
A ,,Luther udvar"-on
A Rdkóczí  ú ti szlovák evangé Iikus tetnplorn törté nete

A mú lt század második felé ben Budapest nemzetisé -
gileg é s vallásilag rendkí vül heterogé n ké pet muta-
tott, Fóleg a né metek é s a szlovákok asszimi]álódtak,
nyelvet váitottak, beleolvadtak a magyar lakosságba, s

egyre inkább magyarnak vallották é s é rezté k magukat,
Anyanyelvüket már csak családi körben, i]letve a sz k
közössé gen belül használiák,

A magyar, né met é s a szlovák nemzetisé g  ágostai
hitvallású  pesti evangé likusok l787-ben alapí tották
meg egyházukat, Egy m velt pesti keresked 
Liedemann ]ános Sámuel rövid id n belül 50 evangé li-
kus családf t tudott megnyerni az ügynek, akik va]lá-
suk szabad gyakorlása é rdeké ben az uralkodóhoz for-
dultak. Az l787. jú nius 7-i udvari rendelet a szabad
vallásgyakorlat mellett a következ  kité telt is taí tal-
mazta: ,,,., nehogy az adózó né p terheltessé k., ,"

A gyülekezet alapí tásától l8l9, november 28-ig
Molnár Iános volt a gyülekezet lelké sze. Az istentiszte-
letet a Kalap (ma: lrányi) utcai ideiglenes imaterem-
ben vasárnap dé Iel ttönké nt né metül tartották, dé l-
után pedig szlovákul, Annak a kevé s számú  magyar hí -
v nek, aki sem a né met, sem a szlovák nyelvet nem
é rtette, a magyar nyelven tartandó istentiSzteletr l é s
az ú ruacsora kiosztásának ideié r l a lelké sz maga
dönthetett,

Az |792-ben a várostól templom é s iskolai cé lokra
kapott Szé npiac té ri sarokteleken már l798-ban elké -
szült az eIs  evangé likus iskola, é s l8l1, iú nius elejé n
magyar, né met é s szlovák nyelven felszentelhetté k a
mostani Deák té ri templomot. Ekkor a f taní tóu] vá-
lasztott Bó'lö,lui Sámuel már a magyar nyelv  teend k-
ben is segé dkezett,

Mivel az öreg é s beteges Molnár János egyre nehe-
zebben tudta ellátni lelké szi munkáját, l8l9  szé n se-
gé dlelké sznek a mosóci (Turóc megye) szüieté s  ]án
Kollárt VáIasztották, aki l8l 7-t l a jé nai egyetemen fi-
lozófiai é s teológiai tanulmányokat folytatott. ]án Kol-
lár, a szlovák politikus, költ  é s tudós é lete legtermé -
kenyebb harminc é vé t töltötte az ország f városában,
itt í rta legielent sebb m veit, é s itt dolgozta ki a szláv
kulturális köIcsönössé g eImé leté t,

Molnár János halála után a gyülekezet né met-
magyar lelké sznek Kalchbrenner ]ózsefet Választja meg.
A szlovák nyelvú  hí vekkel kapcsolatos teend ket, mint
segé dlelké sz, továbbra is Kollár látia el- A gyülekezet
szlovák ré sze ragaszkodik Kollár szemé lyé hez, é s l824.
december 2ó-tól már a gyüJekezet rendes le]ké sze,
kollár az iskoiában is taní tott. Ekkor a szlovák nemze-
tisé g  tanulók is csak né met iskolát látogathattak,

Az egyházközsé g elnevezé sé ben valójában három
nyelv  volt, azonban a vagyonosabb é s nagyobb szá-
mú  né met aikú  hí vek a cseké ly számú  magyar hí vekkel
szemben egyre inkább kezdté k é reztetni fölé nyüket, s

a szlovák hí v k már csak minden negyedik vasárnap
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tarthattak rendes dé lel tti istentiszteletet, A hí v k
számát il]et en a sziovák hí v knek joguk lett volna
gyakoribb szlovák nyelv  istentiszteletre, amit aZ ú r-
vacsorával é l k számának adatai is bizonyí tanak
(l830-ban az ú rvacsorával é l k 45"b,a voit szlovák,

'5%-a 
pedig né met, illetve magyar anyanyelv .)

