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A FELEKEZETI VISZONYOK VÁLTOZÁSA 
NEMESVÁMOSON A XVII. SZÁZADTÓL NAPJAINKIG 

A H.N. (HETEDIK NAPI) ADVENTISTA GYÜLEKEZET 
MEGALAKULÁSA ÉS MŰKÖDÉSE 

A Bakony déli peremvidékén, a Veszprémtol alig 
hat kilométerre fekvő Nemes vámoson 1990. augusz
tus 18-án adventista Gyülekezeti Házat szenteltek -
adták hírül a napilapok, rádió- és TV-riportok. E szá
raz információ mögött egy neoprotestáns közösség1 

közel hét évtizedes, küzdelmekben bővelkedő múltja 
rejlik. A két nappal előbbi hivatalos átadási ünnepség, 
amelyen megjelentek a község tanácsi vezetői és a re
formátus valamint a katolikus közösség képviselői, 
jelképes értékű. Mindenekelőtt azt jelenti, hogy a falu 
hivatalosan is befogadta az adeventistákat. Imaházuk
ra büszke a más felekezethez tartozó nemes vámosi is. 
A településnek valóban dísze a Ruttkay Gyula Ybl
díjas veszprémi építész és Horváth Sándor soproni 
adventista kertész által tervezett puritán, de egyszerű
ségében is impozáns épület és díszkert. Csatlakozik a 
község másik két olyan értékéhez, amelyekről Ne
mesvámos nem csupán a környéken, hanem ország
szerte ismert s számontartott. A falunév hallatán leg
többen a jól működő, tizenegy községet tömörítő ne
mesvámosi központú Nemesvámos-Csopak tája 
MgTSz-re asszociálnak,2 s bizonyára nem kevesen 
tudják, hogy a falu határának része Baláca puszta, a 
feltárt római villagazdaság, főépületében művészi 
mozaikpadlóval díszített helyiségekkel.3 A helyi ad
ventisták eddig csak mint „érdekesség" kapcsolódtak 
a településnév keltette képzetek sorába. 

A vegyes felekezetű, reformátusok és katolikusok 
lakta faluban a vallási megbékéléshez vezető folya
matot jelzi, hogy a Gyülekezeti Ház építéséhez helyi 
katolikus asszonytól vásárolták a telket illetve a telek 
egy részét a nemesvámosi tanács bocsátotta rendelke
zésükre. A 400 ülőhelyes imaház nem csupán a 90 
fős nemesvámosi adventista gyülekezet számára ad 
otthont. Falai közé várja a környéken élő hittestvére
ket is a különböző konferenciákra, hangversenyekre, 
ünnepségekre. Szívesen látják a falu más vallású, ám 
érdeklődő lakóit az életvezetési-testsúlycsökkentő
egészségmegőrző tanfolyamaikon. Ifjúsági Körükben 
a község egész fiatalsága találkozhat, beszélgethet a 
meghívott közéleti személyiségekkel. 

A nemesvámosi adventista gyülekezet szinte a kez
detektől a környező gyülekezetek központja. Napja
inkban a Dunamelléki Egyházterület egyik fő erőssé
ge, méltán. A neoprotestáns közösség a két történeti 
egyház szomszédságában csak jelentős áldozatok 
árán maradhatott fenn és erősödhetett meg az évtize
dek során. Jelenleg létszámánál nagyobb erőt és új 
életminőséget képvisel a falu életében - fogalmazzák 
meg sokan (közülük többen él nélkül, mintegy elis
merésként) a más felekezethez tartozók közül. 

Úgy véljük, tanulságos annak a folyamatnak az 
elemzése, amelynek során kialakult a község napjain
kat jellemző vallási arculata. Nemesvámoson szinte 
megegyező a reformátusok és katolikusok lélekszá
ma, mintegy 700-650 főre tehető.4 A falu lakóinak 
életében, értékrendjében ma is jelentős helyet foglal 
el a vallás, alig veszített korábbi központi szerepéből. 
Bár napjainkat egyre inkább jellemzi Nemesvámoson 
is az ún. ünnepi vallásosság, ateista család alig akad a 
helységben. Ha mégis van, az csak a betelepültek, a 
közelmúltban Nemesvámosra költözők és építkezők 
közül való lehet.5 

A református falu 

Az egykori királyi birtokon fekvő kiváltságos, 
vámmal is rendelkező falu lakói a török hódoltság 
idején tértek át a református hitre az enyingi Török 
Bálint hatására.6 Él ugyan az a feltételezés is, misze
rint Dévai Biró Mátyás működésének eredménye a 
lakosság túlnyomó többségének református hitre való 
áttérése a XVI. század derekán, de erre vonatkozóan 
bizonyítékaink nincsenek. Tény, hogy 1612-ben Ud-
varnoki Simon a helység református lelkipásztora és 
17 év múlva már működik a felekezeti iskola.7 A gyö
keret verő és lélekszámban egyre gyarapodó reformá
tus közösségnek 1652-ből értékes tárgyi emlékei ma
radtak fenn: egy feliratos aranyozott ezüstkehely és 
egy dúsan aranyozott úrvacsoratál, szintén latin nyel
vű felirattal és évszámmal, megőrizve az ajándékozó 
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Rétéi Gergely nevét.8 1674-ben a vámosi református 
prédikátor a lelkészek felségárulási perébe kevere
dett, javait elkobozták.9 

A korabeli népesség meghatározó részének áttéré
sére utal Bél Mátyás a XVIII. század elején. Tudós 
munkájának Vámost bemutató részében meg sem em
lékezett a faluban éló, feltehetőleg rendkívül kisszá
mú katolikusságról. „Reformátusok, szabad vallás
gyakorlatuk és templomuk van"10 - írta összefoglaló
an a település lakóiról. E három ismérv együttes 
hangsúlyozása Veszprém közelségében, a veszprémi 
református gyülekezet sorsának ismeretében válik 
fontossá. Az 1700-as évek elején a veszprémi refor
mátusokat kiűzték a várból, megfosztották ókét sza
bad vallásgyakorlatuktól, templomuktól, iskoláiktól. 
Lelkészük, az 1710-14 között szolgálatot teljesítő 
Deáki Márkus István nem hagyta el gyülekezetét. 
Templomuk elvétele után híveivel együtt Vámosra 
járt az ottani gyülekezethez.11 Utódját, Hosszufalusi 
Mártont már ki is űzték Veszprémből 1717-ben. Az 
árván maradt veszprémi reformátusok nagyobb része 
áttért a katolikus hitre, míg a hitüket megtartók „ré
szint Szentkirály-Szabadjára, részint Vámosra s a Ba
laton mellékére költözködtek, míg egy kis töredék az 
üldözések dacára is megmaradt Veszprémben." Ok a 
szomszédos gyülekezetek templomait látogatták egé
szen 1783-ig. „Gyermekeiket leginkább Vámoson ke
reszteltették meg, mígnem 1723 július havában ettől 
is eltiltattak..."12 A Vámosra kiköltöző veszprémi re
formátus családok: Kaján, Kéri, Saári, Keresztes, 
Puskajártó, Véghelyi, Váczi, Csornai és Dallos több
sége végleg megtelepedett a faluban, törzsökösnek 
számítanak.13 Vámoson a református gyülekezet 
1723-tól vezet anyakönyveket.14 Az első anyakönyvi 
bejegyzés Gyóry János lelkésztől származik. 

