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Historia Parochia Tördemiczienfie 
Ecclesia Tördemiczienfie in concreto una cum 
Parochia titulo catedralici sub nomine capella S. 

Joannis Evangelista se Tördemicz datata fuir, 
jamanno 1297. prour litterale in cistula Ecclesia 

afservatum, dokumentum testatum, in 40. 

jugeribus terrarum arabilium, et duabus Vineis: 

qua dos succefer temporis nescitur qua modalitate 

usque armum 1634. acrevit in 48. jugera 

arabilium, et 4. prara; quoi itidem aliud 

documentum testatur: abinde vero quomodo 

modificata sino hoc bona, quis item fus fuerir, 

quis denique ea quo modo disparen jugera 

occupaverin non constar Nihilominur elarum es 

er adductiv documnetis quor hac originem 

summa, a caducio banis comitio Pem Pető de Pete, 
qui in villa sua Tördemiczi vensi habuir 40. jegera 

arabilim et tuas vineas. Villa Tördemicz usque 
annum 1297. pertineber ad Parochialem 

Ecclesiam Lábdiensum. Comes aurem Pető cum 
suo filio in Ecclesiam Parochialem iter facienes ex 

ausivius filiorum Stephani de Villa Lábdi 
interfecus fuir relicties sine heerde in villa 



Tördemicz fenurie. Ne ergo inposterum similiter 
fristes cafus inter Vicino evenire pofsiur, visum 

fuir abifsima eotum ordinarioni, in Tördemicz, 
sosaliser separetur ad Ecclesia Lábdi non que et 
cedificara fuir in honorem beati Joannis 

Evangelita de villa sum illa caduca 40. arabilium 

jugera, et duo viea cum hac expoes sione, - ob 

salurem animarum exequias et celebrationes 

mifsarum anualit. dictorum nempe absque 

Hareve decedentium occisorum ordinata, donata, 

et legara. – Iuccefive verum hac dos obseurari 

ecepir, vellicarique deincepes. Igirur armi 1634. 

die ja menfis decembris per I. Cossum 

Zaladienfem reposirio facta ess in 48. jegeribus 

arabilium et 4. prearorum, isem in sylva agris 

contigua : qua probabilieu e vineio – veprecuba, 

unde hovierum vensura ex illa sylva vinea vulgo 

„Ujhegy” appellarum: ab hoe reposionis tempore 
Ecclesia Tördemiczienfie semper fuir in 
Bofsefsioro doris, licer ob diverga incurfiones 

Jurricas et insensium – proprer quae etiam. 

Parochia Tördemicienfi longo sem pore 
resiventiam suam Parochialem in forralitium 

Szigliget figere debebar, . rafione 

diverticumlorum, et vivmirarem omne agrialia 

nomenilarione, quam in leisali instrumeno insera 

legunaur appaream, quorumque nomulli scriete 

furmi Ecclesia, alia vero Parochiales dictitari um 

soliosum, et cum sempore neseio qua via conera 

Inseum dotarionalium etiam abinoriem separaus 

efse pratendamar a novis Tördemiczienfi terrae 
ineolis. – 

A föntebbiekből kiviláglik: hogy a 

Tördemiczi Plébánia legrégibbikről úgy: 
1297—től Kir. adományzásból alapítatott  

meg. E korszakról kezdve ismert hogy mi- 

nő változások és viszontagságon ment légyen 

keresztül: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

A föntebbiekből kiviláglik: hogy a Tördemiczi Plébánia 

legrégibbikről úgy: 1297—től Kir. adományzásból alapítatott meg. 
E korszakról kezdve ismert hogy minő változások és 

viszontagságon ment légyen keresztül a kellő okiratok hiánya miatt 
tökéletesen nem tudtam, annyi azonban ismeretek a szigligeti 

keresztelő anyakönyvekből, - melyek 1722-től 1750-ig terjednek -, 

kivehetni miszerint Tördemicz egy időben anyaegyház lenni 
megszűnt, és Szigligethez, mint fiók tartozott. Első plébánosnak 
Szigligetben Lippay András jegyezék, ki azonban 1724-ben vörsi 
plébániára elköltözvén. Utáni plébános  Nyéky Gábor 1724-ről 
1726-ig. Kitől következe Barbarics Mihály, ezalatt Tördemicz ismét 
anyaegyháznak visszaállítatott. Hivataloskodása 1749-ről 1758-ig 

terjedvén. Ő alatt lőn Gulács Tördemicz fiókegyházává, fölvéve 
1750-dik évben. Ezt követé Hampasz Ignácz 1758-tól 1783-ig, ezen 

neves plébános alatt kezdődött a tördemiczi jelenlegi templom 
fölépítése. 

