeredményesebb tanfolyam
volt — 6 hetes — melyet a földművelésügyi minisztérium rendezésében Kiss Erzsébet tanárnő vezetett. (A szarvasi
Tanítónőképző-Intézet volt igazgatójának leánya.) Két évvel később, 1943. elején három hónapos ezüstkalászos
tanfolyamot szerveztünk. (Vezetője Hajós István mezőgazd. isk. igazgató, későbbi gödöllői professzor). A tanfo
lyamot magam is elvégeztem. A befejező vizsga után bizonyítványt és az ezüstkalászos jelvényt is megkaptam.
Nem a bizonyítványért, nem a jelvényért vettem részt a tanfolyamon, hanem azokért a gazdáinkért, akikre ráfért
a tanulás.
Nagy ára volt ennek a tanfolyamnak az elvégzése számomra. A tanfolyam elvégzése után Gazdakör alakult.
Elnöknek jelöltek. Még azzal a közmondással is találkoztam „A suszter maradjon a kaptafánál" („Sutor ne útra
crepidam" = Varga ne tovább a kaptafánál, Cicero De publica). Végül is vállalnom kellett. Ez a tisztségem
együttjárt azzal, hogy a Vas megyei Gazdasági Egyesület meghívott üléseire. Nagyon meglepődtem, mikor egy
egyesületi ünnepi ülésen, elnöki beiktatáson r. kat. főpapok és díszmagyarba öltözött földbirtokosok voltak együtt.
Ettől eltekintve így is szolgálhattam községünk ügyét. Kedvezményes mezőgazdasági gépeket (vetőgépet, traktort),
magtisztítógépet (tenyészállatokat) a mihályfai Gazdakör három félvér lovat kapott kedvezményesen. Építési
kedvezmények voltak (silókra, kukoricagórékra, szilvaaszalókra stb.), vetőmagra, aztán a talajjavításra. Minden
kedvezményes árunak akadt gazdája, csak a keserű csillagfürtöt senki sem akarta elvemi és a három vagon ingyenes
cukorgyári mésziszapot se fogadta el senki, csak én. Kísérletre adták ez utóbbiakat. Az ellenőrzés le is fényképezte
az eredményeket. Ez jónak bizonyult.
1967-ben a községi temetőben ravatalozó épült. A gyülekezet kérésére a Tanács hozzájárult ahhoz, hogy a
ravatalozó falába beillesszük azt a márványváblát, melyre felvésettük a két háborúban áldozatul esettek neveit.
1946-ban Sömjénmihályfa újra két község lett. Mihályfa és Sömjén. A mai községfejlesztés ismét ott tart, hogy
egyesül újra a két község, hisz a most épülő orvosi rendelővel és lakóházakkal már gyakorlatilag összeépült a két
község.
A Községi Tanács és a gyülekezet között ma is megvan a jó kapcsolat. A községi vezetők mellett gyülekezetünk
gondnokaival együtt részt veszünk a Hazafias Népfront községi bizottsága munkájában.

Naplótöredékek
1. Békítettem válni akaró házastársakat eredményesen. Voltam tanú házassági válóperben. A bíróság felbontotta
a házasságot.
2. Vállaltam 1932-től községünkben lakott ny. vezérkari ezredes és feleségének exhumálását és holttestüknek
Zágrábba való szállítását 1960-ban. A ny. vezérkari ezredes neve fel van jegyezve Hadtörténeti Múzeumunkban,
mint aki a Tanácsköztárasaság idején a ÜL vörös Vasas dandár parancsnoka és szervezője volt. Ez a vállalkozás
nem volt könnyű abban az időben. A MÁV vezetősége sem engedte meg, hogy Murakeresztúr határállomástól
Zágrábig forintban fizessük a szállítási költségeket. Azt is kértem, hogy utánvételezze a vasút a jugoszláv területen
történő szállítást. Ezt sem fogadta el a vasút azzal a megokolással: K i adna ma két holttestért is pénzt? — Isten
megadta, hogy nem rokonok, csak ismerősök kiváltották a holttesteket. Később a vasút is hozzájárult volna a
forintban való fizetésért.
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3. Temettem római katolikus plébánossal együtt közös sírba két 20 éves jó barátot, akik autóbaleset áldozatai
lettek.
4. Szolgáltam halottaknapján az ostffyasszonyfai hadifogoly-tábor temetőjében istentiszteleten. Sok ezer hadi
fogoly pihen ebben a temetőben. 1916—1918-ig 55 000 orosz, 23 400 olasz és 42 000 román volt a tábor lakója.
— Mint ostffyasszonyfai születésű, őrző-gyermekként szoktam élelmet vinni egy szabad kijárású orosz fogoly
nak. Tőle tanultam az első orosz szót, „chleb" = kenyér. A hadifogoly-temetőben járva, sokszor rágondoltam,
hazajuthatott-e az a vékony fiatalember szeretteihez, vagy ott pihen azok között, akik felett az egykori őrző-gye
rekből lelkésszé lett fiatalember igét hirdetett és imádkozott a környező községek hivatalosai és a közeli majorok
keresztyénéi között.
5. Talán idekívánkozik a második világháború egy-két feljegyzése is. A lelkészlakás melléképületében tábori
konyha működött a háború utolsó hónapjaiban. — Temettem betegségben meghalt ismeretlen erdélyi református
magyar katonát, az ostrom alatt meghalt 12 gyülekezeti tagunkat. — Szovjet hadikórház működött a lelkészlakás
szomszédságában, két orvosnő lakott nálunk 1946 augusztusáig. Sokat segítettek a hazatérő hadifoglyok gyógyí
tásában.
6. 1945. szeptemberétől novemberéig a celldömölki gyülekezethez tartozó Kemenessömjénben járványkórházat
állítottak fel. (Radó-kastélyban). A környező községek tífuszos betegeit gyűjtötték ide. Több alkalommal szolgál
tattam ki úrvacsorát a betegeknek, főleg az éjjeli órákban. Hét evangélikus testvérünket temettem a sömjéni
temetőben. — Isten ajándéka volt ebben a szolgálatban, hogy két alkalommal is éjjeli órákban együtt lehettem
orvosöcsémmel a betegek között. (Az orvosi szolgálatot hetenként váltva celldömölki orvosok látták el.)
7. Bíztak rám börtönbüntetését letöltött férfinak a polgári életbe való beilleszkedésének a figyelését. Javító
intézetből hazakerült leány életének figyelemmel kísérését. Mindkét esetben igyekeztem lelkipásztor maradni.
8. Két alkalommal volt különös vendége Mihályfának, 1934-ben Rajaobelina Prosper, lutheránus madagaszkári
lelkész. Az ősök vallásáról tartott előadását Lehel Ferenc tolmácsolta. — 1979-ben a nemzetközi gyermekévvel
kapcsolatosan a Szombathelyre érkezett 12 gyermek közül egy algíri 13 éves kislányt hozott hozzánk gimnazista
unokánk. Megmutatta neki a sárvári Nádasdy-várat, a mihályfai iskolát és templomunkat. Felejthetetlen élmények
kel és kedves ajándékokkal térhetett vissza hazájába.
9. Naplói feljegyzések között szerepel két községi szegénnyel való törődés (testvérek voltak, férfi és nő).
Községi „szegényházban" laktak a felszabadulásig. Szóba került szociális otthonba való elhelyezésük. Nem lehetett
őket szülőfalujuk elhagyására rábeszélni. Gyülekezet segítette őket. A férfi mezőgazdasági cseléd volt, sikerül
számára öregségi nyugdíjat szereznünk. Megszűnt a szegénység, eladó lett a „szegényház".
10. Külön gondot jelentettek a gyülekezetben alkoholistáink. Hatan is voltak elvonókúrán, csak kettőnél járt
eredménnyel. Alkoholistáinknak józan állapotukban többször elmondtam egy régi hagyományként fennmaradt
tanítást, apámtól tanultam, őt meg az 1870-es években Szenté György neves büki tanító tanította rá:
„Bor, pálinka drága méreg,
Titkon, nyilván rágó féreg.
Sok szép elméket elkábít,
Bolondságokra elcsábít.
Ingerel a részegségre,
Ezzel sok éktelenségre.
Ki mértéktelen vedeii,
Baromnál alább süllyeszti."
Ahogyan a cigarettás dobozokra rá van írva: „A dohányzás káros az egészségre", a pálinkás és boros üvegekre
is fel lehetne írni: Bor, pálinka drága méreg...
11. Talán nem vétettem azzal, hogy szolgálati naplóba feljegyeztem természeti jelenséget (északi fény 1938.
január 25.), az időjárás változásait, jégveréseket, viharkárokat. — Az űrrepülés eseményei is írva vannak.
12. Családi események feljegyzéseit is tartalmazza a napló. Öt gyermekünk keresztelése, konfirmációja, esketése, hét unokánk keresztelése, kettő konfirmációja a mihályfai templomban történt. — Iskoláztatásuk a felszaba
dulás utáni időre esik (1946—1972-ig). 84 tanévet tanultak összesen. Hárman szereztek egyetemi diplomát.
Tandíjat nem kellett fizetniök. Kapták a szociális segélyeket, Ösztöndíjakat (egy leányunk népköztársaságit is).
Szülők és gyermekek együtt lehetünk hálásak, hogy szocializmust építő társadalmunkban ilyen tanulási lehetőség
van.
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13. írhatnék közegyházi szolgálataimról is. A Kemenesaljai Egyházmegyében 10 évig voltam gyámintézeti
egyházi elnök. Ez idő alatt (1938—1948) szolgáltam az egyházmegye összes gyülekezeteiben, a filiákban is.
Gyülekezetünkben 4 püspök, 6 esperes és 110 lelkész szolgált.
14. Még két említésre való feljegyzésről írhatnék. A 48 évi szolgálatom idején 21 napot betegeskedtem, ebből
12 napot töltöttem kórházban. Ha a lelkészeket is táppénzes állományba vennék, akkor 21 napig lettem volna
táppénzen. — A 48 évben kimondottan két nyáron voltam szabadságon 3—3 hétig.
15. Visszagondolva 48 év messzeségébe és még előbbre, elődöm Istenben boldogult Nagy Sándor, volt nemes
dömölki lelkész 53 évi mihályfai szolgálataira, akkor két lelkész 101 évi mihályfai szolgálata hálára indíthatja a
most még élő lelkészt és gyülekezetét.
Emlékezésem és hálaadásom alapigéje a 34. zsoltár 2. verse:
„Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig ajkamon van".
Mesterházy Sándor
..Lelkipásztor" folyóirat Budapest, 1980. március. 148—152.
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Jegyzetek. (Kemenesmihályfa)
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II.
KEMENESSÖMJÉN
ELSŐ RÉSZ

Első fejezet

Helységnevek;
Hagyomány szerint Kemenesalja vidékére a Honfoglalás idején Semyén nevű vitéz érkezett. A táj nagyon
megtetszett neki — ide sorolhatjuk a Sárvár melleti Rábasömjént is. Az országban több Semyén nevű község van,
ezek valószínű az ő birtokai lehettek, (pl.: Semjénháza, Zala megyében)
Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára 2 kötet, Akadémiai kiadás, Budapest 1988.
Kiss Lajos szótára alapján KemenessÖmjén (1857. Kemenes-Sömjén: VMFN. 303, de 1331 semyén: Anjou Okm.
2:548 is)
A Sömjén hn. puszta szn-ből keletkezett magyar névadással. Az alapjául szolgáló szn-hez 1. Semjén szócikket.
A megkülönböztető szerepű Kemenes-előtag Kemenesaljával kapcsolatos. (Csánki: 792)
Sömjén szóval 1332—7 táján találkozni vele Sárospatak mellett. Semyan, Semyén Puszta személynévből még
pedig a latin Simeon, Simon szn.:-nek magyarnyelvi Semján-Semjén fejleményből keletkezett. Simeon, Simon,
Semjén szóból ered a sömjéniek falu neve.
Fényes Elek: Magyarország Geográphiai szótára (Pest, 1851. szerint): Sömjén magyar falu Vas megyében, 148
róm. kat, 506 evang., 15 zsidó lakosa van. Sok a rét, a legelő. Földesurak: Ajkay, Berzsenyi, Kamondi, és igen
számos nemesség: utp. Kis-Révai-Czel. Révai Nagy Lexikon: Budapest 1914. 11. köt. szerint KemenessÖmjén
kisközség Vas megyében, celldömölki járásban. 1910-ben 735 magyar lakosa van. Up. Kemenesmihályfa, ut
Vönöck.
Fóth Kálmán: Vasvár megye Címtára, Szhely 1912. (Szerk.: Városi I . jegyző) KemenessÖmjén: Plébánia Ke
menesmihályfán, ev. gyülekezet Celldömölk, rabbiság Nagysimonyi, vasútállomás Celldömölk.