A falu református temploma építésének idejére vo
natkozóan nincs adatunk.15 Az 1700-as évek elején 
már állhatott a mai helyén, a főutcától beljebb, védet
tebb településrészen. Bél Mátyás erről a templomról 
emlékezhetett meg a helység leírásakor. A szent épü
let festett berendezése 1745-ben készült, ugyanakkor, 
mint a közeli vörösberényi református templomé.16 

Feltételezzük, hogy mennyezete is festett volt a heré
nyihez hasonlóan. A mennyezetet 1790-ben, a temp
lom bővítésekor boltozták le17. A templom egykori 
berendezéséből a festett, virágos testű, kétfejű sasos 
ornamentikájú padprofilok, a festett támlájú „leeresz
tés pad", a festéssel díszített gyermekek padja ma is 
eredeti helyükön és eredeti funkciójukban láthatók, 
használhatók. Az eredetileg bizonyára egységesen 
festett padok egy-egy deszkájával többhelyütt az 
újabb, már festetlen padokat javították. 

1771-ben a vámosi református gyülekezetet egy ér
tékes úrasztali terítővel ajándékozta meg - minden bi
zonnyal hálaképpen - a valószínűleg veszprémi szár
mazású házaspár: Pados Ferenc és Noszlopi Zsuzsan
na. A terítő közepére a fiait önnön vérével tápláló pe
likánt festették meg aranyfestékkel, s a terítőt körben 

arany szál díszíti.18 Egy év múlva az egyházközösség 
újabb míves kehellyel gyarapodott, Pados Ferenc ren
delte számára.19 

1783. május 10-én a „vámosi nemes helységnek 
hites elöljárói" a veszprémi református templom épí
tésének engedélyezéséhez bizonyságlevélbe foglal
ták, hogy templomuk „soha meg nem nagyobbíttatott, 
hanem most is azon fundamentumon áll, melyre le
gelsőben építtetett, azóta pedig magunk is megszapo
rodván, nem hogy a Veszprémből istentisztelet végett 
ide jövő helv. conf. levők velünk együtt könnyen el
férnének, hanem még a munka időn megesni szokott 
halotti prédikáció alkalmával is, mikor városi urai-
mék közül senki hozzánk nem jön, magunk is úgy 
megtöltjük, hogy még a templom közepén levő üres
séget is elfoglaljuk. Mikor veszprémi uraimék vasár
napokon kijönnek, sok lelkek a templomon kívül ma
radni kénytelenek..."20 A vámosi reformátusok hét év 
múlva, 1790-ben ki is bővítették templomukat a hely
beli hívek számára. Ekkor már felépült a veszprémi 
reformátusok új temploma, nem kényszerültek szom
szédolásra. 

A katolikusok ismételt megjelenése a helységben 

1757-ben mindössze 14 katolikus családot írtak 
össze Vámoson. Lélekszámuk - a szolgákkal együtt -
90 főt tett ki. Közülük 54 volt gyónóköteles. A csa
ládnevek sorából kitűnnek a törzsökös katolikus csa
ládnevek: Kászó, Takács, Kövecses, Dombay. Több 
család nem tisztán katolikus, vannak református tag
jai. Egy családnál az apa református, míg a családta
gok: a feleség, a fiú, s annak hitvese katolikus, de van 
olyan család is, ahol a feleség református az összeírás 
idején és a többiek katolikusak. Két családban a fiúk 
(két 18 illetve 20 éves fiú az egyikben, a másikban öt 
fiú 22-39 év között) lettek „hitehagyottak", vagyis 
reformátusok. A Dombay családnál a szolga és a lo
vász, valamint a zsellér házaspár katolikus hitű ekkor. 
Az összeírás szerint 1757-ben Vámoson 12 aposztata, 
azaz kitérő volt, ennyien hagyták el egyházukat s vál
tak reformátussá.21 A katolikusok többsége megfizet
te a stólát a helységben, csak 12-en maradtak el vele. 
Ők inkább a szolgák közül valók lehettek.22 

Az összeírás idején már állt a vámosi katolikusok 
kápolnája. 1749-ben építették a jezsuiták. A híveket 
Felsőörs majd Veszprém gondozta, mígnem 1773-
ban Koller Ignác püspök önállósította, plébániát léte
sített a helységben. A lélekszámban egyre gyarapodó 
katolikusok anyakönyvét a következő évtől vezet
ték.23 1785-ből ismerjük a vámosi katolikusok számát: 
ekkor már 243-an éltek e hiten a faluban.24 A katoli
kusság térnyerése tehát elemi erejű a XVIII. század 
végén Vámoson. Alig három évtized alatt közel meg
háromszorozódott a létszámuk, s nyilván valamiféle 
társadalmi tekintélyt is szereztek. Bár tudjuk, voltak 
köztük nemesi családok is (Mustos, Hajgató, Kászó), 
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a többséget zsellérként és beszármazottként tartották 
számon. 

A XIX. század társadalmi és vallási változásai 
Vámoson 

A II. József-féle népszámláláson az 1275 lelkes fa
luban 238 nemes, 164 zsellér és 25 polgár férfit írtak 
össze.25 Korábban még nagyobb lehetett a nemesség 
aránya. A kuriális helység a középkorban Szentki
rályszabadja után a megye legnépesebb egytelkes ne
mesi faluja volt. A XIX. század első harmadára a pa
raszti rendűek száma azonban már jóval felülmúlta a 
nemeseket.26 Az 1819-20. évi vármegyei nemesi 
összeírás adatai szerint 178 nemes férfi élt a települé
sen.27 A társadalmi tagozódás mégsem volt annyira 
élesen elkülönült, mint a szomszédos, ugyancsak ki
váltságos és törzsökös református lakossága révén a 
vámosiakkal atyafiságban levő Szentgálon.28 A vá
mosi nemesi társadalomra általában jellemző Bél Má
tyás megállapítása: „... szerény sorsuknak megfelelő 
elég szűkös részt (bírnak), s a földet itt éppen nem 
méltósággal művelik."29 A kuriális településen a tár
sadalmi elkülönülést erősítették a vallási különbsé
gek. A törzsökös vagyonosabb lakosság inkább refor
mátus, a betelepült - Vámoson „lapáton becsúszot-
tak"-nak nevezik őket ma is - jórészt katolikus. Az 
utóbbiak mozgékonyabbak, igyekvőbbek s nagyobb a 
népszaporodásuk is mint a reformátusoknak.30 Bár 
Vámoson nem nyert tért az egyke vagy egykerend
szer a reformátusok körében a Balaton-mellékét jel
lemző mértékben,31 de csökkent a családokban vállalt 
gyermekek száma. Ezek a jelenségek nem csupán Vá
moson mutatkoztak meg ilyen karakterisztikusan, ha
nem a Balaton-melléki és a bakonyi kisnemesi fal
vakban is észlelhetők voltak még századunk első évti
zedeiben is. 

A vámosi nemesi birtokokra az 1800-as évek első 
felében nagy számban áramlott be jobbágy és iparos, 
tehát nem nemesi elem.32 Ekkortájt jelentek meg és 
telepedtek le zsidók a faluban, akik viszonylag kis lé
lekszámuk ellenére jelentős szerepet töltöttek be a te
lepülés gazdasági életében, elsősorban kereskedői-hi
telezői tevékenységük révén.33 

1838-ban a helyi reformátusság - mintegy megmu
tatva gazdagságát - a régi alapjaira új, bolthajtásos is
kolát építtetett. Mindössze három évig használhatták, 
mert leégett a helységben 1841. április 25-én pusztító 
tűzvészben. Ekkor a tűz martalékává lett még mind
két felekezet temploma, papi- és iskolaháza, valamint 
a lakóházak túlnyomó többsége, szám szerint 235. A 
nép az egy héten át szüntelen megújuló tüzek oltására 
kényszerült s csak aztán kezdhettek hozzá a falu újjá
építéséhez. A „siralomra jutott" vámosi családok 
megsegítésére sokan siettek. Mindjárt a tűzvész után 
kenyeret küldött számukra a veszprémi izraeliták 
gyülekezete. Kazay Gábor táblabíró özvegye élelmet, 

pénzt, ruhát adományozott és külön pénzt juttatott a 
papoknak, tanítóknak. Kopácsy József hercegprímás 
100 pengőforintot osztatott ki a károsultak között 
„vallási megkülönböztetés nélkül", a vámosi refor
mátusokat pedig templomuk újrafedéséhez enged
ménnyel juttatta cserépzsindelyhez veszprémi tégla
vetőjéből. A pápai gróf Esterházy Károly 2000 szál 
fát ajándékozott fedélfákra a szerencsétlenül jártak
nak és 100 szál épületfát a református templom újjá
építéséhez. A vámosi református gyülekezet tudós 
lelkipásztora, Pap István a tűzvész után mondott, s 
hamarosan egy külön könyvben megjelentetett prédi
kációja előfizetési díjával segítette a falu közösségét, 
szintén felekezetre való tekintet nélkül.34 