Ennekutána plébános volt 1783-tól 1791-ig Bolla Ferencz. Ez alatt 

Tomaj Tördemicztől elválasztatott. 

Ennek követője lőn Luczy János, ki kellő rendességgel vezette a 
plébániát 1791-től 1815-ig. 

Következett Palaczky Pál, 1815-ről 1820-ig, jeles hitszónok volt. 

Ennek utána volt Bán István 1820-tól 1823-ig, ez alatt a 

plébánialak leégett, és a hívek által egyszerűen újra megépítetett. 

A népről midőn illetlen bántalmazásokkal illeték, a plébániát 
elhagyta. 

Tomájer János lőn utána 1823-tól 1834-ig. 

 



 

jó lelkipásztor lévén szorgalmas méhként takargatott. 

Vagyonával nem rendelkezvén meghalt. Végrendelet 

nélkül. Tömegének egyrészéről akkori megyés püspök, ő 
excellenciája mélt. Kopácsy püspök úr által a romos és 
igen egyszerű plébánialak újabb fölépítésére kegyesen 
engedélyezvén. 1834-ben, a midőn Szeles Ferenczet csak 

imént czimzett főpásztor kinevezte Tördemicz új 
plébánosának, és az építéssel megbízván 1834-től 1836-

ig. Jelen díszes állapotban fölépítettett, valamint a 
plébánialak udvarán lévő istállókat és félszert is, mely 

épületnek a számszoros kimutatása szerint 5985 forint és 
3/5 krba vez. kerültek. Megjegyezném, hogy a hívek 
résziről járandott szekeret és kézi munkálatoknak 2/3 

részét a tördemiczi 1/3 részét pedig a gulácsiak szolgáltak 

ki. Szigligeten erre kötelesek nem lévén, csupa jó 
akarásból néhányan szekér téglával hozzájárultak az 
építkezéshez. Továbbá: 

Szeles Ferencz plébános az egyház és a plébánialak körül 
működé, és pedig nevezetesen: 

1834-ben, a szél által még 1832-ben ledobott ugynevezett 

torony bádoglap és kereszt újonnan a torony fölé 
visszahelyeztetett. 

Ugyanazon évben a templomnak egy új „alba” és két 
„superpelitium” szereztetett. 

1835-ben egy új selyem „Baldachinum”. 

 

 



 

,és hozzá karpad csináltattam. Isten koporsója készítettvén. 1836 évben 
máj. 6-án nagy hidegben a szőlők mind megfagytak. 

1837-ben a plébánialak udvarán saját költségén a pleb. egy kutat 
csináltatott. 

1838-ban a szigligeti iskola részint földesúr, részint pedig a hívek 
segélyével építetett. 

1839-ben egy új „thuribulum” és „navicula” vétetett. 

1840—ben az orgona megreparáltatott. 

1841-ben Föltámadást ábrázoló ugyanezen „Alleluja” és két új lámpást 
szereztetett. 

1842-ben új iskolaház építetett. 

1843-ban egy új ünnepélyes „casula” vétetett. 

1844-ben két zászló szereztetett, s a templom kifestetett. 

1845-ben a tördemiczi templom számára miseingek és más albák, 
fehérruhaneműk készítettek. 

Ugyanezen évben a szigligeti szőlőhegyben a fár. plébános buzdításából 
a hívek egy kápolnát kezdenek építeni. 

Nem különben a gulácsi hívek a régi elavult templomuk helyén újat 
építeni szándékoznak maguknak, s számos egyházi és világiaktól nyert 
segedelem megnyerésével ugyanezen évben az alapköveket letették és az 
építést megkezdék. 