Második fejezet
KemenessÖmjén népessége
1870

1880

729

724

1870-1980-1990-ig

1890

1900

1910

1920

1930

1941

1949

1960

1970

1980

1990

737

776

735

822

849

808

818

869

801

629

571

A / utóbbi évtizedben nagy %-ban csókként a lakosság száma. (Központi Stat. Hiv., Vas m. 18. kötet. p. 1981.)
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100 kholdon felüli földbirtokosok,

földbérlök,

mtfv. ágak az 1935. évi adatok alapján.

(Közp. Smr. Hiv., Bp. 1937. 320. p.)

Földbirtokos, földbérlő

Rét

Legelő

Erdő

Adó alá
nem eső

38

190

7

8

38

190

7

8

1

8

26

S

7

-

-

72

-

—

Ter.

Szánió

Kert

dr. Berzsenyi Jenöné K.sömjén

659

408

6

dr. Berzsenyi Ádám, kisbéri,
kisbérlet

6IS
41

367

6

=====
2
2

Deutsch Mór (Dömölki)

333

281

2

Frank Tibomé Sopron kisbérlel

131

58

1

Nemes Lajos
és gyermekei

173

160

Radó Kálmán K.sömjén

218

113

Rotschild Márk K.sömjén

169

147

Pfeiffer Lajos örök. Eszék
kisbéri.

4

4

Szőlő

-

10

1
2

-90
20

4
4

3
3

5

3

-

2

Kemenessömjénben több 10—20 k.holdas birtokos volt: Csupor Pál, Egry Géza, Kiss Antalné, Sebestyén József,
Sebestyén Lajos, Rosta Sándor, Erős Gyula, Rosta Lajos, Zámbó Károly, Zámbó Sándor, Mód Sándor. Voltak
törpebirtokosok, föld nélküli cselédek, zsellérek, iparosok.
A felszabadulás után az igénylők kaptak földet.
Felhő Ibolya Úrbéres birtokviszonyok Mária Terézia korában Bp. 1970. I . kötet, 310. p.
KemenessÖmjén (bővebb leírás a kemenesmihályfai részben.)
Kisebb birtokosok

egész telek
9

32-ed

Telkes

jobb.

jobb.

24

22

Házas

—

Házatlan
zsellérek
— " -

l

Teljes úrbéres földterület: 260 k.hold

Harmadik fejezet

Altalános adatok
Lakosság száma: 1930-ban 884, r. kat.: 94, ref.: 3, ev.: 739, izr.: 8, házak száma: 173.
Terület: 2.798 k.hold.
Vasútállomás: Celldömölk 5 km, Vönöck 3 km (megszűnt)
Körj.: Hári Lajos Vönöck, Posta: Kemenesmihályfa.

Hatóságok, intézmények
Községbíró: Németh Kálmán gazdálkodó. Az I . világháborúban több kitüntetést kapott.
Helyettes bíró: Egry Géza, közgyám: Kemendi Sándor.
Ev. iskola: tanító Papp Sándor, Úriújfaluban született 1889-ben. Oklevelét Sopronban szerezte. Tanított Vönöckön.
Csöngén. 1917-től kántortanítójának választotta a sömjéni gyülekezet.
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Egyesületek
Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Parancsnok: Szabó Lajos.
Levente Egyesület. Oktató: Zámbó Károly.
Lövész Egyesület. Elnök: Németh Sándor.

Iparosok
Ácsok:

Bagics József, Macsotai Lajos, Varga Sándor.

Cipészek:

Horváth József, Kiss József.

Cséplőgép
tulajdonosok:

Fazekas Sándor, Horváth Lajos, Macsotai és társai.

Csizmadia:

Maráczi István.

Fűszer- és vegyes
kereskedők:

Fischer Vilmos, Wingler Klára.

Kocsmáros:

Fischer Vilmos, 1872-ben helyben született, a kereskedő és mészáros szakmát helyben
tanulta. Szülei örökébe lépett. 55 holdon gazdálkodhatott. Jenő fia zászlósként harcolt az
albán fronton. Több vitézségi érem tulajdonosa. Ernő fiának 6 havi frontszolgálata volt.

Kovács:

Horváth Gyula.

Kőműves:

Árvái György, Mód Sándor.

(Vas vármegye címtára. Szerk.: Szabó Géza ny. főispán. Kiadása: 1831-32. évi M L kötet Bpesl. 10-107 p.)

Felszabadulás után pártok alakulása és földosztás
Független Kisgazda Párt tagjai: Sebestyén Lajos, Szabó Lajos, Németh Sándor, Rosta Sándor, Bolla Sándor,
Maráczi István, Solcz Imre (Berzsenyi birtok kezelője), Őri Lajos.
Póttagok: Készei Izidor, Zámbó Lajos.
Magyar Kommunista Párt tagjai: Buthi István elnök, Buthi Istvánné, Burján Béla, Baranyai Sándor, Tóth
Istvánné.
A Kisgazda Párt és a Paraszt Párt 1948-ban megszűnt.

Földigénylő és Földosztó Bizottság
1945. áprilisában alakult. Tagai: Sebestyén Lajos, (volt törvényhatósági tag), Marácz István, Major László, Őri
Lajos, Lukács István, Kovács József, Fodor János és Solcz Imre.
532 k.hold földterület került kiosztásra 120 személy részére. 12 k.holdat a község kapott apaállat-tartás céljára.
24-en kaptak házhelyet: Radó Kálmán kertjéből 2 k.holdat kaptak: Buthi István, Nagy Sándor, Porkoláb József,
Fülöp József, Tóth István, Készei János, Marsai Ferenc, Szakos József és Baranyai Sándor.
A Berzsenyi volt tulajdonból lakást kaptak: Fodor József, Tóth István, Baranyai Sándor, Porkoláb József,
Horváth István, Sulyok István, Szakos József, Horváth Imre, Fodor János és Horváth Ignác.
A Radó volt tulajdonból lakást kaptak: Buthi István, Varga Lajosné, Fülöp József, Nagy Sándor, Kovács
Istvánné, Potyondi Ferenc, Marsai Ferenc és Mógor Ferenc.
A Dömölki volt tulajdonból lakást kaptak: (a zsidók deportálásakor) Készei János, Nagy Ferencné, Varga József,
Kiss Imre, Joó József.
A földhöz juttatottak k.holdanként 20 pengőt tartoztak fizetni a megyei Földhivatalnak a műszaki munkák
elvégzése címén.
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Az UFOSZ-nak, amely 1945-ben alakult, a földigénylésnél és osztásnál volt szerepe javaslattételre. Feladatuk
1947. március 8-án szűnt meg a földosztó bizottsággal együtt.
A DEFOSZ is 1945-ben alakult. Különösebb tevékenységet nem fejtett k i , 1947-ben működése megszűnt.

Járványkórház a Radó-kastélyban
Háborúk idején gyakoriak a fertőző megbetegedések, a II. világháború után Celldömölk környéki falvainkban
tífuszjárvány ütötte fel fejét. Ostffyasszonyfán a Niczky-kastélyban rendeztek be szükségkórházat. 1945. szeptem
ber elején a betegeket Sömjénmihályfára szállították. A Radó-kastélyt alakították át kórházzá. Az orvosi teendőket
Sömjénben hetenkénti váltással a celldömölki orvosok látták el (Dr. Holéczy Zoltán és Dr. Mesterházy Kálmán,
Dr. Neszmélyi Gyula), szinte éjjel-nappal szolgálatban voltak a sok beteg között.
Ostffyasszonyfáról többen kerültek a sömjéni járványkórházba: Szakács Mihályné. Asbóth Ida, Asbóth Dávid,
Asbóth István, Szakács I . (kislány), Mód János kisfia, Csőre S. — Szakács Mihályné és Asbóth Dávid meghalt a
kórházban, a sömjéni régi temetőben vannak eltemetve.
A tífuszjárvány idején a környező falvak lakossága védőoltásban részesült.
A felszabadulást követő hónapokban a mihályfai Vidos-kastélyban szovjet hadikórházat rendeztek be. A hadi
kórház két orvosnője 1945. novemberétől 1946. júliusáig a szomszédos ev. lelkészlakásban lakott. (Mária és Klára)
Azok a falubeli betegek, főleg a hadifogságból hazaérkezettek, hálásan gondolnak vissza segítőkészségükre.
Többeket gyógyítottak meg maláriából, szívesen juttattak gyógyszert a betegeknek is.

Altalános iskola KemenessÖmjén
A község lakóinak száma 1969-ben 806 fő, ebből 100 a Kállai Éva Gyermekotthon lakója. A gyermekotthon a
volt Berzsenyi és Radó-kastélyban működött.
A népvándorlás idején a vidék már lakott terület volt. A község határában Avar-kori sírokat találtak. Az első
település a hagyomány szerint a mostani helyétől délkeletre volt. A tatárjárás idején (1241) elpusztult. A későbbi
település a község mai területén történt. Idők folyamán kialakult a rendszeres polgári és egyházi társadalmi élet.
A kulturális élet nehezen indulhatott meg. A tanköteles gyermekek Kemenesmihályfára és Kemenesszentmártonba
jártak iskolába. A gyermekek hiányos öltözete miatt sok volt a hiányzás, főleg a téli időszakban, az utak is
járhatatlanok voltak télvíz idején. A tanítás három tantárgyra szorítkozott: olvasás, írás és számolás. Az őszi és
tavaszi mezőgazdasági munkában részt vettek a zsellérek és cselédek idősebb gyermekei, szükség volt a csekély
keresetükre a családban. Voltak analfabéták, akik nem jártak iskolába.
1842-ben az evangélikus gyülekezet kezdeményezésére Berzsenyi Miklós és Radó Ignác a közvagyonból tanítói
javadalom céljára földingatlant méretett ki, majd a Gömböstagi dűlőben vásároltak helyette 7.000 n. szántót.
1852-ben tanítói lakás és iskola részére Ajkay János volt jobbágyházát vásárolta meg a gyülekezet. A kétszobás
zsúpfedeles ház egyik szobáját tanterem, a másik szobát tanítólakás céljára vásárolták meg. A gyülekezet tagjai
készek voltak áldozatokat hozni az iskoláért. Az iskola fenntartója a ev. gyülekezet volt. A lakosság 75 %-a
evangélikus, 24 %-a róm. katolikus, 1 %-a pedig zsidó vallású volt.
Az iskola első tanítója Balogh Mihály volt 1854-57-ig. A gyülekezet tagjai házanként élelmezték. 1857. február
1-től Kovács Ferenc a tanító. 1876. július 3-án betegség miatt lemondott. Betegsége idején maga mellé vette Szabó
Antal tanítóképzős növendéket, a következő tanévre Tompos Gábor segédtanítót, később Nagy Lajos tanítóképzőst.
Kovács Ferenc részére a gyülekezet 100 korona kegydíjat szavazott meg. A megüresedett állásra a gyülekezet
Szabó Antal tanítót hívta meg, aki 1876. szeptember 12-től megszakítás nélkül 1916-ban történt nyugalomba
vonulásáig tanított.
Az első tanítóknak nem volt hiványlevele. Valószínű, hogy a gyülekezet közgyűlése biztosított számukra
illetményt. Szabó Antal hiványlevele tartalmazta a tanító kötelességeit és javadalmát.
Lakás: 1 szoba, konyha, kamra, istálló, sertésól, pince. Naturáliákban 30 pozsonyi mérő - 1680 liter vegyes
gabona, (búza, rozs, árpa) haszonélvezetre 4 magyar hold (4800 n. öl) szántó, melyet a gyülekezet tartozott
megmunkálni, bevetni, a termést bearítani és kicsépelve a tanítónak kiszolgáltatni. Átadta a temető, a Pap-rét
sarjutermését, mintegy 300 fej káposzta termelésére alkalmas földet. 5 öl tűzifát házhoz szállítva, felaprítva.
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Készpénz; évi 42 forint. Két szalmafuvar, 2 tanítói értekezletre fuvar. A minden napi és ismétlő iskolai tanulók
után tandíj címén fejenként 60 krajcár, temetési stóla címén 1 forint.
1893-ban módosult a hiványlevél. A 4 hold föld munkáját megszüntették, közmunka váltság címén 50 forintot
juttattak. Az 5 Öl tűzifa helyett 3 Öl fát, 25 q szenet kapott a tanító azzal a kötelezettséggel, hogy a tantermet is
tartozik fűteni. A hiványlevél alacsony jövedelmét a tanító később gazdálkodással igyekezett növelni.
1897-ben a helyi tanítói javadalmat 252,60 forintra értékelte az állam, ezt az összeget egészítette ki a törvényes
évi alapfizetés összegére. A korábban Ajkay Jánostól vásárolt házat eladta a gyülekezet — korszerűtlennek
bizonyult — 1400 forintért. Dr. Berzsenyi Jenőtől 1570 forintért —fele áron — vásárolt a gyülekezet 1600 n.öl
telket. Az új telken 1880-ban elkészült a kor viszonyainak megfelelő új iskola és tanítólakás. Elismerés illeti Dr.
Berzsenyi Jenő, Radó Dénes, Mesterházy Nagy Dénes, Horváth János földbirtokosokat áldozatkészségükért. A
gyülekezet tagjai is meghozták áldozatukat az iskola építésénél.
1889-ben közadakozásból harmóniumot vásároltak 119 forintért, özv. Berzsenyi Miklósné 50 frt-tal járult a
vételhez hozzá. 1909-ben Radó Dénes földbirtokos 10.000 koronás alapítványt tett a községben felállítandó gyer
mekmenhely céljára. 1922 évig 17.317 koronára szaporodott, ez az alapítvány is elértéktelenedett a infláció idején.
A tanulólétszám növekedése miatt szükségessé vált a második sorszámú tanítói állás megszervezése.
Vallás-közoktatásügyi miniszter többszöri felhívására anyagi erőtlenségére hivatkozva lemondott az új tanítói
állás szervezéséről. 1932-ben Bácsi Sándor, az akkori celldömölki lelkész indítványára lebontották a celldömölki
artikuláris templom melletti iskolát tanító és segédlelkész lakást, anyagának nagy részéből felépült a kemenessömjéni második tanterem toronnyal. Ez istentiszteleti helyiségül is szolgált. Ma oltárral, szószékkel berendezve
imaház. Tornyában két harang van.
1933-ban a gyülekezet Kiss Magda tanítót választotta meg a szervezett állásra, aki 1932. decemberétől 1936.
szeptemberig működött. A tanítónő részére lakást és élelmezést Radó Kálmán földbirtokos ajánlott fel. Utána
Ambrus Gyulát választotta meg a gyülekezet másod tanítónak, aki 1936. szeptemberétől 1949-ig tanított Sömjénben, majd Jánosházára távozott.
Az iskola vezetője 1917. január 1 -tol 1956. augusztus l - i g az úraiújfalui születésű Papp Sándor, nyugalomba
vonulásáig. Papp Sándor 1939-ben iskolai takarékpénztárt alakított, első évi forgalma 109 pengő volt. Papp Sándort
1940-ben a Dunántúli Ev. Egyházkerület püspöke, Dr. Kapi Béla igazgatói címmel tüntette ki sokoldalú, érdemes
munkásságáért. Később állami kitüntetésekben is részesült: arany, gyémánt, vas és rubin oklevelet kapott. 194142-ben nyílt meg a 7., és 1943-ban pedig az általános iskola 8. osztálya. Papp Sándor kezdeményezte Berzsenyi
Dániel emléktáblájának felállítását a sömjéni szőlőhegyen (1936). A felszabaduláskor megrongálódott emléktáblát
a Berzsenyi Dániel Gimnázium helyreállíttatta.
A szegénysorsú tanulók tandíját Dr. Berzsenyi Jenő és Radó Dénes fizették meg. Dr. Berzsenyi Jenőné arany
könyvet ajándékozott az ev. gyülekezetnek, hogy abba följegyezzék az önkéntes adományokat és a gyülekezettel
kapcsolatos eseményeket.