Pap István, a Kant filozófiáját követő lelkész az 
1820-as években részt vett a keresztény vallásfeleke
zetek egyesüléséről folytatott vitában... „a mi neki 
nagy hírnevet, de egyúttal sok kellemetlenséget is 
szerzett, úgy a világi, mint az egyházi hatóságok ré
széről."35 1823-ban névtelenül jelentette meg Veszp
rémben A vallási egyesülés ideája című művét. En
nek belső címlapján e szöveg olvasható: „Készítette s 
a maga-költségén kiadta eggy a vallási egyesülést, 
mind vallási, mind polgári tekintetben, szívesen óhaj
tó református prédikátor."36 Pap István 1829-től telje
sített lelkészi szolgálatot Vámoson. Egységtörekvései 
miatt a „pápista Pista" gúnynevet kapta. A feleke
zetek közötti együttműködés jegyében többször fel
kérte katolikus pap kollégáját, hogy helyettesítse őt 
távollétében. Vámosi lelkészsége első két évtizedé
ben negyven esetben került sor a helyettesítésre, tanú
sítják az efféle anyakönyvi bejegyzések: „a prédiká
tor távollétében Gránitz Gáspár plébános."37 Szózat 
című cikkét, amit tudta nélkül nyomtattak le a Protes
táns Egyházi és Iskolai Lapból, több ezer példányban 
küldték szét az országban 1845-ben.38 Ugyancsak a 
keresztény vallásfelekezetek egyesülésének eszméje 
alapján készült az „egyetemes emberiségnek" ajánlott 
a Természet temploma című könyve.39 Vámoson szü
letett Gábor nevű fia mozgalmas és üldöztetésekkel 
teli évek után lelkészi oklevelet nyert Pápán és 1874-
ben az egyházkerület püspöke lett.40 Nyilván a vámo
si szülői ház, apja vallási elveinek hatására épített ki 
testvéri kapcsolatot a többi felekezettel sőt más vallá
si közösségekkel, így a baptistákkal is. Jelenlétével 
megtisztelte a budapesti baptista gyülekezet megnyitó 
ünnepségét, személyes kapcsolat fűzte a magyaror
szági baptista misszió vezetőjéhez, Meyer Henrik
hez.41 

Bizonyára nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy Pap 
István lelkészi működése idején indult el az a folya
mat a vámosi református egyházközösségben, amely 
végül századunk első évtizedeiben az adventizmus 
megjelenéséhez és térhódításához vezetett. A tudós 
lelkipásztor nem csupán könyveiben és egyéb nyom
tatásban megjelent írásaiban hirdette a vallásfelekeze
tek egyesülésének ideáját, hanem prédikációiban hí
veivel is megoszthatta gondolatait, ezzel gyöngítve a 
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/. ábra. Adventisták csoportja Egyed János Károlyék szérűjén a Krámli-köz végén 
1935 nyarán. Középen az alapítók, jobboldalt az utolsók Bajor László prédikátor és 

felesége 
Abb 1. Gruppe von Adventisten auf dem Dreschplatz von János Károly Egyed in 

dem Krámli-köz im Sommer 1935. In der Mitte sind die Gründer, rechts der 
Prädikant László Bajor und seine Frau zu sehen 

2. ábra. Nagy Sándor és családja 1943-ban 
Abb 2. Sándor Nagy und seine Familie im Jahre 1943 

3. ábra. Adventisták és barátkozók csoportja Egyed János Károlyék udvarán 
1945 kora tavaszán 

Abb 3. Adventisten und eine Gruppe von Freunden im Hof von János Károly Egyed 
im Frühjahr 1945 

református közösség belső kohézióját Vá
moson. Bár sem lelkipásztorsága éveiben, 
sem az azt követő években, évtizedekben 
nem jelentkeztek a neoprotestáns mozgal
mak a településen, legalábbis mindeddig 
nincs tudomásunk róluk, nem szabad alá
becsülnünk Pap István vallási eszméinek 
hatásfokát. 

Visszatekintve a múlt század közepére, 
1847-ben Rosos István, Veszprém várme
gye első alispánjának jelentésében Vámos 
a következő adatokkal szerepel: 1623 la
kójából 1289 a református, 273 a katoli
kus. A településen él még ekkor 51 héber 
és 10 evangélikus. Ebben az évben 772 ne
mest (az asszonyok és gyermekek is bele
tartoznak ebbe a számba) számláltak a fa
luban, vagyis a lakosságnak közel fele a 
nemességhez soroltatott. A vámosiak szi
gorúan őrizték magyarságukat, csak 83 né
metet írhattak össze köztük.42 1849 febru
árjában Balassa Mihály szolgabíró a me
gye településein élő izraelitákat külön 
lajstromba vétette. Vámoson 39 zsidót szá
moltak össze, közülük 18 felnőttet, akik 
mind kereskedéssel foglalkoztak.43 1851-
ből származnak Fényes Elek népességi sta
tisztikai adatai, a helyi reformátusság jelen
tős létszámnövekedéséről hírt adva: a 2023 
lélekből 1658 a református, 300 a katoli
kus.44 Ez évben 65 izraelitát tartottak szá
mon Vámoson s nekik már saját zsinagó
gájuk volt ekkor a faluban. Az összlakos
ság számának ilyen hirtelen és nagyarányú 
növekedéséről egyéb tudomásunk nincs. 
Feltehetőleg téves adatokat közölt Fényes 
Elek a lakosságszámot s azon belül a refor
mátusok számát tekintve. Ugyanis a hely
ség történetében négy év alatt nem történt 
olyan változás, népességbetelepítés, amely 
400 fővel növelte volna a falu lakóinak 
számát, így a reformátusokét 369-el. Az 
1869. évi népszámlálás is szinte ezeket a 
számadatokat hozza (1648 református, 300 
katolikus és 65 zsidó).45 A katolikusok lé
lekszámának alakulásáról alkothatunk ké
pet a schematismusok adatai alapján. 
1851-ben - Fényes adatával nem egyezően 
- Matics János, a falu katolikus papja 259 
hívőről tett jelentést, míg a filia, Fájsz 320 
katolikussal szerepel a jelentésben.46 1857-
ben Varga Mihály plébános 260 hívet 
számlált Vámoson,47 1865-ben mindössze 
egyetlen lélekkel emelkedett a katolikusok 
száma a helységben.48 1875-ben, tíz év 
múltán Schön József már 280 hívéről szá
molhatott be.49 A múlt század végéről, 
1893-ból Dvorzsák János Helységnévtárá-