Ez évben igen rendkívüli zápor és fölhőszakadású árvizek, melly mezőket 
és szőllőket sokak közül elborított és megrongált, és kimosott. 

Szintén ezen évben a tördemiczi templom tornyába egy 440. fontos 
harang öntetett Győrben, és fölszenteltetett. Készítették a hívek közös 
adakozásból. 

Ezen évben egy rendkívüli vízáradás is volt jan. 19-én, melly napon az 
Isteni Fölség engeszetlésére évenkénti 

 



 

ünnepnek a hívek fölfogadák s mai napig is ájtatosan megülik. 

1846-ban a gulácsi templom építése bevégezvén: a Templom, 

Plebania és mester illető javas és kihasználván, a mesteri föld 6. 
holddal szaporítottam. 

Ugyanezen évben a gulácsi hívek Győrött egy 220 fontos harangot 

öntettek és fölszereltettek saját közös adakozásból. 

1847-ben a szigligeti kápolna építése bevégződvén, szeptemben 

21-én fölszenteltetett. 

1848-ban tördemiczi templomba szenteltvíz-tartót szenteltettek. 

1849-ben a tördemiczi templom fundusán lévő korcsmaház és 
mészárszék, melyek Tördemiczi ágillis közvégbeliek 40 évig 
haszonbérbe beírván – ez idő közben az említett épületeket 
kijavítatván – az ebéli haszonbéli évekből becsü szerinti 250 forint 
fizetés mellett a templom részére visszafoglaltatott, a midőn a 
templom az mint sajátján – más haszonbérlőnek 6 évre kiadta. 

Ekkor egy jégverem is csináltatott oda. 

1850-ben egy ünnepélyes „alba” és „pluviálé” vétetett. 

Ugyanezen évben a Lábdihegyben még 1847-ben részint gróf 
Eszterházy Károly pápai gróf kegyes segedelmezésével- részént a 
hegybirtokosok ismeretes adakozásából építésbe vétetett díszes új 
kápolna. Július 31-én Szent Ignácz tiszteletére fölszentetetett. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1851-ben a gulácsi hívek az 1845-ben kezdődő templom építése 
annyira bevégezvén bensőleg: hogy ezen évben julius 22-én az 
Isten dicsőségére fölszenteltetett.  Tornya építése pedig pénzhiány 
miatt boldogabb időre halasztódott. 

1852-ben a tördemiczi templomba egy szép stóla került 
keresztelőkre, egy requiem „Pluvialé”, „stola” és „quadrarum” 
szereztettem, mellyel 162 for. s 30. kr.  kerültek. – 

Ugyanzene évben a tördemiczi templom padozata – melly előbb 
téglával volt rakva, később kövekkel egészen kirakattam, mely a 
fuvaroson kívül – 500 forintba került. 

Ugyanezen 1852dik eszt. sept 29-én mélt. és ft. Ranolder János 
veszprémi megyés püspök úr a tapolczai alesperesi kerületben 
helyeztetett plébániai atyai látogatásra, egyszersmind a szt. 
bérmálás szentségét az illető hivekre feladván, azon felül ezen 
egyházat is atyai látogatásban méltatván, a falubeli hívek közül a 
szt. bérmálás szentségében 766an részesültek. melly annál 
áhitottabb és ünnepélyesebb volt, miután 1816dik esztendő óta e 
kerületben püspöki látogatás és bérmálás nem történt. 

Ide kívánnám 3. faragott kőlépcső és a szentély kitörőző kőlépcsője 
nem különben megcsináltatott, a munkáért az egész kirakásért 
672. forintba került.- 

1853-ban a tördemiczi anyatemplom belseje, mellly egyszerű 
meszelésben egészen kiföstetett, nem különben a főoltár és képe 
egészen újból kijavítatott, melly munka összesen 1180 fr. került. –  

 

 

 



 

Szinte 1853ik évben a szentélyben függő nagy lámpás 
kicsiszoltatott és megcsináltatott. Egészen – valamint a munkás 
nép részire Szt. Donát és Urbán védszentképével föstött selyem 
díszes zászló készítetett. 