]án Kollárnak l820-ban sikerült az Esterházy utcá-
ban (a mai Puskin utca) szlovák nyelv  iskolát lé tesí -
teni, melynek alapí tója é s támogatója Hajnal Sámuel
volt, neki köszönhetté k aZ 500 arany alapt ké t,

l82 l -ben az els  taní tó a gömöri születé s  Samuel
Matejkovsktj volt, aki egé szen l83ó-ig, a haláláig, taní ,
totta a szlovák gyerekeket,  t Ladislav |esenskú  é s ]án
Mdslyú s köVette, maid l839, novemberé t l l84ó, no-
vemberé ig a cseh származású  ]an Kadavú , aki tankóny-
veket is í rt tanuiói számára, A szlovák gyülekezet tag-
jai Vasárnapi iskolát is alapí tottak, melyet ]an Kadavlí
vezetett l84ó-ig, Koj]ár ekkor feloszlatta az iskolát,
Kadal"!t pedig felmentetté k. (Ebben a dönté sben sze-
mé lyes ellenté tek iátszottak Szerepet Kollár é s a szlo-
vák irodalmi nyelv támogatója, Kada\4í  között,
Kadavy', cseh lé té re szembefordult Kolláral, s a köz-
ben kialakult 5tú r-fé le szlovák irodalmi nyelv hirdet ie
é s tankónyveivel terjeszt je lett.

Az l837-ben alakuló egyházkerületi hlvataI espere-
sé vé  Kollárt Választották, l838-ban a Národnie
Noviny cí m  szlovák ú jság a pesti Pester Loyd-tól át-
vett egyik í rásában arról tudósí i, hogy Ko]lár ké szí tet-
te föl a konfirmáiásra é s   is konfirmálta pet fj sán-
dort szlovákul, aki l834l35-ben a pesti piarista gimná-
zium els s tanuló ja volt.

Az önálló szlovák eqqházközsé g tnegalakuldsa

Kollárt a né met nyelv  hí v k is szeretté k, mikor azon-
ban felvet dött az önái]ó szlovák nyelv  gyü]ekezet
lé trehozásának gondolata, é Vekig tartó viszály kezd -
dött a szlovák é s né met hí v k között,

A vita a közösen szerzett egyházi é s iskolai vagyon-
ró1 bí rósáei perré  fajult, A hosszú ra nyú lt pert egy
l833. február 7-i határozat alapián lezárták, l834.
szeptember 19-é n megszü]etett a közel tizenhárom
é vig tartó yitáí  lezáró tí z pontos megegyezé s, a már
önálló nyelvileg is különálló né met-szlovák egyház-
köZsé g, miszerint : ,,,,, minden templomj é s isko]ai
alapí tványok, minden terhek a magyat né met é s szláv
egyháztagok között közösen maradnak, ,. "

Az istentisztelet nyelvé re é s rendjé re né zve megma-
radt az eddigi áilapot, A szlovák hí vek iskoláját közös
filiális iskolának nyilvání tották é s elismerté k. kiadása-
it pedig az egyházi alapból fedezté k,

l849-ben a né met é s magyar hí vek egyoldalú an fel-
bontották a szerz dé st, a filiális iskolát beszüntetté k,
s közös vagyonból kizárták a szlovák hí veket azzal,



hogy,,minden egyes egyházközsé g maga taftia fenn
magát." EZ a lé pé s valóban iogtalan Volt, mivel a szlo,
vákok ereiükön felül iárultak hozzá a közös vagyon
gyarapí tásához, amit a számadatok is bizonyí tanak.

Különben már l838,ban nyilvánvalóvá vált, hogy a
három nyelv  gyülekezet számára a templom egyre in-
kább sz knek bizonyul. Mivel szlovák nyelv  istentiszte-
letet csak minden negyedik vasárnap tarthattak, é s a
szlovák nyelv  hí v k azt sem tartották szerencsé snek,
hogy az oktatás továbbra is egy bé relt helyisé gben fo,
lyik, József nádortól egyházi é s iskolai cé lokra alkalmas
telket szerettek volna kapni. Ké relmüke l839. jú niuS

28-án pozití V Vá|aSz é rkezett, mely szerint: ,,a pest-budai
ágostai evangé likus egyházközsé gnek Pesten emelked 
második temploma, plé bániája é s iskolála számára in-
gyen engedtetik át a Kerepesi ú t menté n a Cs. é s Kir,