Felszabadulástól az államosításig
(1945^8)
A községben csak egy evangélikus egyházi iskola működött. 1946—47. tanévben önálló körzeti általános iskolai
székhely volt. Hozzátartozott a kemenesmihályfai volt ev. iskola, melynek tanulói Sömjénbe jártak át (7. és 8.
oszt.). Igazgatója Papp Sándor volt, az iskolai felszerelést a kemenesmihályfai iskola adta kölcsön. A két tantermes
iskolában a felső tagozatosok tanultak, az alsó tagozatosok szükségmegoldásként a Radó-kastélyban kaptak, tante
remnek megfelelő helyet. Terv volt az általános iskola fejlesztése. A Radó-kastély egészének felhasználásával,
melyet a tanfelügyelőség is támogatott, az általános iskola tantermeinek megoldása valóra válhatott volna. Az
általános iskola csak 1 évig maradhatott Sömjénben. Az imaház céljait is szolgáló egyik tanteremben Dr. Berzsenyi
Jenőné — férje halála után (1931-ben) — két manuális orgona harmóniumot ajándékozott a gyülekezetnek, mely
ma is használatban van. Az iskola államosítása 1948. júniusában történt, az államosítás után a körzetesítéssel
Kemenesmihályfa lett a központi iskola.
A szülői munkaközösség 1949-ben alakult.
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Úttörő- és kisdobosmozgalom
Kezdetben a kemenesmihályfai Bercsényi Miklós Úttörőcsapathoz tartoztak a kisdobosok is. Vezetőjük kezdet
ben Magyar Andrásné volt, később önálló kisdobos csapat alakult dr. Magyari Pálné vezetésével.
(Ússzállílolia: Papp Sándor ny. laníló és Dr. Magyari Pálné vezcló tanító.)

A község művelődési helyzete a felszabadulás után
1945 új helyzetet teremtett. Az egykori földbirtokokat felosztották. A földigénylők tulajdonába került földekért
20 forintos kezelési költséget fizettek.
Megindult a népművelési munka. Mozielőadásokat rendeztek az iskolában. 1947-ben felmerült már a művelő
dési otthon építésének gondolata. Az előre beszerzett építési anyagot közben eladták. A Berzsenyi kastélyba került
a rendezvények egy része, mikor a leányok számára itt traktoros iskola nyílt, a két kastélyban gyermekotthon
létesült 1958-ban, a Kállai Éva gyermekotthon. A kulturális rendezvények ismét az iskolába kerültek vissza: tv,
mozi, könyvtár, tsz-gyűlések, népművelési előadások, szülői munkaközösség összejövetelei, színjátszó-együttesek
próbái, bemutatói, mind az iskola falai között bonyolódott le. Lampért Dezső vezető tanító, Gosztonyi János
országgyűlési képviselő segítségét kérte az építéshez. 1964-ben el is készült a művelődési otthon épülete. Azóta
szolgálja a falu kulturális életét.

Az Egyházasberzsenyi Berzsenyiek
A régi magyar világban csak kevés falunak volt temploma. Amelyekben volt, Egyházasfalvaknak nevezték.
Ilyen helység volt Veszprém megyében Egyházasberzseny, és ilyen neve volt Berzsenyi Dániel szülőhelyének,
Egyházashetyének is Vas megyében. Sopron megyében pedig Egyházasfalu. Az ősi nemesi Berzsenyi család nem
csak a helynevekben hordozta ezt az „Egyházas" jelzőt, hanem egyéb erényei mellett igazán egyházias is volt.
A család férfi és nő tagjai hűséggel szolgálták evangélikus egyházukat. Az ev. egyháznak is voltak jeles
patrónusai, közöttük kerületi és egyházmegyei felügyelők, prezsbiterek. Volt a Berzsenyi családban esperes, lelkész
és több kegyes művelt lelkű papné is.

Az ősök és az elődök
A család eredetét több genealógus az Árpádok idejébe viszi vissza. A Berzsenyiek első ismert őse Kálmán, aki
1400 körül élt. Az elveszett nemesi adománylevél 1559. májusában Berzsenyi Gyögyöt, Mátyást és Balázst
megerősítette enderszegi, csáfordi és egyházasberzsenyi birtokaiban.
Ezek közül György lett a család törzsatyja. Tőle származik Benedek, aki 1674-ben Nagykanizsán tüntette ki
magát a török ellen való háborúban. Benedek fia János, nejével Pachay Katalinnal már Egyházashetyén élt, midőn
Asbóth János esperes 1695-ben egyházlátogatást tartott. Ennek a Jánosnak 5 fia és 1 leánya volt. Ezóta kezdtek a
Berzsenyiek a gazdag Thulmon kőszegi és soproni patrícius családdal összeházasodni. János fiának, Benedeknek
már Thulmon Magdolna volt a felesége Dukán és Mesteriben laktak. Ennek fivére Berzsenyi Mihály és neje,
Vizeki Tallián Krisztina voltak Egyházashetyén a költő Berzsenyi Dániel nagyszülei. A testvérek közül Ferenc és
Zsigmond is népes családot alapított. A X V I I I . században sok derék Berzsenyivel találkozunk. Hetyén, Magasiban,
Sömjénben, Dukán, Mesteriben, míg majd a költő Somogyba, Nikiára is átplántálja a családot 1808-ban. Mihály
ágából származik Dániel a költő, ennek unokája Sándor, a somogyi egyházmegye felügyelője. Ferenc ágából pedig
Lajos, a vadosfai esperes, és Miklós, valamint Jenő az egyhákerületi, Dezső és ifjabb Jenő egyházmegyei felügye
lők.
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Berzsenyi Dániel
1776—1836
A költő Egyházashetyén 1776. május 7-én született. Édesapja Berzsenyi Lajos, művelt puritán életű ember,
címzetes ügyvéd (nem gyakorló). Saját birtokán jó gazda. Édesanyja Thulmon Krisztina. Egyetlen fiúk kicsi
gyermekkorában gyakran betegeskedett. Édesapja tanulásra csak a tizedik éve felé fogta, hogy előkészítse a soproni
iskolára. 1790-ben, 14 éves korban kerül a soproni Evang. Líceumba. Az első öt évben együtt diákoskodik Kis
Jánossal, a későbbi nemesdömölki lelkésszel, költészetének felfedezőjével. Mindketten kiválóságai lettek egyhá
zunknak és nemzeti irodalmunknak. Kis János 1790-ben magalakítja a magyar ifjúsági önképzőkört, a Magyar
Társaságot. (Ez évben 200 éves.) Berzsenyi Horatiust és a német költőket olvassa. Inkább csak azt tanulja — írja
Kazinczynak —, amihez kedve volt. Bevallja: „Nekem oskolai tanulmányom nincs, mikor nekem még tanulni
kellett volna, már én akkor Horáccal és Gessnerrel társalkodtam". 1793-ban a háború hírére katona akar lenni. El
is távozott az iskolából. Apja visszavitte Sopronba, de 1795-ben búcsút vett a iskolától. 1799-ig apjával Hetyén
együtt gazdálkodtak. Édesanyja 1794-ben meghalt. Hiányzott a hetyei családi otthonból az édesanyai szív gyen
gédsége és szeretete.
Édesapjáról így nyilatkozott: „Tanult, lelkes és igen jó ember: minden hibája csak az volt, hogy engem nem
ismert és szilajságomat nem mérsékelni, hanem zabolázni akarta".
Elhagyja a szülői házat, Sömjénbe költözik, s itt él boldogan, nyugodtan 8 éven át. Mindját az első évben
megnősül. 1799. máius22j-én^fdeségül veszi dukai Taká^n^suzsarűiát. 23 éves, választottja 14 éves. Feleségét
egyszerű assZónYnalTjellemziTde ez a nyilatkozat inkább férfias tartózkodás, semmint lekicsinylő megszólás.
Sömjénben 3 gyermekük születik, a negyedik Níklán. Vele is erősödött családi boldogságuk.
(D. Kapi Béla, Magyar klasszikusok I V . kötet)
Sömjénben kerül meghittebb barátságba Berzsenyi Dániel Kis Jánossal, aki 1802-től nemesdömölki lelkész. Kis
János Emlékezéseiben kedvesen beszéli el, hogyan fedezte fel Berzsenyit, a költőt. „Több ízben történt, hogy
hozzámenésemkor őtet az asztalnál dolgozva papírosok mellett találtam, amelyeket belépésemkor az asztalfiókba
hidort, úgy azonban, hogy apró nyiradékek maradtak kívül. Midőn ez másodszor vagy harmadszor történt, s a
nyiredékeken verstöredékeket találtam, azt mondám neki nyájasan, hogy valamely különös léleknek kell nála
látogatásokat tenni, s kértem tőle enyelegve, talán versírással mulatja magát? O erre semmit sem felelt, a beszél
getést tüstént más tárgyra fordítá. Későbben hozzámjövén, költészetéből néhány darabot, s ezek között „Romlásnak
indult hajdan erős magyar"-t is elhozá, s olyan szókkal adá által: „már csak nyíltan megvallom komám uramnak
(Kis J. Farkas fiának keresztapja), hogy egy idő óta versírással bíbelődöm. Nézze által ezeket, s mondja meg,
mehetek-e valamire?" Az olvasás annál nagyobb csodálkozást gerjesztett bennem, minél kevesebbé vártam ilyesmit
tőle".
Kis János a költeményeket Kazinczyhoz küldi 1803-ban. Kazinczy rögtön felismeri benne az istenáldotta költőt,
s magasztalva ismerteti leveleiben. Berzsenyi költeményei 1813-ban jelentek meg, s ettől kezdve a kortársaktól is
elismert nagy költője nemzetének. Széchenyi többször idézi költeményeiből, a Magyarokhoz c. költeményét né
metre fordítja.
— A „Hitelt" megküldi neki. (1936. évi Luther-Naptár. Németh Sámuel Sopron)
Wimmer Ágoston felsőlövői lelkész németre fordította verseit, hogy a külföld is megismerje.
Festetich György a keszthelyi Helikon-ünnepekre hívta, mikor kocsiján megérkezett, Festetich György hajadon
fővel futott ki elébe az utcára. Berzsenyi Dániel Kisfaludy Sándorral és Horváth Ádámmal együtt jelent meg a
keszthelyi ünnepségeken. Később Dukai Takách Judittal is találkozott. Korábban, még 1797-ben írta: „A felkölt
nemességhez" c. költeményét a szombathelyi táborban, mély hazafiságáról tesz benne bizonyságot. Napóleon
sorozatos győzelmei azonban hamarosan rádöbbentették a szomorú valóságra.
Rajongásig szerette szülőföldjét, Kemenesalját. 1808-ban írta „Búcsúzás Kemenesaljától"
kor családjával? Nikiára költözött.
/

c. költeményét, ami

„Messze setétedik már a Ság teteje,
Ezentúl elrejté a Bakony erdeje.
Szülőföldem képedet:
Megállok még egyszer, s reád visszanézek.
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Ti kékellő halmok! gyönyörű vidékek!
Vegyétek bús könnyemet"... de szívem
veletek marad...
Az elválás fájdalmából született ez a remek költemény. Mély vallásosságából fakadt a „Fohászkodás"
himnusza:

c.