Ugyanezen 1853dik év folytán a gulácsi templom új tornya építése 

megkezdetett, és az szerencsésen bevégeztetett, bádogozással 
egyetemben, mellé ebbeli munkálatokra több rendbeli szükséges 
kellékek megszerzésével 2774 fr és 59 kr fizetetett ki. 

A gulácsi templomban a függő lámpa csinos anyagból ugyanazon 

évben – nagyobb részt a hívek adakozásából szereztetett. 1855-

ben a tördemiczi oltárra aranyozott kereszt vétetett 50 fr. Ugyan a 

tördemiczi templom tornyába új haranglábak építettek 191 fr. 

Szinte az 1855dik évben március 18-án a helybeli plébános Szeles 
Ferenc ő kir. felségének Austria Császárné és Magyarország 
apostoli királynéjának szülése örvendeztetett hálás emlékére, több 
rendbeli alamisnálkodást illetőleg alapítványokat tett: 

u. m 1.) Iskola alapítvány 250 fr 

2.) szegény özvegyeknek 2100 fr 

3.) Lábdi kápolna köz…. megszületéséért …. 1251 

4.) Gulácsi templom külcsi… 1375 ft 

5.) Tördemiczi templom részére egy díszes szentségtartót vett – 

amint ezekről a részletes alapítványi okmányok tanuskodnak, 
valamint a legfelsőbb előszerzési okmányai nyilatkoznak 
érdemben. 

1857-ben díszes statios képek szereztettek 203 f 3 

Ugyan ez évben máj. 24én a törd. templom fundusán lévő kocsma 
és pajta a falunak nagy részével leégvén – a leégett épületek megyei 
rendelet folytán felépítendők lévén e végett 820 f 52 kr költség 
szükségeltetett kifizetni a templom pénztárából. 



 

 

1860 május 21én szinte nagy tűz volt a Tördemiczi falu egy részén 
a templom fundusán lévő kocsma házzal a plébánia lakórészt 
felépítettvén. A nem rég épült templom épülete is leégett, mellyet 

ekkor újból nagyobban és szakszerűbben felépítettek. Viszont 
cseréptetőt kapott az istálló és a pajta, ez összesen 1366 fr 43kr 
került, ez által a templom kincstára végképpen kiürült. 

Ugyanazon évben a tördemiczi temető megnagyobbítván, abba a 
helybéli hívek adakozásából egy díszes kőkereszt állítatott 160 fr-

ba került. 

Nemkülönben azóta a helybeli plébános az Újhegyi szőlők szélén a 
plébánia szőleje végében saját költségén egy díszes kőkeresztet 
állítatott és alapítványozott 240 fr összegben. 

Azon 1860ik tűz által a plébánia istálló és pajta leégvén, ezen 
épületeket a plébános felépítette és cserép tetőre készítette meg a 
saját pénzéből, evégett 600 fr-t áldozván. 

1862. augusztus 21én este 8-9 körül a plébánia épületébe négy 
haramia zsivány berontván és a plébánánost kegyetlen kínzások 
között kirabolván 500-600 fr értékben istentelen kezekkel a 
tördemiczi templom pénztárából elvittek. 30 fr a gulácsi templom 
ládájából pedig elraboltak.  

1863: A tördemiczi templom részére szép, hat gyertyatartót 
vétetett a helybeli plébános által saját pénzén. 88 fr. Az oltáron, 
Isten dicsőségére. 

1864: Nagy szárazság uralkodott. A szőlőtők kiszáradtak, úgy hogy 
sok helyeken újra kellett plántálni. Igen rossz borok teremtek az 
évben. 

1865. Dec 10. Pesten országgyűlést hirdettek. Magyarország 18 
éven keresztül alkotmányos szabadságát nem gyakorolhatta. 

 



 

ekkor régi alkotmányát újból nyerte új jogokkal. Első felelős 
magyar miniszterium Magyarország kormányzatát vezeti a másnak 
kormányzatától elkülönítve. A Fejedelem austriai császár őfelsége 
I. Ferencz Joseff Magyarország apostoli királya vagyon, mind a 
királyné Erzsébettel .. .. Budán 1867. Máj 8án megkoronáztattak 
olly ünnepélyességgel és fénnyel mihez hasonlót a történelem alig 
tud fölmutatni nemcsak Magyarország de más nemzetek részéről 
se. A magyar nemzetnek hallatlan örömére. 