é ié naraktár  rháza é s a wimmer telek közötti terület.'
Termé szetesen az ú j templom fölé pí té sé nek a gon,

dolata azé rt iS merü]hetett föl, mert Kollár már a har-
mincas é vekben gy jteni kezdett a Kerepesi ú ti temp-
lom, iskola é s paplak é pí té sé re. Sikerült megnyernie
az ügy é rdeké ben özv- Hvizdák Andrásné t, született
Slavkovsky Zsófiát, aki 4200 forintot adományozott a

szlovák templom é pí té sé re é s halála után a ó0 000 fo-
ntot é r  Király utcai házát a szlovák egyházközsé gre

hagyta,
lán Kollár l849. március lr-i távozása után, amikor is

elfogadta a bé csi egyetemen felkí nált szláv ré gé szeti
professzori állást, az ú i lelké sz, Podhradsk$ JóZsef (l85l -

l8ó2) m ködé se alatt ú ila kié Iez dtek az ellenté tek, A
szlovák hí vek, ké rve ré szú ket a közös vagyonból, ki akar-
tak Válni a Deák té ri gyülekezeti közössé gb l.

l852-ben megsz nt a szlovákokka] a közös anya-
könywezeté s, é s már csak vagyoni ügyekben kellett
megegyezniük. Miután a szlovák hí vek 24 000 Ft köVe-

telé sé vel szemben a né met-magyar hí vek csak l0 000

Ft,ot aiánlottak fel, a szlovákok a miniszté riumhoz
fordultak. Kubinai Gusztáv, miniszteri biztos által veze-
tett tárgyaláson, majd ó né met, ó magyar é s ó szlovák
ké pvisel b l alakult konferencián tárgyalták meg az

ügyet, A tárgyaiás megegyezé s é s eredmé ny né lkül
vé gz dött, mivel a szlovák ké pvisel k tiltakozásuk ie-
1é ül elhagyták a termet.

Vé gú l az l854. október 24-é n aláí rt különválási szer-
z dé ssel, hosszú  é s nehé z harcok után, a szlovák
evangé likus egyházközsé g önálló lett, biztosí tva szá-
mukra a Kerepesi ú ti 2200 né gyszögölnyi telket é s a
közös vagyonból 12ó00 Ft-ot, továbbá a Deák té ri
templom é s a harangok használatát mé g 8 é vig. A
pé nz el teremté se nem volt könny , Liedemann F -

gyes egyházgondnok aZ l854, decemberé ben tartott
gyú lé sen adakozásra ké rte a módosabb egyháztago-
kat, maga iS l000 Ft-tal járult hozzá a ké rt összeghez,

El ször az iskola é pí té se kezd dött el 1853 tava,
szán Diescher ]ózsef tervei alapián, s ebben az é vben e]

is ké szült, A telek keleti oldalán, majd a telek nyugati
oldalára tervezett parókia é pületé nek föIé pí té sé re
PeSt Város SZé pí t  Bizottmánya l855- március l2,é n
adott engedé l}t, A ké t szimmetrikusan teí Vezett neo,
román stí lusú  földSZintes é pület közé  é s mögé  tervezi

Elefánt Mlhály lelké sz levele l8ó7,b l

Diescher a szinté n neoromán stí lusú  templomot. A
környezete fölött uralkodó harminc láb szé les, het-
venöt hosszú  é s negyvenöt láb magas monumentá]is
templomról, plé bániáról é s iskolaé pületr l l857,ben
a szlovák egyházközsé g k nyomatú  táv]ati ké pet csi-
ná]tatott, feltehet en pé nzgy jté s cé liából is, Ezen a

nyomaton olyan ré szletek is láthatók, melyek valószí -
ní í leg pé nzsz ké ben nem ké szülhettek el. llyen a f -
homlokzat emeleti szoborcsoportia é s a föIdszinti ár-
kádos tornác szobrai,

A templom é pí té Se l85ó  szé n, illetve l857 tava-
szán kezd dött. Közel tí z é vig hú zódott el az é pí tke-
zé s, mivel az egyház folyamatos anyagi gondokkal
küzdött,