„Isten! kit a bölcs lángesze föl nem ér.
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt:
Léted világít mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet..."
Kis Jánossal való barátságát „Kishez" c. szép ódájával örökítette meg. Hasonló emléket állított unokahúgának,
Dukai Takách Judit költőnőnek is.
Kölcsey, aki a nemzetnek a Himnuszt adta, 1817-ben keményen bírálta költészetét. Ez mélyen elkeserítette, s
egész életében nem felejtette el. Igazoló válaszát csak 1825-ben jelentették meg a Tudományos Gyűjteményben.
Ebben az időben gazdasági gondok és betegség is hátráltatta költői munkásságában.
1829- ben Kis János evang. püspök Somogyban tartott egyházlátogatást, 1 napot töltött Niklán.
1830- ban a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választotta. Ennek egyik ülésén találkozott vele Kis
János utoljára. Berzsenyi szükségesnek látta a magyar gazdasági élet megreformálását. Saját tapasztalatai alapján
írta meg 1833-ban „A magyarországi mezei szorgalom némely akadályairól" szóló tanulmányát, melyben a
birtokok elosztását bírálja és a termelékenység alacsony voltát. Kifogásolja a nemesség és a jobbágyság műveltségi
elmaradottságát, a fényűzést és a jobbágyokkal való rossz bánásmódot. Kazinczy Ferenchez írott epistolájából
kiérződik, hogy a felvilágosodás eszméit magáévá tette:
„Mi az hát, ami a magyart emelheti?
Valóban nem más, mint az ész s erkölcs:
Csak úgy állhat meg a mi testünk,
Ha az lélekkel s erővel teljes.
A míveletlen föld csak gazt terem;
A lélek is csak úgy emelkedik
A józanság tisztább világához,
Ha a tudomány és ismeretek
Tárából gazdag zsákmányt gyűjt magának."
Utolsó éveiben betegeskedése Niklához kötötte, és itt is halt meg 1836. február 24-én. Horváth József, a fiatal
vései lelkész mondott felette gyászbeszédet. Példab. 3.13—18 alapján: „Boldog ember, aki megnyerte a bölcses
séget és az az ember, aki értelmet szerez..."
(1932. évi Luther-Naptár, Dr. Payr Sándor)
1860. június 14-én országos ünnepség keretében emlékeztek meg a síremlék felállításakor a nagy költőre. A
síremlék déli részét lant díszíti a költő soraival:
„A derék nem fél az idők mohától,
A koporsóból kitör és eget kér."
A felavatáskor az ünnepi beszédet Dr. Székács József ev. püspök, a ország papja mondta. Művészi szép
mellszobrát már 1859-ben elhelyezték a Nemzeti Múzeumban. 1876-ban Hetyén a költő szülőházát jelölték meg
emléktáblával. 1900-ban pedig Szombathelyen állítottak a költőnek szép ércszobrot.
A költő három fia közül csak Berzsenyi Farkas alispánnak maradtak utódai, Rádóczi Gyarmathy Máriát vette
feleségül. Ezek fia volt Berzsenyi Sándor niklai földbirtokos, a somogyi ev. egyházmegye buzgó felügyelője.
Amikor Gyurátz Ferenc 1899-ben Somogyban egyházlátogatást tartott, szép négyes fogatán hordozta őt körül az
egyházmegyében.
Niklán a püspök az ev. kápolnában istentiszteletet tartott a szórványban összegyűlt hívekkel.
A Berzsenyi családból Lajost, Gábort és Zsigmondot emelhetjük k i . Zsigmond 1773-ban született Magasiban.
1809. évi nemesi felkelésben mint hadnagy vett részt. Vas és Zala vármegye táblabírája volt. Karsay Sándor püspök
mondta róla lelkésztársainak: „Magasiba ha elmentek Berzsenyi Zsigmond háza előtt, vegyétek le a kalapotokat."
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Berzsenyi Gábor magasi ügyvéd volt. Gábor elsőszülött fia volt Berzsenyi Miklós dunántúli egyházkerületi
felügyelő. Iskoláit Sopronban végezte. Vas vármegye kétszer is főügyészének választotta. (1839—1846) A gróf
Batthyány vagyonnak ő volt a zárgondnoka. Egyházi téren évtizedeken át fáradhatatlan munkás volt.
Radó Ignác után 1869-ben egyházkerületi felügyelőnek választották. Özvegye, Ajkay Júlia 1895-ben a gyám
intézetnek 2 ezer forintot adott. 1880-ban halt meg. Miklósnak hozzá méltó testvéröccse volt Berzsenyi Lénárd
(1805-1886). Katonai pályára lépett, 1848-ban a Miklós-huszároknál volt kapitány, a szabadságharcban pedig
ezredes. Megható szép búcsúlevelét 1849. október 7-én az aradi várból írt Miklós bátyjának, melyet a Harangszó
(1927. évf. 345. 1.) közli. Az aradi 13 hős után el volt készülve a halálra ő is, de a halálos ítéletét várfogságra
változtatták át, így töltött a kuijrfsteini és olmüci börtönökben 8 évet. A fogháigazgató mikor megtudta, hogy ez a
foglya a festészethez is ért, levetette kezéről a bilincset és így volt módjában, hogy fogolytársait és önmagát is
lefestse. Ez a kép talán a család birtokában ma is megvan. A fogolytársait lefestette a 12 apostol képében úgy,
hogy a rabok fölfelé tekintenek a mennybe emelkedő Jézusra, akitől várják a szabadulásukat. Ez a kép a csikvándi
templom oltárképe volt sokáig, a gyülekezet restauráltatta a képet, és ma is őrzi. E kép kiállítva volt Ostffyaszszonyfán Petőfi ott tartózkodásának 150. éves évfordulóján, 1989. május 6-án. A képet Polgár Lajos csikvándi ev.
gyülekezeti tag hozta el a kiállításra.
A harmadik fivér Berzsenyi Dénes (3819—1883) mérnök és jogász.
A negyedik fivér Berzsenyi Elek is buzgó tagja volt az ev. egyháznak.

Berzsenyi Jenő egyházkerületi és öccse,
dr. Berzsenyi Dezső egyházmegyei felügyelő
A költő nagyatyjának Mihálynak testvérbátyjától, Berzsenyi Ferenctől származik a családnak e két kiváló tagja
is. Ferenc fiának, Benedeknek unokája volt Berzsenyi Pál magasi földbirtokos, aki oldalági rokonát, Berzsenyi
Gábor rokonát, Eleonórát vette feleségül. Ebből a házasságból való a két fivér Jenő és Dezső.
dr. Berzsenyi Jenő 1845. április 10-én született Nemesmagasiban. A gimnáziumot Kőszegen, Sopronban és
Pápán végezte. Sopronban az V. osztálytól kezdve Gyurátz Ferencnek volt a tanulótársa. A budapesti és a bécsi
egyetemen orvosnak készült. Sebészeti, szemészeti és szülészeti szakra volt kitűnő képesítése. A Rókus-kórházban
és a Lipótmezőn az elmegyógyintézetben^ kezdte meg orvosi gyakorlatát. Konstantinápolyban 1870-től 1872-ig a
török hadsereg törzsorvosa volt. Gyógyította a török szultánt is. Tanulmányútjain bejárta Olasz- és Görögországot,
sőt volt Afrikában is, majd pedig a berlini és londoni egyetemek klinikáit látogatta. Itthon Szombathelyen volt
gyakorló orvos, és 1885 óta Vas megye tiszti főorvosa. Élénk részt vett a társadalmi, megyei és országos ügyekben
is.
—
1905-től 10-ig a celldömölki kerület képviselője volt, a 48-as párt programjával. Közgadasági tevékenységéből
megemlítjük, hogy alapítója, s több mint 30 évig elnöke volt a Kemenesaljai Hitelbanknak. Ennyi közszolgálat
mellett egyházának is már korán munkás áldozatkész tagja. Igaz mély vallásos érzés hatotta át egész valóját. Buzgó
olvasója volt a Szentírásnak. Beszédei telve vannak találó bibliai idézetekkel. Két manuálos harmóniumán buzgón
játszotta és énekelte koráljainkat.
Kedvelt éneke volt: „Az én időm, mint a szép nyár." Nagy hűséggel és szent ambícióval járta végig az egyházi
hivatalok skáláját. Iskolai biz. elnök esperességi felügyelő, ker. gyámintézeti elnök volt, végre majdnem egyhan
gúlag ültették Dunántúl felügyelői székébe. Győrött 1912-ben mondott székfoglalóján a templomunkban jelen volt
dr. Mohi Antal róm. kat. c. püspök, akire oly hatással volt, hogy elismerő lelkész szép beszédben üdvözölte
Berzsenyit és ajánlkozott a hitetlenség ellen vállvetve együttesen való küzdelemre.
10 évig viselte felügyelői hivatalát nagy áldással és dicsőséggel. Azután is melegen érdeklődött egyházi életünk,
irodalmunk után. Gazdag könyv- és levéltára mutatja a családi tradíciók iránt való hűséget. Öreg napjaiban boldog
családi kör vette körül. Szerető hitvese, Pongyeloki Roth Vilma deríté fel nehéz óráit. Négy gyermeke közül
Berzsenyi Ádám Sömjénben, az ősi birtokon gazdálkodik. Egyházkerületi jegyző és vönöcki egyházfelügyelő.
Dóra leányát Koltai Vidos Dániel földbirtokos, kemenesaljai és celldömölki egyházfelügyelő vette feleségül.
György fia gazdasági felügyelő volt. Katinka lánya Déschán Achillné. Családjától, egyházától megsiratva 1931.
március 29-én hunyt el. Dr. Kapi Béla püspök mélyre ható igehirdetéssel szolgált koporsója mellett.
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Berzsenyi Jenőnek testvéröccse volt Berzsenyi Dezső celldömölki ügyvéd. Hű munkás és áldozatkész vezető
embere volt egyházunknak több mint fél század óta. Celldömölki és kemenesaljai egyházmegyének ő is felügyelője
volt. Felesége Károlyi Róza is (1931) művelt, vallásos lelkű, nemes, jószívű nő volt. Az evan. nőegylet buzgó és
áldozatkész vezetője. (Luther-Naptár 1932. 130-136. old.)
Unokája Berzsenyi-Janosits Miklós vasdiplomás mérnök, a Vasi Evang. Egyházmegye és a celldömölki gyüle
kezet évtizedeken át volt felügyelője április 27-én, 91 éves korában elhunyt. Több bányában teljesített mérnöki
szolgálatot: Sághegyen, Uzsabányán, Tapolcán, Sömjénmihályfán.
Május 4-én a celldömölki evang. temetőben búcsúzott tőle a nagy számú gyülekezet, majd a kemenesmagasi
temetőben lévő sírboltban helyezték örök nyugalomra Bálint László, Bálintné Varsányi Vilma és Józsa Márton
lelkészek szolgálatával: „Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam..." (2 Tim
4, 7)
(Ev. élet 1990. május 27.)
Berzsenyi Lajos, vadosfai esperes dédunokája, ifj. dr. Berzsenyi Jenő is örökölte őseinek buzgalmát... Berzsenyi Gyula és Hrabovszky Gizella voltak a szülei.
Iskoláit Sopronban és Budapesten vége/.le. Siklóson volt járásbíró. majd Keszthelyen ügyvéd. Zsédenyi (Vas m.) birtokán egyideig gazdálkodott. A Zalai Ev.
Egyházmegye tevékeny, buzgó felügyelője is volt. Méltó viselője volt az ősi Berzsenyi névnek. (Payr S. Luther-Naptár. 1932.)