1866: Kezdetben legkedvezőbb üdőjárással örvendeztett, s bor s 
gabona dús termésével ketsegtetett. Május 1 napján már virágzó 
bozót volt látható, május 10-23 kegyetlen tartós hideg uralkodott.  
23 és 24 olly kemény hideg és fagy következett, hogy a szöllők 
melyeknek gazdag hajtásait már látni lehetett, mind elfagytak 
ország szerte, úgyhogy csak itt ott teremhet az évben bor, úgyszint 
mindennemű gabona, veteményes, legnagyobb következménye, 
több helyen éhenhalás is lehet, minek gátlására a kormány atyai 
gondoskodással költsön pénz adással intézkedett. 

1868. december 10.  Az év folytán tartott országgyűlés bezáródott. 
Új törvényeket adván az országnak. Ezen évben a szőllők termése 
mennyisége közép, de minősége páratlan ritka, jeles. 

1869. április 20ára Pestre újonnan országgyűlés hirdetetett. Minő 
eredménnyel a hozott törvényeket hirdetik. 

1870: Ugyanezen évben IX. Pius pápa Rómába december 8ára 

egyetemes sz. zsinatot hívott össze, mellyben meg jelent 54 
bibornok püspök 101 érsek 213 …. – számtalan egyéb pap, 
legnemesebbek, hogy a Pápai csalatkozhatatlanság dogmája ezen 
Vatikáni zsinatban kimondatott – a többiről a történelem 
tanúskodik. 

 

 

 



 

Ugyan ezen 1870. évben francia és porosz nemzet között borzasztó 
véres háború tört ki. Több százezrek haltak el, s sebesültek mindkét 
részről. A franciák legyőzettek kezdetben hamar – császárjuk III. 
Napoleon Sedán-nál fogoly lett 150 ezerkatonával. – Több francia 
várat elfoglaltattak a poroszok által. Párizs városa is megadta 
magát iszonyú éhség által szorongattatván az ellenség által. 

1871: Év igen különös ritka szentségivel örvendeztette Badacsony 
hegyét. Tördemiczet is kiválóan az akkori plébánost Szeles 
Ferenczet. Ugyanis 1871. augusztus 30án minden zajjos előkészület 
és fényes kitüntetés nélkül Belgiumnak Királynéja Mária Henrietta 
– ki az egykori magyarországi nádornak, Joseff királyi felségének 
leánya vala – heted magával – úgy mint Joseff főherceg – ki a 

királyné testőre volt, ennek nejével Clotild herczeg asszonnyal, két 
tábornok és két udvari hölggyel Badacsonyban kirándulást tettek. 
A plébános volt erről rögtönözve s – azonnal erről értesítve – hogy 

intézkedjen. Magas vendégeket ökör szekerekkel Badacsonyba 
felszállítani. Felhatoltak gyalog, s kiváló örömmel mulattak a 
Badacsony tetején pár óráig, melly üdőközben a plébános által 
felküldött étkezési készletet meg egy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

leg egyszerűbben szokás fáradt utasoknak jó pogácsát, sonkát, 
kenyeret és 37 éves finom badacsonyi /1834. évi termés/ bort 
kedvesen fogadták, s jó lakásig ízlelték. A királyné örömében 
énekelt és gitározott, azután átrendelt négy fogatot négy szekerekre 
föl hozatván s helyezvén magukat lejöttek Tördemiczre a falun 
végig – plébániaházhoz, hol ámbár királyi fogadtatásra készült hely 
nem volt – de volt magyar szívességgel mint plébánostól felhatott 
tisztességes ebéd készlet – mellyet a magas vendégek szívesen 
elfogadtak, és megelégedve, vígan élveztek. A királyné asszony 
kegyesen lelkendezett – mindenki ámulta és bámulta, örömmel 
szólt és szépen magyarul, sok szegény nőkkel, kik kezét csókolni 
siettek. A Főherczeg Jozeff a királynéhoz hasonló módon kedves 
magatartásával tüntette ki magát és kedveltette meg. – Örökre 
ritka felejthetetlen nap lett ez. 1871. augusztus 30ik napja – Rózsa 
napja – a Tördemiczi Plébániára nézve is a plébános örömének 
koronája: hogy vezényletében királyné betért – ebédelt – s víg 
kedvvel társalgott környezetével. Azt elutaztak délután 5. órakor 
Tapolczán keresztül Sümegre. Isten … köszönjük őket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1872. év: hallatlan kevés bor termelő esztendő volt. Annyira: hogy 