1859-ben megielent császári nyí lt parancs, a pátens
kihirdeté se után a szlovák hí vek egy ré sze a pátens
mellett fogla]t álláSt, másik ré sze azonban aZ auto-
nóm egyház hí ve volt, akik különálió gyülekezetet
szerveznek Polareczí lq ]ózsef lelké sz-adminisztrátor é s
Zimánai |ános egyházfelügyel  vezeté sé vel. Azokon a

hí v kön kí vül, akik aZ autonóm egyház hí vei maradtak,
,,... egg kis töred,é k van mé g mlst is ezen egqházban, melt1 a

mlquaf protesta,ntizmus alapeszmé ivel mé q nem fé r  elvekhez

raqaszkod,ván, elszakadt az autlnóm eglJháztól- Ezen állapot

annál inkább elszomorí tó, hogg az elszakadt párt cak eqtJ pár

egqé nekbó1 áll, s a kis tijrelé knek é lé n a helybé Ii lelké sz van."

Miután Podhradszky Józsefet, a pesti szláv aikú  evan-
gé likus gyülekezet lelké szé t több botrányos eliárási é s
kánoni hibái miatt peí be fogták, az l8ó3- novembel
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l8-án helybenhagyott í té let szerint állásából felfüg-
gesztetté k,

l8ó7-ben, nem egé szen törvé nyes módon - min-
denfé le szavazás é s jegyz könlwezeté s mell zé sé vel
- váIasztották meg EWnt Mihállt a gyülekezet lelké -
szé vé , aki szí vós akarattal rendbehozta a zilált anyagi
Viszonyokat é s befe|ezte a templomé pí té st- l8ó7, de,
cember 2l-é n, minden különöSebb küls sé get mel-
l zve, a szlovák hí v k nagy,nagy örömé re, megnyitot-
ták a Kerepesi ú ti szlovák evangé likus templomot.
Elefánt Mihály l8ó7 december 22-é n Szé kács lózsef
püspökhöz í rt levelé ben ré szletesen beszámolt a
templomé pí té s körülmé nyeir l, Ebb l a levé lb l
megtudhatjuk, hogy miután Vrchovszky elt nt, illetve
a templom pé nzé t elsikkasztotta, ellehetetlenü]t a
templom é pí té se, mé gis akadtak szemé lyek, akik ko,
moly adományokkal segí tetté k a templom é pí té sé nek
miel bbi befejezé sé t. Pest Város polgármestere,
Rottenbiller Lipót pedig 5000 forinttal iárult hozzá az
é pület beboltozásához, továbbá az egyház szemé |yze-
té nek fizeté sé hez l200 fodnttal. A templom, Diescher
lóZSef é pí t mester tervezte oltárát a né met gyülekezet
egyik tagia, né V Szerint Srú iller Ernestina ké szí tette el,
aki Tliarr Mórnak, az oltárké p elké szí t ié nek összesen
l l00 folintot í izetett, szentiványi Károly, az országgy -
lé s elnóke huszonné gy parlamenti szé ket kölcsönzött
a pesti szlovák evangé likusoknak, A szlovák hí vók is
mindent megtettek, hogy templomuk berendezé se
miné l tellesebb legyen. A szegé nyebb hí v k közü] is
legalább hetvenen-nyolcvanan összesen 1ló8 forint-
nyi összeggel támogatták a templomukat.

A templom elké szülté é rt a szlovák hí v k Diescher
József é pí t mesternek is hálásak lehettek, aki megel -
Iegezve az összeget, l8ó7-ben nemcsak a k m vese-
ket, de a napszámosokat is saiát maga fizette ki, Mivel
a templom berendezé se mé g nem Volt teljes, az orgo-
na, a három karzat, a padozat elké szí té sé re é s az é pí -
té s befejezé sé re, s a tartozások kifizeté sé re szüksé ges
58 024 Ft fedezé Se Vé gett í ordu|t Lang Mihály, a Deák
té ri templom lelké sze ké relemmel a Vallási é s Közok-
tatási Miniszté riumhoz,

A kereszt alakú , illetve alaprajzú  é pület f bejáratá-
nak hármas kapujával szemben é pült a szenté ly, lezár-
Va a hosszhaiót, AZ oltárt a hosszhaió é s a szenté Iy ta-
lálkozásánál helyezté k ei, fé lkörben dí szes vasráccsaI
bekerí tve. A tompa, Söté t tónusú  oltárké p a halálra
ké szül  té rdepl  Krisztust ábrázol1a az olajfák he,
gyé n, lenn pedig aZ alvó taní tványokat, (Az oltárké p a
templom bezárása után Dunaegyházára került.) A
nyolcszöglet , né gyzetes alapon nyugvó tolony min-
den második oldalán kis k erké ly látható- Különleges
a k b l faragott toronysüveg é s csú csán a nagy k ke,
Ieszt.