Radó család (Szent-Márton)

Egy Radó 1057-ben nádori méltóságra emelkedik. E tisztet I . András és I . Béla király alatt viseli. Pannonhalmi
iratok alapján valószínű, hogy Radó nádor a család megalapítója.
A család egyik ága Erdélybe vándorolt, s tagjai Győr-Monostoron, s egyebütt legelőkelőbb családi rokonsággal
bírtak.
A dunántúli Radók nemességét családi hagyomány szerint 1205-ben I I . Endre király megerősítette. Családi
okmányok arról is tanúskodnak, hogy egyik ős 1502-ben Győrvármegyei szentmártoni szőlőt zálogba vette, amely
szőlők a jelen század elejéig a család birtokában voltak, s az ottani korcsmáitatási jog a legújabb ideig Radó
jogcímén gyakoroltatott. A család a szentmártoni nemesi előnevet innen kapta, s 1502 óta használja. A X V I .
században a család már nem csak Győr-, de Sopron- és Veszprém vármegye birtokosai között is szerepel. Radó
Péter 1619-ben címert nyer I I . Ferdinánd királytól, I I I . Károly király 1725. február 25-én birtokadomány-levelet
ad Radó Istvánnak vármegyei Kemenes-Szentmárton községre. Ez az István az ev. egyház híve. A X V I I . sz. végén,
és a X V I I I . század elején uralgott vallási békétlenségek idején jelesen tünt ki hithűsége és buzgalma által. András
Istvánnak fia, niczki lakos, 1733-ban igazolja nemességét, Vas vármegye bizottsága előtt. Élnek a családból: Radó
László 1750-ben Niczken, Radó József a vármegye esküdtje 1754-ben, Péter 1755-ben Niczken, Zsuzsanna férje
zett, Jánosa Józsefné 1756-ban Vönöckön, ugyancsak 1756-ban Radó Gyula cs. és kir. kamarás, ismét Józset
1783-ban Nicken, 1798-ban Péter Niczken, Radó László és Radó Zsigmond őrnagy, kinek neje Vidos Zsuzsanna
volt, 1808-ban Magyargencsen, Anna, Kiss Ferencné Dömölkön, Radó Lajos répcelaki birtokost 1831-ben Vas
vármegye alszolgabírájává választották, 1836-ban táblabíró, s 1838-ban főszolgabíró lesz. 1843—44. és 45-be
alispánul helyettesítik. Ugyancsak 1845-ben fenyítő törvényszék táblabírájává választják.
Radó Gedeon 1835-ben az iránt fordul a vármegyéhez, hogy csánigi jobbágytelkét kurializáltathassa. Radó
Gedeon a katonai pályán tábornoki rangra emelkedett. Olaszországban gyűjtött képtára nevezetes. 1837-ben Radó
Pál él, kinek atyja Sándor volt. Radó Dániel 1838-ban Vas vármegye táblabírájává neveztetik k i . Radó Igná
magyargencsi birtokost 1842-ben a vármegye főszolgabírájává választották, s ugyanezen évben alispánul helyettesítetik. 1845-ben a polgári törvényszék táblabírájává választják és 1847-ben a Rába-átmetszése iránt tanácskodó
küldöttséghez helyettesítetett.
Radó Krisztina 1843-ban vései Véssey Lajosnak, Somogy vármegye főjegyzőjének a neje. Radó Lajosnak fia
Kálmán, ez idő szerint Vas vármegye főispánja. Élettörténeti adatait a következőkben mutatom be: 1867-ben
szolgabíró, 1870—76-ig országgyűlési képviselő, majd a vármegyei Gazdasági Egyesület elnöke, Rába-szabályo
zási kormánybiztos, 1882-ben főispán. Már korábban a cs. és kir. kamarás méltóságot nyerte el, a Lipót-rend
tulajdonosa, tagja a porosz máltai lovagrendnek, birtokosa a szerb Takova-rend előkelő jelvényének, a porosz
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koronarend középkeresztjének, a Dunántúli Ev. Egyházkerület világi felügyelője, főrendi házi tag, s 1893-ban
pedig kiváló érdemeiért a valóságos belső titkos tanácsosi méltóságra emeltetett.
Mint a vármegyei Gazdasági Egyesület elnöke, ő emelte ezen intézetet ama színvonalra, mely a mai gazdakö
zösség érdekében is áldásosán működik. A Rába-szabályozás terén szerzett érdemeiért Győr városa egyik szép
terét róla nevezték el. Főispáni kormányzata alatt a közélet minden nyilvánulása hatalmas lendületnek indult. A
családtagjai közül Dénes 1881-ben kemenessömjéni, és Zoltán magyargencsi lakos.
A család nemzedékrendi táblázata 1450-től a X X . század elejéig meg van könyvben.
A család címere: kék udvarban zöld hármas halmon kettősfarkú álló arany oroszlán, mely első jobb lábánál egy
hatsugarú arany csillagot tart. Foszladék: jobbról arany-kék. balról ezüst-vörös.

II. Ajkai Cecília

Radó Ignác I. Káldy Mária

Zoltán és Mária
Magyargencs
Dénes
Sömjén

Gyula

Elemér
Hőgyész (nőtlen)
Szűcs István
Magyargencs

Káldy Cecília
Sömjén, (Szhely)
dr. Szűcs István
(főispán)

Gyula
1895— 1928-ig

Kálmán
1898—1950

Cecília
Széli Emil
Ilona
Frank Victörné

Mária
Vályi Sándomé

György
1925

Gábor
K.högyész

Mária
K.högyész

Vas vármegye nemes családjai
írta: Balogh Gyula II. böv. kiadás
Szhely. 1901, 119. p.

Radó-sírok a sömjéni temetőben
Szentmártoni Radó Dénes
1840. június 23.—1914. január 7.
Legyen áldott poraiban is.
Dr. Szentmártoni Radó Gyula
1868. február 27.—1926. szeptember 1.
A feltámadásra vezérlő Isten virrasszon síri álma felett.
Dr. Szentmártoni Radó Gyula
1895. december 2.—1928. április 22.
Emléked örökké élni fog közöttünk.
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Szentmártoni Dr. Radó Gyuláné
Alsókáldi Káldy Cecília
1874. január 14.—1937. március 2.
A mindenható Isten áldása kísérje.
Radó Kálmán és felesége Vimmer Lujza, és
Radó Elemér a kemeneshőgyészi temetőben nyugszanak.

A sömjéni Berzsenyi-család
Berzsenyi Kornélia

1845- -76.

Berzsenyi Kornél

1874—82.

Berzsenyi Eugénia

1875- -76.

Berzsenyi Jenő dr.

1845- -1931.

Berzsenyi Miklós

1803- -1880.

Berzsenyi Mikíósné

1814—-1898.

Dr. Berzsenyi Ádám

1895- -1969.

Dr. Berzsenyi Jenőné

1864- -1943.

Déschán Achill

1880—1939.

Déschán Achillné

1887- -1979.

Róth Vilma

1868- -1939.

kriptájában

nyugszanak:

Legyen áldott emlékük! /Példb,10.7/a

Emlékezés Papp Sándor kemenessömjéni igazgatótanítóra
Úraiújfaluban született 1889. aug. 31-én földműves családban. Elemi iskoláit a szülőfalujában végezte, pár év
késéssel folytathatta csak soproni tanulmányait. A soproni Evang. Tanítóképzőben szerezte meg oklevelét 25 éves
korában. Tanított Csöngén, Vönöckön. A kemessömjéni kántortanítói hivatását 40 éven át, 1956-ban történt
nyugalomba vonulásáig látta el. Igazgatói kinevezését az egyháztól kapta, az arany, gyémánt, vas és rubin diplomát
állami elismerésként kapta jutalmul.
Osztatlan iskolában tanított 80—90 gyermeket 1916—35 között. A gyülekezet 1935-ben megszervezte a másod
tanítói állást. Kiss Magdolnát választották meg másodtanítónak. Lakást és élelmezést Radó Kálmán földbirtokos
adott számára két éven át. 1937-ben férjhez ment Ghiczy Gyula vasűti főtiszthez. Családjával Sopronban él ma is
özvegyen, négy leánya, unokái vannak.
A következő másodtanítói állásra Ambrus Gyula mihályfai születésű tanítót választották meg, aki később
Jánosházára távozott.
Az iskolák 1948-ban történt államosítása után vezető, majd igazgatója volt az általános iskolának.
Papp Sándor hitvestársát 1971 novemberében szólította el mellőle az Isten. Míg egészsége engedte hosszú
éveken át lakhatott a tanítólakásban. Kedvezményesen kapott ebédet a Kállai Éva Gyermekotthonban, ahol kb.
100 gyermeket gondoztak. Az Otthon gyermekeinek később Gencsapátiban találtak megfelelő elhelyezést.
Az utolsó éveiben Éva leánya budapesti otthonában viselte gondját. Elesés következtében lábát törte el, akkor
a B M kórházába került. Ott is halt meg életének 98. évében, 1987. febr. 22-én. A sömjéni temetőben hitvestársa
mellé temették.
A temetési szertartást M . S. ny. ev. lelkész és Nagy László celldömölki lelkész végezte. Nagy gyülekezet kísérte
el utolsó földi útján szeretett tanítóját. Ma is szeretettel emlékeznek reá és hitvestársára, Sebestyén Jolánra. (Legyen
áldott emlékezetük. (Pldb. 10.7/a).
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Unokáink is látni fogják.
Osskó Judit a TV forgató csoportjával Kemenesaljára látogatott. 1990. április 9-12-ig voltak a sömjéni Kas
télyszálló vendégei. Négy napon át filmezték Kemenesalja nevezetességeit. Kezdték Sömjénben a Berzsenyi és
Radó kastélyok felvételével, még az első napon Kemenesmihályfán és a Sághegyen készítettek felvételeket.
Másnap Celldömölk nevezetességeit, templomokat és utcarészleteket. Április 11-én került sor az ostffyasszonyfai
hadifogolytemető filmezésére, amelyben az első világháborúban (1915—1918. év végéig) az ostffyasszonyfai
fogolytáborban tartózkodó hadifogoly közül 10.601 hősi halott nevét vették nyilvántartásba. (Sajnos elveszett. A
táborban 55.000 orosz, 23.000 olasz, 42.000 román, több francia, lengyel, litván hadifogoly fordult meg. A
táborban tífuszjárvány következtében sokan haltak meg. Az olaszok sírparcelláit felújította a szombathelyi Temet
kezési Vállalat olasz segítséggel. Szeptember 11-én kezdődik az orosz, román, zsidó sírok felújítása társadalmi
munkában. A munka oroszlánrészét vállalta a Sárvári és Celldömölki Ipariskola. Segítenek a környező Ált. Iskolák
felső osztályú tanulói is. A temetőt a Vas megyei Tanács Történelmi emlékhelynek tekinti és továbbra is gondozza,
hogy legyen ez a temető is a nyugalom és békesség helye.
Visszatérve a fogolytemetőből a faluban filmezték a templomokat, utcarészleteket, azután Csöngén és Pápócon
készítettek felvételeket. — A TV a filmet április 23-án késő esti órában közvetítette. A film nagy népszerűségre
tett szert nemcsak Kemenesalján, hanem határainkon túl is.
Beszélgetésünk végén Osskó Judit azt kérdezte: Milyennek látom Kemenesalja jövőjét? Próféta nem vagyok,
csak egy prófétai igével tudtam felelni: „Amíg csak föld lesz, nem szűnik meg a vetés és az aratás, a hideg és a
meleg, a nyár és a tél, a nappal és az éjszaka." ( I . , MÓZ.8.22.)

Politikai változások hazánkban
A múlt év június 16-án Nagy Imre miniszterelnöknek és mártírtársainak újra temetésével, új korszak kezdődött
hazánkban. Szűrös Mátyás a Parlament ideiglenes elnöke okt. 23-án kikiáltotta: Magyarország Köztársaság! 1990.
áprilisában szabad demokratikus választással megalakult a A N T A L L JÓZSEF miniszterelnök kormánya. Jelenleg
nagy erőfeszítéseket tesz a koalíciós kormány és az ellenzék is a jobb jövőért. Alkotmánymódosítások, önkor
mányzati és a földtörvény szerepel napirenden. — Göncz Árpádot a Parlament köztársasági elnökké választotta.
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„Ahogyan fogy-fogy a jövendő,
egyre drágább lesz a múlt."
(Babits M.)