a hol száz tő szokott teremni jobb üdőkben, ezen 1872ik évben lesz 

ahol nem termett. Ezen 1872 esztendő igen keserves, hogy igen 
gyenge volt. December végén – a következő 1873ik évben csak 

havazott és fagyott, de ekkor csak éjjelente. Nappal pedig nyugodt. 

A Balaton nem fagyott be, és jégen nem lehetett haladni. 

1874. évben június 21én  nagy ünnepélyességgel a helybéli 
plébános Szeles Ferencz áldozóságának 50ik évfordulója lévén, 
amely miséjét tartotta, s melly ünnepet az akkor folyamatban lévő 
úgynevezett Magyar állam Katholikus Politikai lap is jelentett az 
ide tartozó nyomtatvány szerint, amellyben röviden a valóban 
örömnap ténykedése le van írva, mint igaz valoság, mellyhez még 
csak azt jegyezném föl, hogy a kitűnő egyházi beszédek ugyan 

nyomtatásban meg is jelentek.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1882: A tördemiczi anyatemplomba a régi elavult orgona helyett 
egy egészen új, díszes, 8 változatú orgona kiépítetett. Készült és 
felállítására minden mellékes költségekkel együtt 1116 fr 20 kr., 
mely összeg a templom saját pénztárából fizettetett ki. Püspöki 
engedély következtében. Készítője volt Roland Ferencz, fiatal 
keszthelyi orgona munkás, ki a felállítási üdőközben a helybeli 
plébánosnál, Szeles Ferecznél szállásolt, segédjével együtt, és 
étkezett. 

1883. évben a gulácsi fiok templom részére három ujj harang 
rendeltetett, Budapesti Walsve Ferencz harangöntödéjéből. 
Felszenteltettek Veszprémben Szibék István sufragáneus püspök, s 
káptalani éneklő karok, s püspök helyettes által, 1883. május 19. –  

A nagy harang 463 kg, melly szent István pártfogásával, a második 
szent László király védszentül 235 kg suly – a harmadik páduai 
szent Antlal védnökségével 132 kilog suly – A három harang került 
1693 for., melly összeg a templom saját pénztárából fizettetett ki. 
Ezen jegyzék a kereszteltek anyakönyvében IV. darab első 
mappájában föl vagyon jegyezve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

A tördemiczi anyaegyház és a gulácsi fiokegyház számára 2 drb quardatus 
vétetett, összesen hat forint értékben ugyanezen egyházak számára két 
darab pörsöly összesen nyolc forint értékben vétettek. _______ 
összesen 14 ft. 

A gulácsi fiokegyház számára egy kehely aranyoztatása 12 ft. 

1885 

Szeles Ferencz 1834-1885 május 16-án tördemczi plébános az imént 
jelzett napon csendesen elhunyt miután Máler Mihály sármelléki 
plébános a szentségekkel ellátta. Utóda lett Szabó Ferencz tapolczai 

káplán, kegyelmesen rendelkezvén Kovács Zsigmond veszprémi püspök 
által 1885. máj 27. – Beiktatott ugyanazon év jun 27. 

1886 A tördemiczi rom. kath. templom és lakház egybekötve, miután a 
plebános ennek rendes és jótevő tagja kapott egy díszes pluvialet, egy 

fekete casulat. 