422 



ban a következő adatok olvashatók Vámosról: római 
katolikus: 351, református: 1143, izraelita: 108, evan
gélikus 6, görögkeleti l.50 Az 1900. évi népszámlálás
kor már csak 1435-en lakták a falut, köztük 1033 re
formátust, 379 katolikust, 20 izraelitát és 3 evangéli
kust írtak össze.51 Ha valósnak tekintjük ezeket az 
adatokat, 7 év alatt 90 fóvel csökkent a reformátusok 
lélekszáma, ugyanakkor 28 fővel gyarapodtak a kato
likusok, a zsidók száma viszont drasztikusan csök
kent. A reformátusok, lélekszámuk fogyása ellenére 
megtartották vezető szerepüket. Bár gazdasági szere
pük, tekintélyük a nemesség presztízsvesztésével 
egyre csorbult, a törzsökös magyarságot továbbra is a 
reformátusság képviselte Vámoson. Ők alkották a bir
tokos réteget, de a paraszti módon élő református kis-
nemesek mentalitása, értékrendje is erősen eltért a he
lyi katolikusokétól. Párválasztásukban döntő szerepe 
volt a felekezeti hovatartozásnak.52 A felekezeti endo
gámia még az 1950-es években is megfigyelhető volt 
a faluban a reformátusok körében. Vegyes házasság 
nagyon ritkán köttetett. Ha mégis létrejött, az a szere
lem erejét bizonyította.53 A vámosi reformátusok 
igyekeztek maguknak párt találni saját falujukban s 
ez általában sikerült is.54 Néha a Balaton-felvidék fal-
vaiból, főként Szentkirályszabadjáról és a szomszé
dos Szentgálról került férj illetve feleség Vámosra, il
letve ezekbe a helységekbe kerültek el házasságkötés 
révén a vámosi reformátusok. A lokális endogámia 
szintén gyakorlat volt még a II. világháborút követő 
években is. A reformátusok párválasztásában nem 
csekély szerepet játszott a vagyoni helyzet. Megfelelő 
házasságkötéssel az ifjú pár előnyös helyzettel, bir
tokkal, jószággal indult a közös életbe, s gyakran 
szempont volt az is, hogy a két fiatal családjának 
földjei egymás mellé estek. Ha valamelyik fél kisebb 
vagyont vitt a házasságba, azt a másik szülei lenéz
ték. Előfordult, hogy a szegényebb református lányt 
feleségül vevő fiút kitagadta a családja. Vegyes há
zasság esetén megállapodás szerint leggyakrabban a 
református hitet követték a gyerekek. Vámoson a ka
tolikusok számát a betelepülők gyarapították. Közü
lük sok volt a német anyanyelvű. Őket nehezen fo
gadta be a magyar falu, sok hátrányos megkülönböz
tetést kellett elviselniük (pl. nem használhatták a köz
birtokossági legelőt, erdőt stb.) A katolikusok többsé
ge a cseléd- és szolgaréteghez tartozott. Sokan közü
lük nem is telepedtek meg véglegesen Vámoson, ám 
néhány család törzsökössé vált az évtizedek során. 

A reformátusok és a katolikusok közötti vallási el
lentétek csak lassan csillapultak a két világháború 
közti időszakban. Különösen a két felekezet papjai, 
tanítói tettek sokat a feszültség - amely gyakran ve
zetett lenézéshez, csúfolódáshoz, verekedéshez -
enyhítéséért. Színdarabok előadásánál az első sorok
ba ültették a másik felekezetből meghívott vendége
ket. Az éjféli misén a katolikus pap szívesen látta az 
érdeklődő fiatal reformátusokat, s a református lelki
pásztor sem tiltotta el a templomlátogatástól híveit. A 

Máté napi búcsú és annak másodnapja a reformátusok 
számára is ünnep volt. Nem hordtak akkor trágyát az 
utcán, mint az megesett más vegyes felekezetű tele
pülésen.55 A karácsonyi köszöntők felkeresték az is
merős református családokat is. A farsangi batyusbá-
lokban is együtt szórakoztak a fiatalok, nem tekintve 
a felekezeti hovatartozást. A közeledésre szükségük 
is volt, mivel a reformátusok lélekszáma fokozatosan 
csökkent Vámoson, míg a katolikusoké egyre nőtt és 
gazdasági szerepük is fokozódott a reformátusok gaz
dasági térvesztése ellenében.56 

A református egyházközösség belső válsága, 
az adventizmus megjelenése a XX. század első 

évtizedeiben 

„A múlt század protestantizmusának belső kohézi
ója meggyengült, igehirdetése megüresedett, az egy
ház vezetőségének, a papoknak a néppel való kapcso
lata megtört"57 - állapította meg a neoprotestáns kö
zösségek kialakulásának okait kutatva Szigeti Jenő. E 
negatív jelenségek Vámoson is jelentkeztek, de ön
magukban még nem indokolták a hetedik napot ün
neplő adventista közösség létrejöttét. E faluban is él
tek a hivatalos egyházi keretektől független kegyessé-
gi formák, párhuzamosan azokkal. Mégsem alakultak 
ki a múlt század közepi Alföldet jellemző s behálózó 
parasztecclesiolák. Az idősebb református asszonyok 
közül többen a nagy bibliaolvasók hírében álltak. A 
bibliát igazi értéknek tekintette és becsben tartotta a 
falubeli családok túlnyomó része. Inkább reformátu
sok bírták a Szent Könyvet, a katolikus családokban 
elvétve fordult elő. A biblia belső oldalain - szokás 
szerint - a családra vonatkozó legfontosabb adatokat 
örökítették meg, a születések és halálozások idejét, 
dátumait és esetlegesen a család jövőjére utaló álmai
kat. Biblia hiányában sokan - különösen az asszo
nyok - vágyakoztak annak birtoklására, hogy az, ha 
lelki szükség mutatkoznék az olvasására, mindig kéz
nél legyen. A Szent Könyv tanításainak alapos isme
rete tiszteletet keltett a bibliaolvasók iránt, akik ma
guk kísérelték meg a Szentírás egyes részeinek ma
gyarázatát, saját értelmezésüket alkalmanként össze
vetve a hivatalos, papi interpretációval. A hasonlítás 
kimutatta egyértelműen a különbözőségeket és kéte
lyeket ébresztett, táptalajt adva az ún. szektás moz
galmaknak. 

Az adventi gondolat, az adventizmus eszméi kívül
ről kerültek a faluba és a bibliaolvasók révén hono
sodtak meg. A faluban ma élő idősek - s nem csupán 
az adventisták, hanem a más vallásúak is - rögtön 
idézik a vámosi adventista előtörténetet. Nagy Sán
dor, a falu egyik legmódosabb gazdája (50 hold szán
tó, 100 hold erdő és 5 hold csopaki szőlő birtokosa) 
éppen csopaki présházában dolgozott Erzsébet nevű 
lányával, amikor betért hozzájuk az Arácson élő két 
könyvevangélista testvér, Csik Ilona és Julia. Nagy 
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4. ábra. Ifj. Völgyi Lajos (1944—45 körül) 
Abb 4. Lajos Völgyi jung, (um 1944—45) 

Sándor vendégként fogadta őket és gyermekei számá
ra vallásos könyveket vásárolt tőlük. Végül meghívta 
őket a falujába, Vámosra. A helységnév hallatán a 
Csik nővérek ijedten csak ezt tudták mondani: „Vá
mosra nem megyünk, mert ott megvernek bennün
ket." Aztán - erőt véve félelmeiken - mégis felkeres
ték a falut, a bibliaolvasó hírében álló családokat. Sok 
vallásos könyvet eladtak megismétlődő vámosi útjai
kon és sok érdeklődőre találtak. Mivel a hatóság sem 
űzte ki őket a faluból és az egyházi vezetés sem gá
tolta tevékenységüket, adventista igehirdetőt hívtak 
Vámosra. Kezdetben Köblös Erzsébet, majd az erdé
lyi származású Lázár Sándorné Veszprémi Ida (6 Hu-
energardt munkatársa volt) tartott bibliaórákat vasár
nap esténként Völgyi Lajosék lakásának első szobájá
ban. Az érdeklődést jellemzi, az új vallási eszmék 
iránti nyitottságra utal, hogy sokszor szűknek bizo
nyult a lakás, az udvaron állva hallgatták a bibliama
gyarázatot. 