Elefánt Mihály l872,ben bekövetkezett halála után
Bachat Daniel pribilinai (Liptó megye) lelké szt válasz-
tották a szlovák gyülekezet elé re, aki nem csak a pesti
szlovák evangé likusok lelké sze Volt 32 é Ven át, de
Mí loslav Dumn! álné ven az egyik szlovákul legtöbbet
publikáló í ró é s költ  is,

Nehé z helyzet várta az ú 1 lelké szt, hiszen a gyüleke-
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zet szegé ny volt, é s az é pitkezé s után, melyre kb_ száz-
ezer forintot fordí tottak, a templom berendezé sé re
már nem jutott pé nz, é s több mint 20 000 forint taí to-
zást é s a kamatokat is törlesztenie kelett volna az egy-
háznak, A sú lyos anyagi gondjaik enyhité se é rdeké -
ben az egyház vezet i már l870-ben szerettek volna a
templomot körülvev  telken hasznot hozó é pületeket
é pí tetni, a tervet azonban a város azzal utasí totta el,
hogy a te|ekkönyv szerint a telken templomon, isko-
lán é s a plebánián kí v l más jelleg  é pület nem é pí t-
het .

Miután a f város elrendelte a telek körbekerité sé t,
az utca kikövezé sé t, a csatorna é s a vizvezeté k költsé ,
geinek megté rité sé t, Bachát ugy pfóbált az eladóso-
dott gyülekezeten segí teni, hogy szez dé st kötött
Deutsth Károly vállakozóval, aki é vi l000 forint fejé ben
bazárokat szándé kozott é piteni a Kerepesi rlti telken,
A pavilonsor felé pí té sé t a f város azonban nem enge-
dé lyezte, vé gül az egyház é s a f város között támadt
többé ves pert az egyház megnyerte é s l89l. decem-
ber l4-é n egy ujabb szerz dé s é rtelmé ben engedé lyt
kapott a váIlalkozó arra, hogy bórhámkat é pí tsen a tel-
ken, ezen bé rházak hatvan é vre szóló haszoné lvezeté -
vel.

Deutsch Károly vállalkozó a szerz dé sben vá]lalt
kóteIezettsé geknek megfelel en l894, szeptember vé -
gé ig befe|ezte a templom festé sé t é s restaurálását, Az
ú jonnan kifestett templomban l894. szeptember 30-
án hálaadó istentisztelet tartott a gyülekezet,

A Kerepesi ú ti evangé likus közössógben l89ó-ban a
megkereszteltek száma 257 volt, fennállása óta az
egyházban mé g soha nem emelkedett ilyen magasra a
születé sek száma, A hí v k száma ekkor 283l volt. Ez a
magas szám bizonyára összefügg a mú lt század 90-es
é veiben Budapesten letelepedett, illetve munkát vál-
lalt nagy számú  felvidé ki szlováksággal,

Az tii, önálló iskolaé pületet Bachát Dániel esperes
l894. máius l l-é n avatta fel, Az é pületre nagyon nagy
szüksé ge volt az egyházközsé gnek, mert a ré gi iskola,
azon kí vül hogy le kellett bontani, sz k, leveg tlen é s
zsú folt volt

A század els  é vtizedé ben a tanulói lé tszám ötven
körül mozgott. l88ó-l9l9 között a né gy osztályos osz-
tatlan iskola taní tóla é s a templom orgonistája IzáÉ
Lajos Volt, aki magyaí ul é s szlovákul taní tott.
l9lE/l919-es tané V iskola statisztiká;ából megtudjuk,
hogy a mé g mindig né gyosztályr1 osztatlan iskolában
harmincké t tanuló tanult, egy tanteremben összezsú -
folva. A ké t cseh anyanyelv  tanuló kivé telé vel a tanu-
lók szlovák anyanyelv ek voltak. Izák Lajoson kí vül al-
kalmaztak egy ké zimunka taní tón t is- Az iskolának
nem volt kertje, sem tornaterme, csupán bé rházakkal
körülvett szú k udvara,