1886 Szerzett a helybeli plebános ugyanaz templomnak egy uj 
istenkoporsót – miután ilyennek helyben semmi sem volt – összes kiadás 
70 ft volt. Szerzett ezen évben két abroszt, erre kis gyertyatartót, és két 
drb kétkaros lámpát. 35 ft. 

A háznál miután ezt teljesen elhanyagoltatott állapotban vette át, sok 
pénzbe javítást elvégezte. 

A hátsó résznél, mely Zsiba György volt, kertté alakította és mostan 120 
fát ültetett és ezenkint a száraz fákat pótolta. 

A pajtára … istállóra herke lyukat 

A cselédlakás teljesen átalakítatott, új ajtót, két ablakot, kályhát 
csináltatott.  

A szőlőt, mely teljesen el volt hanyagolva, megjavítatta, az szépen 
bekerítette lécczel, miután karó nem volt benne. 2000 karót rakatott 
bele.  

Az eddigi 1886ik év végén lett kiadásam ennélkül hogy a plébániából … 
lett volna a volt régi cselédházon kívül több mint 250 ft-ba került. 

 



 

Szabó Ferenc plébános 1890. évi március 7én tüdőgümő kórban meghalt 
és a tördemiczi plébánia javaslatára báró Hornig Károly megyés püspök 
által 1890. május 28án kelt kinevezéssel 

Papp Imre 

eddigi halápi lelkésznek adatott, ki 1890. év junius 5én foglalta el a 

plébániát. 

Ezen 1890ik év az ország katholikusaira nézve azért nevezetes, mert az 
ország katholikus vallás és közoktatási ministere gróf Csáky Albin ez évi 
február 26án 1008 b.sz. alatt egy rendeletet bocsátott ki, mely szerint 
minden pap, ki vegyes házasságból származó oly gyermeket keresztel ki 
az 1868. LII. tcz. 12 §-a értelmében neme szerint más valláshoz tartozik, 
a keresztelési kivonatot 8 nap alatt az illető más vallású lelkészhez 
büntetés terhe alatt áttenni köteles. _ Minthogy azonban ezen rendelet 
vallási hitelvünkbe ütközik, mert keresztelni kötelességünk – ennte, 

doeet… baptisantes eos - de ez hoeresisnek keresztelni nem szabad, így a 
keresztelési kivonatot sem szabad áttennünk – pofont a pokolban – nem 

adhatunk, evvel elkezdődött Magyarországban a kulturharcz, mely csak 
ellenünk, katholikusok ellen dühöng, mert már igen sok plébános, 
református pásztorok feljelentésére a keresztelésért és bizonylat át nem 
küldése végett pénzbírságra ítéltetett, míg ellenben egy kath. pap sem tett 
följelentést más vallású pap ellen, noha anyag sok is volna reá. 

És ezt tette egy római kath. minister! Csunya, mikor egy madár a saját 
fészkébe rondít! Szóbajött ez az országgyűlésen is, de egy két 
papképviselőm és egy pár világi képviselőn kívül az egész liberális had 
helyeselte a minister eljárását. Sőt, a jó katholikus gróf Apponyi Albert a 

mérsékelt ellenzék vezére – megfeledkezve katholikus voltáról, 
liberaliskodott, vagy mint Tisza Kálmán megjegyezte róla: „Levette a 
csuhát”! 

Áttérve a plébánia történetér, más nevezetesség nem fordult elő, mint az 
hogy a philloxera kezdi pusztítani szőllőinket, - a plebánia szőllőben, 
melyben 

 

 

 



 

az évben – a hosszu szárazság daczára – 22 akó bor termett, még hála 
Istennek – nincs nyoma. 

Megemlítendő még, hogy a hó ez évben december vége felé leesett és 
azóta egész márczius közepéig mindig és folytonos zivatarok mellett 
esett, ugy hogy alig lehetett a házakból kimozdulni, a hideg rettenetes volt 
(-25 o -30 o). Fát a behavazott utak miatt nem lehetett hozni, ugy hogy 
kénytelen voltam én is avét székekkel mangorlóval is fűtetni. Ennyi 
hideget, mind e télen még a szegény halápi plébánián sem szenvedtem. 