Az adventista tanítások hódításának hátterében 
nem volt jelen Vámoson a fokozott szegénység, a 
szociális bizonytalanság, kiszolgáltatottság, mint pél
dául a Kárpátalján58 vagy a mátraalji részeken.59 Nyil
ván előkészítette a befogadást, ha nem is közvetlenül, 
a törzsökös református kisnemesség korábbi domi-
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5. ábra. Nagy Klára 1944-ben 
Abb 5. Klára Nagy, 1944 

nanciájának csökkenése mind vallási mind gazdasági 
téren, amely komoly tekintély veszteséggel is járt. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a vámosi adven
tista közösség kialakulásának okait, előzményeit ku
tatva az I. világháború szörnyű hatását sem. A csalá
dok többsége katonát adott a frontra, sokan közülük 
életüket is veszítették. A faluból 54 áldozatot követelt 
a világháború és hadirokkantak sorát. A tragikus, ed
dig még soha nem tapasztalt háborús események a vi
lágvége közeledtét sugallták, egyesek számára Krisz
tus második eljövetelére utaltak. A háború éveiben 
különösen gyakran forgatták a bibliát Vámoson, vi
gasztalást, reményt keresve benne, olvasása által. 

Az első adventista megkeresztelkedése a faluban 

Vámoson az első adventista nem Nagy Sándor csa
ládjából való volt, mint az várható lett volna. A bog
nár felesége, Völgyi Lajosné Kajdi Eszter keresztel
kedett meg elsőként. A szentgáli református földmű
vescsaládból származó, vámosi bibliás nagyanyja ré
vén a biblia tanításait alaposan ismerő 27 éves fiata
lasszony 1922-ben merítkezett alá. Sajnos a családi 
emlékezet sem őrizte meg a keresztelkedés helyét -



az feltehetőleg a Balaton volt - és pontos idejét. Völ
gyiné először egyedül, majd falubeli hittestvéreivel az 
önálló vámosi gyülekezet megszervezéséig, 1927-ig a 
balatonfüredi gyülekezethez tartozott. Megtérésének 
okairól többféle szóbeszéd járta a településen. Ezek 
az asszony leánykori életvitelére vonatkoztak, való
ságtartalmuk azonban megkérdőjelezhető.60 Inkább a 
vallásos indíttatás és a Csik nővérek könyvevangeli
zációs tevékenysége járulhattak hozzá a református 
egyház elhagyásához, s az adventista hit vallásához. 
A fiatalasszony 1919-ben szülte második gyermekét. 
Amint ma is élő fia említi, két évig szoptatta gyer
mekét, hogy a szoptatás idején olvashassa a megvásá
rolt vallásos könyveket, egyéb kiadványokat. Kezdet
ben a férje is elolvasta ezeket. Olvasmányélményei
ket a Csik nővérekkel, majd a faluba érkező adventis
ta igehirdetőkkel beszélték meg. A férj szintén elfo
gadta az adventista hitelveket, bár nem keresztelke
dett meg a feleségével együtt és később sem. Feltehe
tőleg azért, mert nehezen tudta volna követni az ad
ventista életmódot, nem tudott volna lemondani a do
hányzásról és az alkoholfogyasztásról. Amikor Lázár-
né Völgyiek lakásán kezdte „hirdetni az igét", a bog
nármester meghívta iparostársát, Nagy Gábor gépész
kovácsot és családját is. 1925-ben ők ketten képvisel
ték a vámosi adventistákat - annak ellenére, hogy 
Völgyi Lajos nem keresztelkedett meg - a március 6-
9-i budapesti konferencián. Nagy Gábor ekkor már 
adventista volt a feleségével együtt. Völgyi Lajosné, 
míg egyedül volt megkeresztelkedett adventista Vá
moson, otthon imádkozott. Bár a füredi gyülekezet
hez tartozott, nem járt el oda. Inkább az ottani testvé
rek tartották vele a kapcsolatot, keresték fel őt laká
sán. Hogy férje nem vette fel a keresztségét, de az el
ső években nem is gátolta feleségét az adventista hit 
gyakorlásában, annak tulajdonítható, hogy a helyi 
gazdák erősen hatottak Völgyi Lajosra, lebeszélték a 
keresztségről. 

A nemesvámosi adventista gyülekezet 
megszervezése 

Völgyi Lajosnét elsőként Nagy Gábor és felesége 
követték a keresztség felvételében. A református egy
házból tértek ki ők is 1924 júliusában. Az ifjú asz-
szonyt édesanyja ki is tagadta a családból, mondván: 
szégyent hoz rájuk. Még a szülőágyán sem látogatta 
meg, s unokáitól is elfordult. A mesterember férj pe
dig munkáját veszítette megkeresztelkedése után. 
Míg adventista nem lett, a falu mindkét papja nála 
dolgoztatott. Megkeresztelkedése után a református 
lelkész felkereste a családot, megpróbálta „visszatérí
teni" őket. Mikor rájött, hogy minden érve hiábavaló, 
így szólt a kovácsmesterhez: „Nagy úr, Isten áldása 
kísérje azon az úton, amin elindult és tartson ki rajta." 
Gyermekeik továbbra is a református iskolába jártak, 
tanulták a hittant, kötelezően rendszeresen jártak a re

formátus templomba. Konfirmáláskor - nem véletle
nül - egyik lányukra osztotta a lelkipásztor a IV. pa
rancsolat elmondását, azt is kikötötte, hogy jó hangos 
legyen. A református tanító, aki az I. világháború 
után hadifogolyként megjárta Szibériát, közömbös
nek mutatkozott az adventisták iránt. Sokszor han
goztatta, hogy „mindenki a saját meggyőződése, hite 
szerint cselekedjen." A katolikus tanító így vélekedett 
az adventistákról, hitükről: „Ha Istentől van, akkor ne 
bántsuk." Gyakran beszédbe is elegyedett velük. A 
katolikus pap nem érezte veszélyeztetettnek egyházát 
az adventistáktól, ezért nem is fordult szembe velük. 
Valóban: a katolikusok közül nem is szakadt ki senki 
egészen a II. világháborút követő évekig. 

Nagy Gábort és feleségét Egyed J. Károly követte 
a keresztség felvételében, aki 1925. január 3-án me-
rítkezett alá. Még ez év júniusában édesanyja, özv. 
Egyed Andrásné (Egyed Lídia) és a módos gazda fel
esége, Nagy Sándorné (Váradi Zsuzsanna) is adven
tisták lettek. A kis csoport Nagy Gáborék lakásán 
gyűlt össze és ott tartották a szombatiskolát is. A há
zigazda gépészkovács közel két éves, megélhetési 
gondokkal terhes periódus után újra munkát kapott a 
faluban. Gyermekei és az adventista gyülekezet idő
sebbjei egyaránt megemlékeznek a véletlenről? cso
dáról?, amelynek révén ismét gyakorolhatta mestersé
gét. Váradi Gábor nagygazda, aki bércséplést is vál
lalt gépével, éppen a munkák dandárjában kény
szerült új gépészt keresni meghibásodott gépe megja
vítására. Szorult helyzetében felkereste Nagy Gábort, 
akivel rokonságban is állt, de új hite miatt elzárkózott 
tőle és megígérte neki: ha elindítja a cséplőgépet, ő 
lesz a gépésze és megadja számára a szombatot az 
ünneplésre. Felesége, gyermekei imádkoztak munká
ja sikeréért. Nagy Gábor megjavította a gépet és szép 
keresethez jutott, s lassanként visszatértek a régi 
megrendelői is. 