Befejező szavak
A szülőföld szeretetének emlékei kísérik az embert életútján. A gyermek-, ifjú- és öregkor élményei a történelmi
ismeretek lelkileg is gazdagítanak. A helyi, családi és egyháztörténeti események is erősítik a magyar nemzeti
öntudatot.
Nem könnyű feladat egy-egy falu múltjáról írni, nem is lehet a teljesség igényét feltárni. Sok gondos és alapos
kutató munkára van szükség. Jó, mikor megértő, segítőkészséggel találkozik a helytörténet írója. — Levéltárak,
könyvtárak, egyházi és községi vezetők, egyes személyek szívesen ajánlják segítségüket. Hálára és köszönetre
kötelez minden segítő közreműködés. Nemcsak nyitott ajtókra találtam a kutatások idején, hanem nyitott szívekre
is. Idézhetem ezt a latin közmondást;
„Por patet, cor magis' = Az ajtó kinyílt, a szív méginkább.
Szinte mai szemmel és szemlélettel kísértem magyar népünk vándorútját a őshazától a köztársasági Magyaror
szágig. A jelen és a jövő határán bizakodó reménységgel tekintsünk előre.
„Magyarnak lenni nem állapot,
hanem feladat"
(Illyés Gyula)
„A magyar nemzetnek volt nagy és sok vétke,
S büntetéseit már átszenvedte ő,
De erénye is volt, és jutalmat érte
Még nem nyert... jutalom lesz majd a jövő."
(Petőfi Sándor 1848. április)
1990. szeptember
Mesterházy Sándor ny. ev. lelkész (Ostffyasszonyfa 1907). Az elemi iskolát szülőfalujában, a gimnáziumot
Sopronban végezte. Az egyetemi tanulmányait a 1926—27. tanévben kezdte Budapesten. A lelkészi oklevelét
1931-ben Sopronban szerezte. Rövid segédlelkészi működése után 1932-ben Kemenesmihályfán lett lelkész, s itt
e feladat ellátásában 1980-ig, nyugalomba vonulásáig.
Érdeklődési köre: Kemenesalja és Vas megye hely-, család- és egyháztörténete.
Munkáiból: Negyvennyolc év Kemenesmihályfán = Lelkipásztor
1980. március 148—153 p. A templom-építő család = Ev. Élet 1985. júl. 14.3 p. — Kézirataiból: Mesterházy
Ostffyasszonyfán 1436-tól 47 lev. — Mód család Nagysimonyiban és Arad megyében. 17 lev. Ostffyasszonyfa
Története 151 lev. (Vasi Honismereti Közlemények 1985. 1—2 142 p.)
Az Ev. Életben megjelent cikkek;
1985.
1985.
1986.
1986.
1986.
1986.
1987.
1987.
1987.
1988.
1990.

júl. 14. A templom-építő család. (Ostffyak).
oki. 27. Hálaadás a reformációért.
febr. 16. Emlékezés Berzsenyi Dánielre.
Q. rész febr. 23. Emlékezés Berzsenyi Dánielre.
márc. 9. Az 1848—49-es szabadságharc.
jún. 15. Emlékezés Nádasdy Tamás sárvári iskolájára.
rebr. 22. Emlékezés Dukai Takách Judit költőnőre L
márc. 22. Emlékezés Dukai Takách Judit költőnőre.
Evangélikus Naptár (Győr) Nádasdy sárvári nyomdája megkezdi működéséi. (1537)
ápr. 11.-én. a költészet napján előadás a Soproni Liszt Ferenc Művelődési Központban.
ápr. 7-én Sopronban, a Dukai Takách Judit emléktáblájának a Várkerület 63-as számú voll lakóházának falára a Városszépítő Egyesület és a Berzsenyi
Társaság bronzból készített emléket állílolt. esős idő miatt a T I T Klubban folytatódó ünnepségen Kemenesalja nevében is emlékeztünk.

M.
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III.
SÖMÉNMIHÁLYFA
Két őskori település (Kemenes-Mihályfa és Sömjén) összevonásából létesült 1982. január 1-én Sömjénmihályfa
község. A két falu közti félkilométeres távolság az utóbbi években szép lakóházakkal épült be, középen az orvosi
rendelővel. A két község fejlesztését a lakossággal együtt középbirtokos családok segítették. Községi és egyházi
vonatkozásban is jótevői voltak: Mihályfán a Vidos család, Sömjénben a Radó és Berzsenyi család.
Mihályfán kiemelkedő épületek: Vidos kastély, volt Minnich kastély és özv. Bolyky Jánosné tulajdonában levő
Bercsényi M . utca 8. sz. alatti régi Vidos kúria, melyben 1706-ban megszállt Bercsényi Miklós, aki a szolgabírák
által Kemenesmihályfára hívatta össze az ev. lelkészeket, tanítókat, köznemeseket. A január 27—28-án tartott
gyűlésen a meghívottak hűséget fogadtak II. Rákóczi Ferencnek.
Sömjénben a Berzsenyi, Radó család kastélyai voltak főbb épületek. Az utóbbi években lebontásra került
Mesterházy Nagy Dénes kúriája, melyet az 1920-as évek elején Deutsch Mór vásárolt meg 339 khold földterülettel.
1944-ig fia, Dömölki István vezette a gazdaságot.
Kemenesmihályfa temploma 1439-ben épült István vértanú tiszteletére. A lutheri reformáció terjedésével az
evangélikusok használatában volt a templom 1732-ig, amikor bécsi rendelettel és katonaság segítségével vissza
vették a mihályfai és sömjéni templomot is, valamint a lelkészlakást, iskolát.
A mihályfai r. k. templomi oltárképet Szily János szombathelyi püspök festette meg Dorffmeister István soproni
akad. festővel, 160 Ft költséggel, 1875-ben. A kép baloldalán Saul, a későbbi szt. Pál ül és őrzi a kövezők ruháját.
Sömjénben a templom földszintje műemlék.
Mindkét templom felújításához nagy segítséget nyújtott az Országos Műemléki Felügyelőség. A plébánia is régi
épület.
Az ev. templom alapjaiban a Türelmi rendelet (1781) után épült zsúpos imaház átépítésével, 1837-ben kapta a
mai formáját. A lelkészlakás 1937-ben épült.
A három szobás körjegyzői lakás és három irodahelyiség (ma Tanácsház) 1942-ben épült. A vasúti megállóhely
1948. június 13-án létesült. A vasúti töltéshez a község lakossága társadalmi munkával nagy mértékben hozzájárult.
1958-ban a Kemenesaljai Állami Gazdaság központja volt Mihályfa. A Mg. termelőszövetkezetnek 1960-ban
való megalakulása után az Á. G. a Kanotai Á. G-hez csatlakozott Csönge községgel együtt.
Kemenesmihályfa önálló termelőszövetkezeti község maradt. Később Sömjénnel együtt a Kemenesaljai Úttörő
Termelőszövetkezet szentmártoni központjához csatlakozott.
Az iskolák államosítása (1948) után, Kemenesmihályfa központtal, Sömjén és Tokorcs községek csatlakoztatá
sával alakult meg a körzeti Általános Iskola. A volt egyházi iskolák tantermei szűknek bizonyultak a szakosított
tanításhoz. 1959. novemberére a Minnich kastély parkjában négy új tanterem építése befejeződött, két év múlva
még három tanteremmel bővült az iskola. Tokorcs községnek Nagysimonyi tanácshoz tartozásával a tokorcsi
iskolások Nagysimonyiba járnak. Kemenesmihályfán a két községnek közös iskolája, közös óvodája, közös tanácsa
van. Sömjénből autóbusszal közlekednek a gyermekek. Az iskolában napközis étkeztetés van.

Közigazgatási változások a két falu múltjában.
1895. okt. 1-től kezdődő állami anyakönyvezéssel K-mihályfa Celldömölkhöz tartozik 1906. dec. 31-ig, K-söm
jén Vönöckhöz. 1907. jan. 1-től Celldömölk és vidéke körjegyzőséghez K-mihályfa, K-sömjén és Tokorcsújmihályfa. 1926. okt. 1-1933. dec. 31-ig K-sömjén Vönöckhöz, Mersevát pedig K-mihályfához. 1934. jan. 1-tól
K-sömjén ismét Mihályfához tartozik. 1939. jan. l-től K-mihályfa és Sömjén egyesül Sömjénmihályfa néven. 1946.
szept. l-től a két egyesült község szétvált. 1951. febr. l-től Sömjén önálló tanáccsá alakult, 1951. március l-től
Tokorcs is önállósult. 1969. jan. l-től Községi Közös Tanáccsá alakult K-mihályfa székhellyel a két község. —
1982. jan. l-től a két község Sömjénmihályfa néven újra egyesült. Lakossága: 1308.
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Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Alapítás éve: 1890.
Tűzoltózászló 1931-ben készült, Zászlóanya: Koltai Vidos Józsefné
Tűzoltóparancsnok: Barti László

Tűzoltók névsora:

Horváth Gyula

Tóth Lajos

Bertalan Géza

Kovács József

Horváth Kálmán

Sebestyén Dezső

Őri Géza

Szűcs István

Böröcz Gábor

Böröcz József

Böröcz Csaba

Vánkos Gyula

Henye Sándor

Marsai Ferenc

Fodor István

Sitkovics Lajos

Kiss Dezső

Kozák János

Németh István

Kocsi Kálmán

Dávid József

Kovács József

Márton János

Hencz Imre

I. Világháború áldozatai
1914—1918.
KemenessÖmjén:

Kemenesmihályfa:
Ambrus Géza

Ambrus Gyula

Lengyel Gyula

Bertalan János

Bincze Imre

Marsai Ferenc

Bincze Sándor

Döbröntei János

Bali József

Főczén György

Gosztola Sándor

Szabó Sándor

Kovács János

Nóvák Lajos

Maráczi Kálmán

Kovács Sándor

Kiss János

Kiss Sándor

Kiss Sándor

Kurányi Sándor

Sebestyén Sándor

Márton Sándor

Mészáros János

Szabó Pál

Mészáros Imre

Molnár József

Kovács Sándor

Őri Kálmán

Őri József

Németh Pál

Páli Sándor

Páli Sándor

Döbrönte Lajos

Sebestyén Sándor

Sebestyén Sándor

Iczés Sámuel
Kovács József

Vajda János

Emléktábla avatás:
1989.
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1968.

II. világháború áldozatai
1941—1945.
Kemenesmihályfa

KemenessÖmjén

Ambrus Dénes

Szenté József

Géczi József

Koroncai Gyula

dr. Hujber György

Készei Pál

Illyés Sándor

Nagy Ferenc

Kovács Gyula

Márkus Géza

Kovács Gyula

Márkus Zoltán

Márton Dénes

Csótár Géza

Márton Imre

Tőke István

Molnár Kálmán

Tőke Károly

Németh Géza

Szabó Lajos

Szakonyi Kálmán

Mógor József
Kovács Sándor
1989.

Emléktábla avatás: 1968.

1956. után külföldre kerültek névsora
Kemenesmihályfa

KemenessÖmjén

Fehér Csaba

Remport Sándor

Nagy Jenő

Roznai Ernő

Nagy Elemér

Kovács József

Macsotai József

Béres Sándor

Molnár Ferenc

Szakos Lajos

Márton Árpád

Mészáros Sándor

Potyondi István
Torma Mihály

(meghalt 1990. április 11-én
Svédországban. Hamvait 1990.
május 2-án az ostffasszonyfai te
metőben helyezték el.)

Tanácsi dolgozók:

Kozák János tanácselnök,
Piri Gyuláné VB titkár,
Patyi Zoltánná pü. főelőadó.
Somogyi Zoltánné előadó,
Sipos Lászlóné hiv. segéd,
Sebestyén Sándomé admin.

Tanácstagok:

Gosztola Józsefné,

Böröcz Gábor,

Gersey Ottó,

Takács Kálmán,

Kozák János,

Szabó Gyula,

Kovács István,

id. Vánkos Gyula,

Márton László,

Bőczén Lászlóné,

Somogyi Kálmán,

Zámbó Zoltán,

Gellért József,

Falusi Ferencné,

Macsotai Géza,

Molnár József,

Horváth Lajos,

Lampért Sándor.

ÁFÉSZ bolt vezetője

mihályfai részben Kovács Endréné
sömjéni részben Gellért József

Mihályfai bolt bevétele

6.641 e/Ft/év

Sömjéni bolt bevétele

5.266 e/Ft/év

Italbolt vezetője mihályfai részben Horváth Csaba, évi bevétel:
Italbolt vezetője sömjéni részben Sülecz Józsefné, évi bevétel:
Takarmánybolt vezetője

2.161 e/Ft
2.462 e/Ft

mihályfai részben Gyimesi Arpádné,
sömjéni részben Czupor Miklósné.

(Az ÁFÉSZ adatokat Laky Sándomé területi üi. adta — Kenyéri.)
Óvoda létszáma (2 csoportos) 51 fő gyermek.
Vezető óvónő: Limpár Józsefné. Beosztott: Krizsai Gézáné, Lampért Sándomé, Mesterházyné Tóth Ágota.
Dadák: Jakus Béláné, Sebestyén Gyuláné.
Takarító, fűtő: Őri Gézáné.