1891 

Ez évben országos nevezetességűek:  

1ször: Simor János bíboros érsek, Magyarország herczeg prímásának 
halála. szül 1813. aug. 23. - +1891. január 23án, 

2szor: Supka Jeromos Antal zirczi apát (szül. 1832. febr. 12én - +1981. febr. 

17.) halála. 

3szor: Simon Zsigmond, tihanyi apát halála +1891.év márczius 13án – szül. 
1814. febr. 3án. 

4szer: Mihálovics József bíbornok, zágrábi érsek halála 1891. február 19én. 

5ször: Haynald Lajos bíbornok, kalocsai érsek halála 1891. jul. 

Isten keze elvette legjobbjainkat – az Ő bölcsessége megmérhetetlen – 

legyen az Úr büntetésében is áldást osztó szent keze! – 

Simor prímás halála után megindult az országgyűlésen a mozgalom – 

interpellatio alakjában – hogy a prímási residentia Esztergomtól 
elvétessék és Budapestre hozassék. Csáky Albin gróf kulturminister 
azonnal beleugrott és rögtön válaszában kijelenté, hogy ez a kérdés ugyis 
tanulmányozása tárgyát képezi és ő rajta lesz, hogy BPestre hozassék a 
prímási székhely. De bizony bele törött a bicskája! Mert az esztergomi 
főkáptalan egy a királyhoz benyujtott memorandum 

 

 

 



 

 

ban jogi és történelmi alapon kimutatta, hogy a prímási székhely 

Esztergomból nem vihető. És így a prímási székhely Esztergomban 

maradt. 

Ez alatt a hajsza a kath. papok ellen folyt. Református pásztorok 
följelentésére egyre büntették a kath. papokat az úgynevezett 
elkeresztelésekért és a keresztelő át nem szolgáltatásáért. Ugy látszik 
előttem, mintha csak egy uj adónem akar lenni, mely a kath. papokat 

sujtja, mert a harmadik forumon a büntetés mindig jóváhagyatott, de a 
keresztelő bizonylat átküldése alól a kath. papok fölmentettek – illetőleg 
ezért nem büntetthettek, és így a rendelet állítólagos főczélja – a 

keresztelő oklevél átküldése a prot. papokhoz nem tekintetett főczélnak, 
hanem a birság beszedése képezte a föczélt. 

Végre tíz hónapi árvaság után – mely idő alatt a magyar kormány erővel 
Dr. Samassa József egri érseket akarta prímási székbe beültetni – de ez 

az elkeresztelés ügyben elfogult liberalis állásfoglalása miatt a római 
Szentszék által nem fogadtatott – és mellőzve a hithű katholikusok 
folytán a többi püspökiket – Bécsben 1891 évi októberhó 27én kelt királyi 
kézirat által: Vaszary Kolos Ferencz pannonhalmi Szent Benedek redű 
főapát neveztetett ki Magyarország herczegprímásává és esztergomi 
érsekké. Ugyanaznap kelt kir. kéziratban Császka György szepesi püspök 
neveztetett ki kalocsai érsekké. Zirczi apáttá pedig Vajda Ödön lett 
megválasztva, ki junius 15én a veszprémi székesegyházban méltóságos 
báró Hornig Károly veszprémi püspök által benedicáltatott, miután a 
zirczi templom restaurálás alatt van. – 

Meghalt még ez év ápril 5én Pásztélyi Kovács János, munkácsi görög kath. 
püspök, ki 1826-ban Velejtén, Zemplén megyében született, az így 
megüresedett püspöki székre 1891. év május 26án kelt királyi kézirat által 
Firczák Gyula munkácsi gör. szer. kath. székeskáptalani nagyprépostot 
neveztettek ki. 

Ez év junius hó 22én szenteltetett föl a Bulánszky Nándor pécsi püspök 
által majd másfél millio forinton ujra restauralt pécsi székesegyház 
Ferencz Josef ap. király, sok püspök és méltóság jelenlétében nagy 
ünnepélyességek között, minek folytán dr. Dulanszky Nándor belső 
titkos tanácsos és pécsi megyés püspök jul. 6án kelt kir. kéziratában az 
első osztályú vaskorona rendet kapta. 