Nagy Sándorné megkeresztelkedését hosszas vívó
dás után, tartva a rokonság felháborodásától, az eset
leges következményektől, közvetlenül egyik olvas
mányélménye készítette elő. Nyári szombaton, vete
ményeskertje magányában olvasta Ésaiás próféta 51. 
rész 7. versét: „Hallgassatok rám, kik tudjátok az 
igazságot, te nép, kinek szívében van törvényem! Ne 
féljetek az emberek gyalázatától és szidalmaik miatt 
kétségbe ne essetek! Mert mint a ruhát, moly emészti 
meg őket, és mint a gyapjat, féreg eszi meg őket, és 
igazságom örökre megmarad és szabadításom nem-
zetségról-nemzetségre. Kelj föl, kelj föl, öltözd fel az 
erőt..." E mondatok annyira meghatották, hogy gyor
san átöltözött és sietve ment a szombatot ünneplő ad
ventistákhoz. Tőlük visszatérve megvallotta hitét csa
ládjának és bátran vállalta azt a faluközösség előtt is. 
Nagy Sándorné maga is módos családból származott, 
a gazdag Váradi Gábor lánya volt. A református egy
házból való kitérésével gúnyolódásnak tette ki a szü
leit. Édesanyja azonban megértőnek bizonyult. Férje 
kelt ellene, pedig ő szintén szimpatizált az adventista 
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tanításokkal. Megtiltotta feleségének, hogy eljárjon 
szombatot ünnepelni, mondván: szégyent hoz rá, aki 
gazdag emberként községi elöljáró is. Amikor Nagy-
né nem tágított, megfenyegette: „Ha még elmész 
szombaton, levágom a nyakad a kaszával!" Oda is 
készítette a kaszát az ajtóhoz, ám nem bántotta asszo
nyát. Idővel megbékélt, maga is eljárogatott ünnepel
ni a szombatot. A keresztségét mégsem vette fel, még 
akkor sem, amikor nyolc gyermekük közül hét már 
követte anyjuk hitét. „Talán mert nem tudott lemon
dani a reggeli pálinkaivásról és kedves pipáját sem 
dobta ki" - fogalmazzák meg gyermekei. És, tehetjük 
hozzá, így nem várt rá megvetés, gúnyolódás, meg
maradt az elöljárói státusa. 

1927-ben csatlakozott az adventisták kis csoportjá
hoz özv. Egyed Andrásné lánya, Korpádi Sándorné 
(Egyed Lídia). О 1927 decemberében keresztelkedett 
meg. Vele a vámosi adventista közösség létszáma el
érte a hét főt - köztük öt nő és két férfi - s önálló 
gyülekezetté szervezte őket Voigt Miksa prédikátor. 

Az adventista életmódra való áttérés nehézségei 

Az adventisták számára az ún. „tiszta étkezés"-t 
Mózes III. könyve 11. fejezete írja elő. A tiszta étke
zést már a keresztség felvétele előtt elkezdték Vámo
son is. Ez radikális táplálkozásmód-változtatást jelen
tett számukra. Többé nem főztek disznózsírral és nem 
fogyaszthattak disznóhúst. Az éppen meghizlalt disz
nót eladták, s disznó helyett több borjút és szárnyast 
tartottak. Húsz-harminc csirkét, kacsát és libát is ne
velt egy-egy család húsáért, zsírjáért. A marha-, bor
jú-, bárány- és birkahúst a helyi mészárszékben vásá
rolták, vagy családok együtt vágtak évente többször 
borjút. Nagy Sándorék kecskét is tartottak tápláló te
jéért és húsáért. Saját kecskepásztort alkalmaztak a 
nyájhoz. Tehenet szinte minden család tartott. Tejé
ből a nők maguk köpülték a vajat tésztasütéshez. 
Hogy étkezési olajhoz jussanak, napraforgót és tököt 
ültettek. Magjukból olajat üttettek távolabbi települé
seken, mivel ekkor már nem működött a vámosi olaj-
ütő. 

Talán a szeszesital-fogyasztás tilalma érintette leg
érzékenyebben az adventista férfiakat. Szinte minden 
család birtokolt szőlőt több évszázada a Balaton-fel
vidéken, Csopakon, Paloznakon és Lovason. A szólő-
beli gyümölcsfák terméséből pedig pálinkát is főztek 
a helyi pálinkafőzőben, a „kukullóban". Életvitelük 
szerves része volt az alkoholfogyasztás - ezt erősítet
te a nemesi mentalitás - ezért különösen nehéz lehe
tett lemondani a bor- és pálinkaivásról. Az adventis
ták a szőlőiket megtartották, ám borukat eladták. 
Éves fogyasztásra 200-300 liternyi mustot tároltak a 
maguk számára. 

A szombat megünneplésével járt, hogy az ételeket 
már pénteken elkészítették erre a napra. A nyári me
legben, hűtőszekrény nem lévén ekkor még, tejeskan

nákba töltve a kútba engedték le az ételt. Közös ku-
takba, mert a faluban alig volt a két világháború kö
zötti években saját kút. Ezért nem nehezteltek a falu
beliek az adventista családokra. 

A gyógynövények fokozottabb használatát a gyüle
kezetben Csik Júlia terjesztette el. Gyerekekkel sze
dette a füveket és egyéb növényeket, növényi része
ket (pl. tökindát), s készítette a teákat belső bántal-
makra. Leginkább ezerjófűből, hársból, bodzából, bo-
rovicskából, vöröshagymából, csipkéből és csalánból 
főznek teát a vámosi adventisták. Táplálkozásukban -
mint általában a falu lakóiéban - nagy szerepe van a 
gombáknak. Jól ismerik a gombaféléket, sok is terem 
belőlük a határbeli erdőkben, réteken. 

Az adventista életmód új mentalitást is követelt. 
Az adventisták nem dohányoznak, nem káromkod
nak, nem hangoskodnak, kerülik a feltűnést a viselke
désben, öltözködésben egyaránt. A lányok, asszonyok 
hajukat a divat hatására sem vágatták le, nem daue
roltatták be, hanem befonták, kontyba tekerték és 
kendővel bekötötték. Megkeresztelkedésük után 
gyöngyöt sem viseltek többé és nadrágot sem vettek 
magukra. Nem jártak bálba, szórakozóhelyekre, csak 
a barátaikkal beszélgettek a vámosi közök végén es
ténként, különösen vasárnapokon. Kerülték a vesze
kedést, lehetőség szerint kitértek előle. Szó nélkül 
tűrték a csúfolkodást, amikor szombatonként ünnep
lőbe öltözötten mentek „megülni a szombatot". 
„Szombatista, szombatista" - kiabálták rájuk a szüle
ik illetve más felnőttek által felbujtott gyerekek. 

Az adventisták nem vettek részt más egyházhoz 
tartozó rokonaik lakodalmán. Ha semmiképpen nem 
térhettek ki a meghívás alól, a templomig elkísérték a 
párt, de a templomba már nem mentek be. Az esküvői 
vacsorái invitálást csak akkor fogadták el, ha megbi
zonyosodtak arról, hogy „tisztán főztek" számukra. 
Ilyenkor külön terítettek az adventista rokonoknak. A 
vacsora elfogyasztása után rendszerint hamar hazatér
tek, mert ki voltak téve az ittas vendégek inzultálásá-
nak. 

Az adventista katonának, ha nem került túl messzi
re Vámostól, hetente vitték a hozzátartozók a „tiszta 
ételt", nem kellett ennie a kaszárnyai menüt. A gya
korlatokon, s később a világháborúban fegyvert fog
hattak, de ha lehetett, nem lőttek vele. 