Sömjénmihályfai vízmű
1984-ben épült, a lakossági hozzájárulás 27 eFt, évente 2.700 Ft, 10 éven keresztül kell törleszteni.
Bekerülési költség 34 millió Ft volt, lakóházi bekötések száma 368 db. 5 db közkifolyó, 500 méterenként
tűzcsap, a teljes kiépített hossz a 7 km-t meghaladja.
A karbantartó és üzemeltető a Vas megyei Víz- és Csatornamű Vállalat, helyi karbantartó: Bincze Imre.
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Vönöckön van vastalanító, Ostffyasszonyfai útban pedig 2 db 100 m tározó. A működése automatikus, rádiórendszerű.
Posta vezetője jelenleg a mihályfai részben (elég sűrűn változik) Kolonics Éva. Kézbesítő: Bőczén Lászlóné.
Napilapok példányszáma: 150. TV- rádióelőfizetők száma: 180.
Posta vezetője sömjéni részben Rajki Istvánné, kézbesítő Barti Sándomé. Napilapok példányszáma: 137. T V —
rádióelőfizetők száma: 141.
Szociális gondozónő

mihályfai részben: Szíjártó Tiborné,
sömjéni részben: Kiss Emőné.

Rendszeres szociális segélyezettek: Kovács Gyula, Kovács Gézáné, Kurányi József.
Általános iskolai napközi otthon élelmezés vezetője: Mészáros Jánosné, napközis konyha dolgozói: Kurányi
Gyuláné, Kurányi Sándomé, Kiss Pálné.
Sömjénmihályfa lakossága: 1308 fő (60 % Mihályfa, 40 % Sömjén)
A Deutsch-ház (Dömölki) ház eladási éve: 1976, lebontották.
Pedagóguslakásban lakók: Krizsai Gézáné óvónő Sömjén, Toldi Mária tanító Mihályfa.
Magániparosok: asztalos 1, víz vezetékszerelő 2, fényképész 1, koszorúkészítő 4, női szabó 2, villanyszerelő 1,
szobafestő 4, fuvarozó 1, autóápoló 1, kötöttáru magánkereskedő 1.
Az általános iskola tanulói
1980-as létszám:
131 fő
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1985-ös létszám:

122 fő

1988-as létszám:

124 fő.

Pedagógusok jelenleg: Somogyi Kálmánné (Vajda Anikó) igazgató, Gersey Ottó igazgató h., Árvái Ilona, Halász
Vilmosné (Zseli Erzsébet), Horváth Sándorné (Szabó Katalin), Berényi Istvánné (Kovács Judit), Dr. Rózsás
Miklósné (Kluge Zsuzsanna), Gosztola Józsefné (Kükedi Ilona), Toldi Mária, Mógorné Ábrahám Erzsébet, Henczné Németh Anikó, Bíró Annamária.
Hivatalsegéd: Kovács Béláné, takarítónő: Toronyi Lajosné, központi fűtő: Barti Miklós.

A község legidősebb lakói
Sömjén: Bagics Károly, Kiss Gyuláné, Németh Józsefné. 92—93 év
Mihályfa: Bertalan Lajosné, Erdélyi Józsefné. 91—92 évesek.
A sömjéni iskolában végzett tanulók közül továbbtanulók:
Sebestyén József mérnök (Vietnámban is dolgozott), Hujber Lajos és Kiss Sándor pedagóus, Sebestyén Zoltán,
matematikus, felesége Lampért Irma gimn. tanár Budapest.
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K E M E N E S A L J A I „ÚTTÖRŐ" MTSZ
(Kemenesszentmárton)
— Celldömölk
— Mihályfa
— Sömjén
— Mersevát
— Vönöck

Kemenesmihályfán 1952-ben 8 családdal alakult termelőszövetkezeti csoport. 1952-ben Vörös Csillag néven 27
taggal, Kemenessömjénben is alakult termelőszövetkezet. Ezek a tsz-ek 1956-ban feloszlottak, 1960-ban Keme
nesmihályfán megalakult Magyar Zászló néven, Sömjénben pedig Előre név alatt alakult meg a termelőszövetke
zet. 1968-ban a mihályfai és sömjéni tsz-ek egyesültek Németh Béla elnökletével. A tsz-ek alakulása előtt 1957-től
1960-ig Kemenesaljai Állami Gazdaság működött Kemenesmihályfai központtal, hozzá tartozott Vönöck, Sömjén,
Mihályfa és Csönge. 1960-ból a Kanotai ÁG sárvári központtal működött. Kemenesmihályfa és KemenessÖmjén
területe a szentmártoni tsz-ben 2438 ha.

Kemenesmihályfai dűlő-nevek
Csépi d., Sástalakszer, Bokros, Sisakdomgya, (Ósó gyöp), Cser, Sástó, Apádi, Sajgó, Hegyszer, Táborhely,
Gazsi-domb, Kopasz hegy (Arany hegy), Kiskút, Szarkató, Láncvőgyő, Gálsűrű, Kámánháskó.

Kemenessömjéni dűlő-nevek:
Kertallai d., Tüskési d., Hosszi-rövid, Csépi, Kávási, Békástói, Várusuti, Kenderszer, Gömböstag, Dócitag,
Miháfai, Asszonyi hegyalja, Nagyasszonyi d., Kismezei d., Cseri, Hollópatkó, Szabó György tag, Nelli-tag, Bódi
tag, Hanyhagyó, Bóhásdomb, Aran-hegy, Szentkút-hegy, Gurdi hegy, Cseralla (Beke Ödön: Kemenesalja nyelve
Bp. 1906.)
Kemenesszentmártoni tsz össz-területe: 6.261 ha. A földek táblásítása után a földek területét dűlőnevek helyett
táblával jelölik.
1989. évi bevételek
szántóföldi növénytermelés
kertészet-gyümölcsös
állattenyésztés
Mg-i szolgáltatás
erdőgazdálkodás

85.345
1.927
23.029
3.055
1.590

tejüzem

66.850

húsüzem

101.884

szeszfőzde

81

szállítás

2.908

ipari szolgáltatás

3.006

építőipari szolgáltatás

4.86
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e/Ft

alakulása:

hűtőház
cipőüzem
vásárolt tejtermék

1.276
4.157
63.517

anyageladás

6.593

háztáji állatforgalmi

5.661

üzemi konyha
boltok
kavics-homok
egyéb tevékenység
dotáció

813
5.471
788
3.433
4.404

saját beruházás

293

csigafelv.

280

ÁB állat

2.575

ÁB növény

407

ÁB egyéb

355
303.563

Összes kiadás:
Nyereség:

293.036
28.182

e/Ft

A Termelőszövetkezet fő ágazatai: állattenyésztés, növénytermesztés, zöldségtermesztés, gyümölcstermesztés,
gyepgazdálkodás, erdőgazdálkodás, gépesítés.
Néhány kiemelkedő növénytermesztési
búza:

5.760 kg

őszi árpa

3.850 "

tavaszi árpa

6.295 "

zab

3.490 "

kukorica

7.116 "

cukorrépa

44.852 "

napraforgó
s. kuk.
lucerna széna
gyep széna
Állattenyésztési árbevétel:

adat:

2.009 "
22.872 "
6.225 "

675
36.361 e/Ft

Termelőszövetkezet vezetői
Elnök: Dr. Kelemen József állatorvos, EB elnöke: Hérincs Károly, ált. elnökhelyettes: Macsotai Géza technikus,
termelési elnökhelyettes: Nagy Gyula agrármérnök, növénytermelési ágazatvezető: Takács Kálmán üzemmérnök,
állattenyésztési ág.vezető: Németh Béláné szakmérnök, műszaki ág.vezető: Kovács Károly gépészmérnök, főköny
velő: Patyi Lászlóné mérlegképes könyvelő, üzemi állatorvosok: Dr. Payr Hugó és Dr. Somogyvári Anna, jogta
nácsos: Dr. Mohácsi Erzsébet Mária.
Fenti vezetőkön kívül irányításban és adminisztrációban dolgozik négy szakmérnök, 8 egyetemet végzett és 8
középiskolát végzett szakember, 21 technikus, 10 szakközépiskolát, 19 gimnáziumot, 4 szakmunkásképzőt, 16
egyéb iskolát végzett és 185 szakmunkás.
Tagok száma: 859 fő, ebből nyugdíjas, járadékos: 414 fő (48 % ) , alkalmazottak száma: 34 fő.
A szántóterület átlagos aranykorona értéke 19,95.
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A termelőszövetkezet idős tagjait segélyezni szokta, üdültetésre, színházra, ünnepségekre, rendezvényekre 67
eFt-ot fordítottak. Oktatásra 56 eFt-ot, lakásépítési kölcsönre 430 eFt-ot fordítottak. 1988. év során vezetőség és
ált. elnökhelyettes választás volt. (Vas megyei termelőszövetkezetek évkönyve 1988. évi adatai, és Takács Kálmán
üzemmérnök adatai az 1989. évre vonatkozóan).

Kiemelkedő naplójegyzetek Sömjénben
Kodály Zoltán zeneszerző az 1920-as években járt Sömjénben. Sok-sok népdalt tudott gyűjteni. Az idősebb
nemzedék szeretettel emlékezik látogatására.
1936-ban Németh László járt Sömjénben. Ugyanebben az esztendőben állítottak emléket Berzsenyi Dánielnek
a sömjéni szőlőhegyen. Az emléktáblát a költő 100 éves évfordulójára készítették. Az avatási ünnepi beszédet Dr.
Kapi Béla győri ev. püspök tartotta. Berzsenyi versét a Fohászkodás-t Istvánffy Mária budapesti lakos szavalta
(Papp Sándor ig. tanító vendége). Bertalan Sándor kemenesmagasi tanító saját költeményét szavalta: „Berzsenyi
üzen" címmel.
Bazaltkőből készült emlékművet Árvái Lajos sömjéni kőműves iparos készítette el. (Kecskeméti Lajos ny. MÁV
főintéző Győr 1936. szeptember 19.)
1952-ben Vikár László gyűjtött népdalokat, aki a Röpülj páva sorozat TV vetélkedőben zsűritagként szerepelt.
Vikár László a dalok egy részét a 80 éves Györkös Zsuzsanna nénitől gyűjtötte.

Móricz Zsigmond is járt Sömjénben.
Nádasdy Lajos ref. lelkész kérte fel és hívta meg egy celldömölki kultúresten való előadásra. 1940. június 9-én
megtartotta előadását és egy novelláját is felolvasta. Másnap megtekintette a régi apátsági romtemplomot, sétái
során ismerkedett Celldömölkkel.
Felkereste Molitorisz János kemenesaljai ev. esperest. Érdekelte Berzsenyi Dániel és Kis János dömölki lelkész
kapcsolata. A Berzsenyi család anyakönyvi bejegyzéseiből több adatot kiírt.
Dr. Berzsenyi Ádám kocsija Celldömölkről Sömjénbe vitte az nap délután ar írót az ősi Berzsenyi kúriába.
Meleg szívvel és őszinte tisztelettel fogadta a család a ritka vendégel. Jutott idő a Berzsenyi pince és a mellette
lévő emlékmű megtekintésére. Azon a szép napon Kemenesalja gyönyörű tája kitárulkozott előtte minden adott
ságával. A Sághegy kékesszürke kúpja, a kalászt érlelő síkság és a környező falvak templomtornyai körülölelő
családi házak nyújtottak szép látványt.

Kemenesaljái hegyközségek tevékenysége
Mihályfán és Sömjénben a szőlőhegy ügyeinek intézésére alakult hegyközség. Elnököt, hegybírót, hegyjegyzőt
választottak. A 8 tagú választmánynak feladatai voltak a panaszok, sérelmek, orvoslások és a szüret idejének
megállapítása. A hegy őrzésére hegypásztort alkalmaztak. A felszabadulás után a hegyközség működése megszűnt.