Izák Lajos kezdemé nyezé sé re l899-ben megalakult
az egyházközsé g jóté konysági n egyesülete, amely
é vente rendszeresen a karácsony el tti napokban, az
é vközben összegy lt pé nzb l, jóté konysági ünnepé lyt
Misura Mihály, a gazdag szlovák kocsi- maid ké s bb
automobilgyáros felesé ge elnökleté vel m ködótt_ A
jóté konysági ünnepé lyt mindig Bachát Dániel nyitotta



meg, akit 1887 -t l az egyházmegye esperesé vé , majd
1905-t l haláláig (l90ó.IVl3,) a Bányai Ág.Evang.
Egyházkerület püspöké vé  választották.   nyolc é ven
át nem csak a Luther Társaság alelnöke volt, de l879-
t l els  szlovákké nt a Kisfaludy Társaság tagia is. Mi,
vel Bachát fövárosi bizottsági tag is volt, gyülekezeté ,
nek jelent s el nyöket tudott kiví vni,

A 90,es é vek eleié n a Deák té ri magyar eEyházköz-
sé g felveti a három egyházköZsé g egyesí té sé nek gon-
dolatát, azonban a Kerepesi ú ti szlovák egyházközsé g
autonóm jogainak teljes fenntartásával akar továbbra
is m ködni, Amikor Wágner Gé zát választiák meg a
pesti magyar egyház felügyel jé nek, ú jra elindí tia a
megszakadt egyesí té si tervet, A pesti szlovák evangé -
likusok azonban l898, augustus l7-i közgyülé sükön
tiItakozó Ievelet fogalmaznak meg, melyet elküldenek
az egyházmegyei, illetve kerületi közgyülé snek, majd
l909. március l l,é n, a kerületi bizottsági gy lé s felké -
ré sé re, terjedelmes é s ré szletes nyilatkozatban indo-
koliák ré gebbi álláspontIukat,

l90ó, szept- 30-án az egyházközsé gi közgy lé s
Morú ács Márton, ipolybezencei születé s  mosóci le]-
ké szt, a tú róci egyházmegye esperesé t hí vta meg egy-
hangú lag a gyülekezet lelké szé ül,

A gyülekezet anyagi gondjai továbbra sem oldódtak
meg. A pé nzügyi hatóság a Luther,háZak tömbié nek é Vi
teljes jövedelme után több mint 9000 korona illeté ket
rótt ki, figyelem né lkül hagyva azt a szerz dé st, misze-
rint I952-ig az egyház é vi jövedelme a házakból csupán
né gyezer forint. Öt é ves huzavona után az illeté k össze,
gé t 875 koronában állapí tották meg. l9l l,ben Misura
Mihály másodfelügyel  a gyülekezet templomába saját
költsé gen vezettette be a villanyvilágí tást. A templom-
ban minden vasár- é s ünnepnapon reggel 10 órakor é s
dé Iután 3 órakor, szerdán pedig reggel 7 órakor tartot-
tak istentiSáeletet- Havonké nt egyszer vasárnap reggel,
9 órakor magyar nyelv  istentisztelet is volt,

A század, második é ltizedé ben az egyházközsé g
önállósága ú jból bizonytalanná válik, miután a Ma-
gyarhoni Ágostai Hitvallású  Evangé likus Egyetemes
Egyház l9l3-ban Budapesten tervezett zsinata aZ
19l2. é vi egyetemes közgy lé s határozatából felveszi
a f városi evangé likus egyházak egyesí té sé r l szóló
törvé nyjavaslatot, A Kerepesi ú ti egyházközsé g 19l3.
augusztus 3l -é n 24 oldalas beadvánnyal fordul a zsi,
nathoz ké rve, hogy a Budapesti Ágostai Hitvallású
Evangé likus Egyházközsé g egyesí té sé r l szóIó tör-
Vé nyiavaslatot a Zsinati táIgyak sorábó] törölie.