Az önálló gyülekezet működése 
a II. világháború végéig 

A faluban élénk visszhangot váltott ki Nagy Gábor 
és felesége, majd Nagy Sándorné megkeresztelkedé-
se. A presbiterek nyílt támadásba kezdtek. Völgyi La
jos is szembeszállt a számára munkát adó gazdák un
szolására a feleségével és megtiltotta fiai adventista 
nevelését. A megbecsült mesterember inni kezdett. 
Hordószám vette a bort és barátaival dorbézolt. Na
ponta 8-9 liter bort is megivott. Esténként, a kocsmá-
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ból hazatérve a nagykést az asztallapba csapdosta és 
kiabált: „Gyere le Isten, összemetéllek! ' ' Felesége és 
gyermekei a pincébe vagy a szomszédba menekültek 
előle. Ha kijózanodott, békén hagyta a családját. Re
formátus vallását nem gyakorolta, templomba nem 
járt és vasárnap is dolgozott. Az egyházi járandóságot 
ellenben mindig megadta. Fiait - ígért taníttatásuk fe
jében - arra kényszerítette, hogy járjanak vele a kocs
mába, igyanak ők is. 

A kedvezőtlen körülmények ellenére az 1930-as 
években megduplázódott a vámosi adventista gyüle
kezet létszáma. Ekkortájt keresztelkedtek meg a fel
nőtt tagok gyermekei és újabb családok is csatlakoz
tak. Nagy Sándorné - aki 12 gyermeket szült és közü
lük 8 maradt életben - hét gyermeke lett tagja a gyü
lekezetnek 17-19 évesen. A nyolcadik református 
maradt, de lélekben б is elfogadta az adventista taní
tásokat. Állandó olvasmánya volt a biblia, s ha tehet
te, férjhezmenetele után is eljárt a gyülekezetbe. Test
vérei szerint azért nem keresztelkedett meg, mert 
„sok világiasság" volt benne. 

Győrffy Lajos református lelkész 1932-től vezette 
az egyházból kitértek anyakönyvét. Az előző években 
kitértek névsorát az azévben kelt főszolgabírói rende
let alapján hozta. így 1932-ben 10 lelket, két férfit és 
nyolc nőt bocsátott el hivatalosan a református gyüle
kezetből, köztük Nagy Esztert és Nagy Karolinát, 
akik ekkor még csak 4 illetve 3 évesek voltak, tehát 
még nem vehették fel a keresztségét. A következő év
ben öt kitérőt jegyzett be Győrffy Lajos, három férfit 
és két nőt. 1934-ben „kitérésre jelentkeztek" - ez a 
formula olvasható az anyakönyvben, bár tudjuk, so
hasem jelentették be valójában a kitérésüket, hanem 
többé nem jártak a templomba, nem fizették az egy
házi adót és párbért - négyen, két férfi és két nő. 
1936-ból való a sorban következő bejegyzés. Ekkor 
öten hagyták el a református gyülekezetet, illetőleg a 
lelkész ekkor vezette be őket a külön anyakönyvbe. 
Itt zárul is a könyv, Győrffy Lajos többé nem írta bele 
a gyülekezetet elhagyók adatait: nevüket, életkorukat, 
szüleik nevét és a rájuk vonatkozó törvényszéki ren
deletek számát s keltét.62 

A község elöljárói, valamennyien módos gazdák, 
mély ellenszenvvel viseltettek az adventisták iránt. 
Gyülekezési engedélyt csak K. Nagy Gábor majd 
Egyed János Károly házához adtak ki számukra. Til
tották a fiatalkorúak és az idegenek részvételét. A Vá
mosra érkező adventista prédikátor is idegennek szá
mított. A szombatiskolát ezért gyakran, jó időben a 
szabadban tartották. Sokszor meglátogatták a balaton
füredi testvérgyülekezetet. Az utat gyalog, az erdőn át 
tették meg. 

Nagy Sándorné ekkortájt súlyosan megbetegedett. 
Halálára számítva, a falu jegyzője egy rendkívüli 
gyűlésen elfogadtatta az elöljárókkal, hogy külön te
metőt jelöljenek ki az adventistáknak. A leendő teme
tőt a Sédvölgyben, a disznócsapás mellett sáncolták 
körül, erősen lejtős területen. Am a község nem ka

pott engedélyt az új temető megnyitására és Nagy 
Sándorné is felgyógyult betegségéből. 

A vámosi adventista gyülekezetben az első házas
ságot 1935-ben kötötték. Nagy Zsuzsanna és Egyed 
János Károly házasodtak össze a legnagyobb egysze
rűséggel. A menyasszonyi háznál Bajor László prédi
kátor adta össze a fiatal párt. A szertartást a családta
gokból álló quartett éneke és az elhangzó versek va
rázsolták ünnepélyessé. 

1936-ban emlékezetes ifjúsági ünnepélyt tartottak 
Egyed János Károlyék udvarán. A házigazda misszió
munkája őszinte elismerést váltott ki a gyülekezetben 
és a környékbeli adventista közösségekben. Veszp
rémben és Gyulafirátóton hirdette az adventi üzene
tet. Munkájának eredményeként kis gyülekezet szer
veződött Veszprémben, amely szórványként Vámos
hoz tartozott. F. Nagy Gábor missziós tevékenysége 
nyomán pedig Szentgálon keresztelkedtek meg né
gyen 1936-ban. Még ez évben két helybeli és öt szór-
ványbeli taggal gyarapodott a vámosi adventista gyü
lekezet. 

Területi központjuk Székesfehérváron volt. Az ott 
rendezett konferenciákra évente két alkalommal, ta
vasszal és ősszel 2-3 napra elutaztak a vámosiak is. 
A fiatalok kerékpáron tették meg az utat, a többiek 
lovaskocsira ültek. Szállást a helybeli adventista csa
ládoknál kaptak és lovaikat is elláthatták. Bajor Lász
ló, aki 1932-36 között volt a gyülekezet prédikátora, 
a 20-22 tagot számláló gyülekezetben megszervezte 
a Tábea (jóléti), a misszió és az ifjúsági csoportot, va
gyis osztályt. Ekkor már énekkara is szerveződött a 
gyülekezetnek, amelyet Herczeg Mária székesfehér
vári bibliamunkás vezetett. A kórus rendszeresen mű
sort adott a székesfehérvári konferenciákon. 

A „felekezeten kívüli szektá"-nak minősített gyü
lekezet számára a legnehezebb időszakot jelentette az 
1939. december 2-án bevezetett, s csak 1941. január 
17-én feloldott gyülekezési tilalom. Ebben az idő
szakban a tagok kis csoportokban keresték fel egy
mást. Nyáron a közeli erdők menedékében tartották 
istentiszteleteiket. A gyülekezet 1941-ben vette fel a 
„Bibliakövetők Felekezete" nevet, működhetett en
gedélyezetten. 

A vámosi adventista közösséget 1942-től szombat
helyi prédikátor, Szigeti Jenő látogatta. Ekkor a gyü
lekezet létszáma a szórványok nélkül elérte a negy
ven főt. Felmerült az imaház építésének gondolata, 
hiszen Egyed János Károlyék lakása már alig tudta 
befogadni a gyülekezeti tagokat. 1943-ban adódott le
hetőség imaház építésére. Egy utcára nyíló kovács
műhely és a mögötte levő beépítetlen terület kínálko
zott megvételre a Főutcán. Azonban miniszteri rende
let tiltotta a közösség ingatlanvásárlását és a vámosi 
adventista gyülekezetnek pénze sem volt rá. A szom
batiskola vezetője, Váradi András megtakarított pén
zét kölcsönözte a vásárláshoz és vállalta a látszólagos 
tulajdonjogot. Az imaház hivatalosan lakóházként 
épült. A gyülekezeti tagok végezték a munka döntő 
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6. ábra. Az adventista kórus kísérőkkel Balatonszemesen adventista konferencián 1949-ben. (júl. 2-3.) 
Abb 6. Der Chor der Adventisten mit ihren Begleitern an der Konferenz der Adventisten in Balatonszemes im Jahre 1949. (2-3. Juli) 

7. ábra. Az adventista kórus az imaház udvarán 1950 körül. Balról a harmadik Liebhardt László lelkész úr, 
középen Nagy Klára 

Abb 7. Der Chor der Adventisten im Hofe des Bethauses um 1950. Der Dritte von links der Seelsorger László Liebhardt, 
in der Mitte Klára Nagy 
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részét. Egyed János Károly a saját erdejéből termelte 
ki az épületfát és az ácsmunkát maga vállalta. A leen
dő imaház számára б faragta már korábban a 4-5 sze
mélyes padokat. Őszre készült el a két helyiségből ál
ló, ötven személyt befogadó imaház. A kisteremben 
állt Váradi András fekhelye, mert az éjszakákat a ház
ban kellett töltenie, hogy a csendőri ellenőrzéseken 
igazolt legyen a lakóház funkció. A gyülekezeti ház 
berendezése 1944-ben harmóniummal bővült. Herczeg 
Mária segítségével vásárolták az énekkari munka 
könnyítésére. 