Cseri juhtenyésztés
A nem erdősített cseri területeken gazdag juhtenyésztés alakult k i , mely a I I . világháború befejezéséig tartott.
A kemenesi hegydomborulaton kulturált szőlő- és gyümölcstermesztés alakult k i .
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Bokor Ferenc cseri juhász találkozásai Savanyú Jóskával
Sömjénben gyakran rejtőzködött és talált menedéket Savanyú Józsi a pandúrok üldözése elől.
Bokor Ferenc 1932-ben beszélte el Savanyú Józsi históriáját. Ferenc bácsit 1935. február 16-án temették el
Sömjénben, 92 éves korában. Értett az állatgyógyászathoz, apjától tanulta. Temetésekor hatalmas vihar volt. A
rendkívüli Júlia-napi időjárást kapcsolatba hozták a tudományával.
A cseri puszta a juhnyájak számára jó legelőt adott. Hatalmas birkaakol és nagy úsztató volt a nevezetessége.
Savanyú Józsi 1870-1892-ig járt erre. Veszprém megye volt az igazi hazája. Sömjénben csak akkor járt, amikor
menekülnie kellett. A veszprémi hajdúk csak a megye határáig üldözhették. Sömjén (Vas megye) búvóhelye volt,
ahol megpihenhetett. A betyár-világban a juhászok, más szóval ihászok segítői voltak a menekülő szegénylegé
nyeknek.
Sömjénben mindig akadt étel és ital. Veszprém megyében fogták el. Sokat mulatott a vámosi csárdában. Bakos
nevű erdőkerülő árulta el a pandúroknak, legényeit megakadályozta abban, hogy bántalmazzák az erdőkerülőt. Ez
jó pontnak számított az ítéletnél.
15 évi büntetésének letöltése után szabadult a börtönből. 1907-ben Ferenc bácsi mégegyszer találkozott vele a
somlószőlősi úton, aki ekkor Kisszörcsökön lakott asszonytestvérénél. Hetente kellett a csendőrőrsön jelentkeznie.
Ezen az úton tartott hazafelé, amikor találkoztak. Savanyú Jóska ünneplő ruhába volt öltözve: sötétkék kétsoros
dolmányban, zsinóros nadrágban, csizmában, akkori divatos pörgekalapban. Ferenc bácsi aggastyánnak látta. Nem
is testi, inkább lelkibetegnek, akit nagyon bántott az is, hogy ő eltartott a testvérénél.
Ferenc bácsi úgy tudta, hogy önként választotta a halált, a lealkonyodó betyárvilág utolsó szegénylegénye. A
tótvázsonyi temetőben van eltemetve.

Az „aranyszívű" földesúr
„A zsellértanyák ködbe tűntek
rossz emlék csupán a földesúr"
A sömjéni aranyszívű Radó Dénes jó emlékű földesúr volt. Minden szabálynak van kivétele. Az aranyszívű
jelzőt adósai adták. Radó Dénestől többen kértek kölcsön. Adósleveleket állítottak ki. 20 ember tartozott különkülön összeggel. Leánygyermeke születése után igen várta, hogy családjában fiúgyermek is szülessen. Megszületett
a várva várt fiú: Gyula. Nagy öröm volt a családban. Másnap az első gazdájával magához hívatta az adósokat.
Kétségek között jelentek meg az adósok. M i lesz most?
Radó Dénes úr felolvasta az adósok neveit, tartozásaikat. Leszámolunk! Kijelentette: „Isten fiúgyermekkel áldott
meg bennünket szülőket, ennek örömére elengedem tartozásaitokat." Adósleveleket összetépte, tűzbe dobta. Kö
rülbelül 25 ezer korona adósságot engedett el. Nagy örömöt jelentett ez az adósoknak. Azt mondogatták: „jó
emlékű aranyszívű ember a mi földesurunk."
Ezt a történetet Kecskeméti Lajos győri ny. MÁV főintéző mondta el 1971. február 27-én. Az alábbi verset O
írta a szülőföldjéről:
Emlékezés
Egy évtized, amelyet itt töltöttem el.
A gyermekkorom legszebb éveivel
Álmaimban gyakran visszatérek,
Felettem is elszállnak az évek
Marasztalsz, mint dűlőutat sara.
Hív falum, hegy és pincéid illata
Köt a múltadhoz, köt a jelenhez,
Szeretve köt a kedves tájhoz.
„Az a nép, az a közösség, falu tud magának megbecsülést szerezni, amelyik megbecsüli múltjának emlékeit."
(Kecskeméti Lajos)
97

Berzsenyi-kastély rövid leírása
A kastélyt Dr. Berzsenyi Jenő orvostudor (1845—1931) építtette 1904—1905 évben. A felszabadulás után külön
féle kulturális rendezvényeket tartottak a kastélyban. 1958—74-ig a Kállai Éva gyermekotthon 100 gyermeket
gondozott itt.
Később a kastély KSH SZÜV Oktatási Központ tulajdonába került. A kastélyban számítástechnikai oktatás
folyik. A kastély üdülőként is működik, 38 vendéget tud egyszerre fogadni. Az épületben 11 2 szobás, 1 1 szobás
és 2 lakosztály van. Minden szobában van rádió és televízió. Családi összejöveteleket, ül. egyéb rendezvényeket
bonyolítanak le kérésre. A kastélyt sok külföldi vendég látogatja.
Kastély címe:

Berzsenyi kastély
Berzsenyi u. 29.
H - 9 5 U Sömjénmihályfa
Telefon: 2, 15

Vasi zsidók emlékére a mártírhalált szenvedett
Vas megyei zsidóságnak
Kiadás: Izraelben élő Vas megyei zsidók emlékbizottsága 1974. Jaffa Izsák Efraim és fia nyomdája
A könyv részletesen, név szerint írja le a Celldömölk, Sárvár vidéke, Nagysimonyi és környékének zsidómár
tírok nevét.
Sömjénmihályfa:

Deutsch Mórné, Deutsch Lajosné, Fischer Vilmosné és Rotschíld Márkné.

Celldömölk és vidéke (Kemenesmihályfa) körjegyzőség: Rákosi Jenő özvegye; Rákosi Jenőné és leányuk:
Rákosi Éva. — Mihályfáról a Hoffmann család 1939. áprilisában Sárvárra költözött. A könyvben szereplő névsor
nem teljes az elhunytakról. (Sághyné adatai Celldömölk)
Szorongó szívvel lehet csak olvasgatni az események szomorú leírását, a sok-sok szenvedést. A világtörténelem
legszörnyűbb eseményei a deportálások, a haláltáborok stb. szomorú emlékek, kínzások, éheztetések, gázkamrák,
stb. — A megdöbbentő emlékek emlékeztessenek, hogy soha ne történjenek hasonló tragédiák sem zsidókkal, sem
keresztyénekkel, sem más hiten levőkkel.
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„Az idö eljár, ismerősök tünedeznek,
a barátok is fogyatkoznak."
(Tamási Aron)

TEMETŐINK
Minden település közelében volt és van temető. Az idő eljár. Az ember előbb-utóbb találkozik a temetővel. Ha
valaki hiányzik családunkból, barátaink vagy ismerőseink közül, találkozunk az emberi élet múlandóságával.
Útjaink vezetnek bennünket szeretteink sírjához. A hála és a kegyelet érzése elhunyt hozzánktartozói sírjainak
gondozását feladatunkká teszik. Az élők kötelessége, hogy a temető gondozott legyen. Vannak elhanyagolt,
gondozatlan sírok, melyek nem dicsérik a hozzátartozókat. Vannak nagyon díszes, nagy költséggel felállított
síremlékek. Ezeket látva arra kell gondolnunk, hogy egyszerűbb emlék is jelezné a gondoskodást.
Temetőinkben a mai időkben nagyon megszaporodtak a műkőből készített emlékek, aztán formájuk is változó.
A magas oldalfalak rontják az alacsonyabb emlékeket. A legtöbb sír lefedett, hogy ne kelljen virágot ültetni rá.
Síremlékekre nem illő műanyag-flakonokban elhelyezett virág okat felborítja a szél, a víz kifolyik, a virágok hamar
elhervadnak. A síremlékek betonvázai alkalmasabbak a vágott és ültetett virágok elhelyezésére. Fontos a sírok
közti helyek gaztalanítása és az utak szabadon hagyása.
A temető fakeresztjeinek vagy emlékköveinek megkopott betűi éppúgy elgondolkoztatják a sírok szemlélőit,
mint a márványlapokra vésett aranyozott nevek. Szülők, gyermekek, testvérek, barátok, rokonok, ismerősök sírjai
nál visszajön a múlt. Az emlékezés a hálát és az el nem fogyó szeretetet hozza szívünkbe, mely kísér a további
életúton.
Megható látvány, mikor falusi temetőinkben konyhakötényes öreg parasztbácsik viszik feleségük vagy gyerme
kük sírjára egyik kezükben a virágcsokrot, másikban az öntözőkannát. Együttérzünk minden gyászolóval, akik
temetőkben magukba mélyedve csendben imádkoznak szeretteik sírja mellett.
A sírok között járva csendesebbek a lépéseink, halkabb a szavunk. Az elhaltak iránti tisztelet és kegyelet
határozza meg magatartásunkat a temetőben.
Halottak napján (nov. 2.) virágdíszbe öltöznek a temetők.
Helybeli és távolba szakadt hozzátartozók helyezik el szeretteik sírjaira az emlékezés virágait. Közéleti szemé
lyek sírjait is ilyenkor koszorúzzák. Azokét, akik munkájukkal, helytállásukkal vagy áldozatkészségükkel valami
maradandót hagytak az utókorra. Már halottak napja előtti napokban hosszú kocsisorok parkolnak a temetők felé
vezető utakon. A k i csak teheti, egy évben egyszer a távolból is felkeresi közeli hozzátartozóinak sírját. Talán nem
azzal a gondolattal távoznak a temetőből, hogy egy esztendőre eleget tettünk halottaink iránti kötelességünknek.
Bizonyára többen vannak azok, akik a hála és szeretet érzésével távoznak a temetőből.
Halottak napján hozzátartozók, intézmények elhelyezik a emlékezés virágait azokra az emlékmüvekre, melyekre
két világháború áldozatainak nevei vannak feljegyezve városokban, falvakban, kikről azt sem tudni, hol nyugsza
nak.
Mindkét világháborúnak vannak temetői hazai földön és határainkon kívül. A felszabadulás utáni katonatemetők
gondozottak. Nem mondható el ez az I . világháború hadifogoly-temetőiről. Közép-európa egyik legnagyobb hadi
fogoly-temetőjét, az ostffyasszonyfait a Vas megyei Tanács vette gondozásába. Történelmi emlékhelynek tekinti.
Elmondhatjuk, hogy a temetők rendjével törődnek a városi, községi tanácsok. Legtöbb falusi temető ravatalo
zójában villanyvilágítás van, a hűtés is megoldható. A temető bejáratainál legtöbb helyen a vezetékes víz is
megtalálható. Talán még ott volna tennivalójuk a temetők fenntartóinak (tanácsoknak, egyházaknak), ahol régi
kripták falairól hullott le a vakolat, vagy kitört ablakszemeken keresztül verebek járnak be a sírboltokba. Régi
kripták tulajdonosai családtagjaikkal legtöbben meghaltak vagy távolba szakadtak. Az elhanyagolt sírboltok eset
leges lebontása vagy rendbe hozása válik szükségessé a temetőkben, mindkét esetben az eltemetettek nevei
feljegyzendők.
Temetőket járva felébred a szívekben, hogy előbb-utóbb minden élő a temetőbe kerül. Az örök élet hite és
reménysége csak a hívő embert erősíti, nincs bizonytalanságban.
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A kételkedő tanítványának mondta a feltámadott:
„Boldogok, akik nem látnak és hisznek."
„Járj el buzgón őseid sírjához,
Tanulj példájukból, emléküknek áldozz"
(Payr Sándor)
H A V A L A K I ELMEGY...
Ha valaki elmegy, átlép egy határon,
ha többé nem látom, ha hiába várom...
ha mit el nem mondtam,
már el nem mondhatom,
ha elítél, vádol le nem írt mondatom —
hantalan hirdeti koporsó, sírhalom:
Elfut a pillanat!
Drága az alkalom!
Elfut az alkalom.
Elfut az életünk.
Ma még szolgálhatunk,
ma még szerethetünk.
Ma még bocsánatot
kérhetünk, adhatunk.
Egy-egy kedves kezet
ma még megfoghatunk.
Hogy ne holnap sírjuk
késő könnyeinket.
Isten ma hív minket,
Krisztus ma vár minket.
Hiszen a ma még mindig sürgető hatalom.
Elfut a pillanat!
Drága az alkalom!
Túrmezei Erzsébet: Most élni — küldetés
Bp.: 1984.
A forrásanyagok részletezését elhagyom. A legtöbbje a szövegben jelölve van, többszöri ismétlés válna szük
ségessé.
Ilyenek:
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Mesterházy Sándor: Ostffyasszonyfa és Csönge. Vép. 87.
Babos Lajos: Sárvár vidéki körjegyzőség, Szhely. 1943.
Nádasdy Lajos: Vasi Szemle. 1983. 3. 379. p.
Fényes Elek: Geográfiai szótára I . kötet. Pest 1851.
Stojalovszki Sándor: Kemenesmihályfa. Kézirat.
A szombathelyi Egyházmegye Névtára. 1972.
Payr Sándor: A Dunántúli Ev. Egyházkerület. Sopron. 1924.
Benedek Elek: Rákóczi emlékezete. Bp. 1906.
Vidos család története. 1909. Vmlt.
Balogh Gyula: Vasvármegye Nemesi Családjai. Szhely. 1901. II. kötet 96 p.
Id. Mesterházy Sándor, volt somogyi ev. esperes. Mesterházy család története. Nagykanizsa. 1937.
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