A budapesti evangé likus egyházak egyesí té sé r l
szóIó tön7é nyiavaslat vé grehaitását az els  világhábo,
rú  megakadályozta, l920,ban Morhács Márton lel,
ké szt politikai vé tsé ggel gyanú sí tiák é s egé sz család-
jával letartóztatiák, azonban ártatlansága hamar kide-
rül é s l922, februáí i presbiteri gy lé sen már   elnö-
köl, Az egyházközsé g Yalehtik János taní tó l925-ben
való nyugdí jazása után anyagiak hiányában megszün-
tette az iskolát, A világháború  után a gyülekezet lé t-
száma alaposan megcsappant, számos szlovák evan-

gé likus Csehszlovákiába költözött, Az l928, é vi lelké -
szi jelenté s a hatezer gyülekezeti lé tszám ezer-ezerké t,
százra val,ó csökkené sé r ] számol be.

Morhács Márton halála után (l94I) dr_ Sziláda ]en t
hí vták meg lelkipásztornak, aki l939-t l már Morhács
káplánja volt.

A második világháború  ideié n Budapest ostroma
alatt a templom srilyos károkat szenvedett, megrongá-
Iódott a tet szerkezet é s a jobboldali fal, A helyreállí tá-
sokat ré szben Misura Mihály, az egyház felügyel ie sa-
ját köItsé gen fedezte, ré szben pedig az tlliáé pí ré si, vala-
mint a Vallás- é S Közoktatási Miniszté riumtó] kapott
segé llt használtak fel a munkálatok kifizeté sé re. A
templom belsejé nek rendbehozatalát a |ózsefvárosi lel-
ké szi kör vállalta, s ennek fejé ben megengedté k nekik a
templom hasznáIatát,  k sem tudták sokáig fenntartani
a templomot, ezé rt az egyházi vezeté s l9ó5-ben (ebben
az é vben halt meg Szilády Jen ) ké nltelen Volt eladni a
templomot a Koh6 é s C,é pipan Miniszté iumnak. A szlovák
evangé likus egyházhoz tartozik mé g egy iroda, tanács-
kozóterem, a kicsi könyr,tári helyisé g é s egy nagymé ret 
szolgálati lakás. Az l952-ben államosí tott iskola é püle-
té nek els  emelete is az egyházé _ A templomé rt kapott
összeg a szlovák egyház tula]donában maradt, aminek
kamataiból tartja fönn magát az egyház máig is. A
templom berendezé sé nek egy ré sze vidé kre, másik ré -
sze pedig valamelyik budapesti templomba, illetve la-
kásba került, Ekkol vesztette el a templom a jellegé t é s
hivatását. A m emlé k Ielleg  é pületbe engedé ly né Ikül
szinteket é s lé pcs házat é pí tettek, a templomot pedig
egy csú f üvegfolyosóVal összekötötté k a Rákóczi ú ti bé r-
házzal, l990-ben az állam az é pületet privatizálta, é s a
70 millió forinté rt megvásárolt é pületet tulaidonosa üZ-
leti cé lokra hasznosí totta, l999-ben az é pületet megvá-
sárolta egy külföldi cé g.

Az iskola é pületé t lakásokká alakí tották át, é s már
csak egyetlen egy helyisé g, a templom eIadása ideié n
kialakí tott hatvanné gy né gyzetmé teres kápolna, áll
vasárnaponké nt a tucatnyinál alig több szlovák evan-
gé likus hiv  rendelkezé sé re, 1974.  szé t I Cselovszky
Ferenc lelké sz ké tnyelv  pré dikációit hallgathatják, a
szlovák nyelvet már alig é rt  hiv k. A kápolnában lát-
ható mé g az eredeti orgona, a szé pen faragott szószé k
é s a gyönyör  keresztel medence, Az é rdekl d k é s a
kutatók belelapozhatnak a kissé  poros egyházi anya-
könyvekbe é s az é rté kes, közel nyolcezernyi katalogi-
zált könyvtár köteteibe.

Kovács Anna
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I Az egykotl Kerepesl ú t ma Rákóczl ú t. A ,,Lltth€r udvar"

(Bp. vlll., Rákóczl ú t 57á-b) hárorn ú tcárá nyí ló (Ic§§ 
'ózsef 

ut-
ca, Rákóczt ú t, Luther utca) é pülettömb, amelynek kózepé n
é pült az evangé ltküs té mplom.
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