Az új imaház másfél év múltán a falun átvonuló 
különféle katonai alakulatok szálláshelye lett. S mi
ként Vámos egész lakossága, a helyi adventista kö
zösség is megszenvedte a háborús eseményeket. Pol
gári áldozatokat is követelt tőlük a háború. A falut ért 
1945 márciusi bombatámadás során veszítette életét 
Kovács Gáborné. A szovjet csapatok betörésekor öl
ték meg a fiatal házaspárt, ifj. Völgyi Lajost és felesé
gét, Véghelyi Ilonát. A szörnyű kegyetlenséggel elkö
vetett gyilkosság egy zenei őstehetségtől fosztotta 
meg a gyülekezetet. Ifj. Völgyi Lajos több hangsze
ren kiválóan játszott, az emlékezet szerint gyönyörű
en hegedült. A későbbiekben részt vállalt volna az ad
ventista gyermekek zenei nevelésében... Öccse, Gá
bor betegen került haza az orosz frontról. A harctérre 
magával vitte bibliáját és katonatársaival gyakran be
szélgetett vallási témákról. Bevetéskor hangosan 
imádkozott, s bajtársai szinte a katonaköpenyébe ka
paszkodva tartottak vele. Az egyik bombatámadáskor 
a légnyomás messzire dobta. Idegösszeroppanást 
majd gyomorfekélyt kapott és szinte megvakult a hó-
mezei gyaloglástól. Frontélményei megerősítették hi
tét. 

Amikor 1942 szeptemberében szabadságot kapott, 
egyik első útja szülőfalujában az adventista gyüleke
zetbe vezetett, akkor még Egyed János Károlyék la
kására. A csendőrség váratlan ellenőrzésétől a falu 
kisbírója, egy hithű katolikus ember mentette meg, 
aki előrerohanva a másik szobában rejtette el. Egy év 
múlva, 1943 augusztusában keresztelkedett meg Cso
pakon a Balaton vizében. Édesapja, amint értesült er
ről, rátámadt. 

A béke első napjai is háborús áldozatot hoztak Vá
moson az adventisták kis közösségéből. Nagy Sán-
dorné József nevű fia a frontról való szerencsés visz-
szatérése után földjükön szántott. Gránátra lelt s az 
felrobbant a kezében. Vele öreg napjaikra szánt gond
viselőjüket veszítették el szülei. Fia halálát édesanyja 
már 1923-ban megálmodta. Fekete táblán az 1922-es 
évszámot olvasta és égi hangot hallott: „Add hozzá, 
amit most írunk! Ne felejtsd el, nagy esemény lesz 
az!" Nagy Sándorné be is írta a családi biblia belső 
oldalára az 1945-ös évszámot, s az álombeli jövendö
lést. Fia halálával ezt az álmát látta beteljesedni. 

Az adventista tanítások térhódítása a vámosi 
katolikusok körében 

A II. világháború után ismét megindult a gyüleke
zeti élet Vámoson, új lendülettel, végre megint H. N. 
Adventista névvel. Már 1945 szeptemberében négy új 
tagot keresztelhetett Szigeti Jenő prédikátor.63 Egy év 
múlva misszióutakat szerveztek a környékbeli telepü
lésekre: Hidegkútra, Felsőörsre, Tótvázsonyba, Nagy-
vázsonyba, Kövesgyűrre, Barnagra, Szentgálra, Gyu-
lafirátótra és a távolabbi Fűzfőre és Kapolcsra is. 
Evangelizációs ünnepélyeket tartottak az énekkar 
közreműködésével és verseket adtak elő. A bibliaórá
kon Jézus eljöveteléről és a szombat igazságáról be
széltek az érdeklődőknek. 

Ebben az időszakban sem szűntek meg az első vá
mosi adventista asszony, Völgyi Lajosné megpróbál
tatásai. Bár védelmére kelt adventista fia és menye, 
férje mégis többször bántalmazta ittasan. Egy alka
lommal férje, látomása által vezetve késsel támadt rá. 
Völgyi Lajos előtt két magas férfi jelent meg, nótáz
tak és arra kényszerítették, hogy a nagykéssel ölje 
meg a feleségét. Völgyiné, éjjel lévén, ágyában fe
küdt. A férje megkérdezte tőle, látja-e ő is a két férfit 
és hallja-e, mit nótáznak. Természetesen nem volt a 
válasza. Amikor férje ráemelte a kését, csak így szólt: 
„Te Lajos, ne tegyed!" Szavai hallatán férje letette a 
kést, nem bántalmazta. Azonnal megbeszélték, mi 
történhetett. Az asszony szerint a „levegőbeli hatalmas
ságok" kényszerítették férjét a gyilkossági kísérletre. 
Úgy tartották: az Úr őrizte meg Völgyi Lajosnét. 

A háború utáni években a helyi adventisták invitá
lására a vámosi katolikusok közül egyre többen jártak 
el a nyilvános bibliaórákra. A vallásos érzelmek meg
erősödéséhez hozzájárultak a falubeli szörnyű hábo
rús élmények, gyilkosságok is, s mint emlékeznek, a 
katolikusokban ekkortájt ébredt a biblia megismeré
sének vágya, igénye. A katolikusoknál nem volt álta
lános gyakorlat a biblia olvasása. Sokaknak nem is 
volt bibliája, sőt akadt köztük olyan hívő, akinek soha 
nem került a kezébe biblia. A háború után az adven
tistáktól vettek illetve kaptak ajándékba bibliát. Kö
zösen olvastak belőle majd megbeszélték olvasmá
nyélményeiket. Efféle szándékkal nem fordulhattak 
papjukhoz, a bibliaóra nem volt szokásban a vámosi 
katolikus gyülekezetben sem. Papjukat tisztelték, ám 
emberileg nem álltak annyira közel hozzá, hogy ilyen 
belső igényükről egyáltalán tájékoztatták volna. 

A helyi katolikusok közül többen annak ellenére 
adventisták lettek, hogy korábban hallani sem akartak 
a „szornbatistákról", elzárkóztak előlük. Sőt hara
gudtak is rájuk, hogy térítenek, „ide-oda mászkál
nak". „Majd akkor leszek adventista, ha megbolon
dulok' ' - hangoztatta az egyik asszony. Mint mondja 
magáról, csúnya káromkodós szája volt és szégyenke
zett miatta. Még a csatkai búcsúra is elment gyalo
gosan, hogy ottani élményei hatására hátha .előnyére 
tud változtatni a természetén. Nem sikerült neki, rá-
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adásul megbotránkoztatták a búcsú, búcsújárás külső
ségei. Az adventisták hívására részt vett egy vasárnap 
esti nyilvános istentiszteleten. Férje ekkor még nem 
tartott vele, de együtt olvasták a bibliát. S miután az a 
véleménye formálódott, hogy „mennyi mindent más
ként ismert, mint ahogy megírták a bibliában", csatla
kozott feleségéhez. Hosszas tusakodás után döntötték 
el: kérik a tanítást, „elindulnak a szombatünneplés
ben". Véglegesen, mint visszaemlékeznek, E. G. 
White: A Jézushoz vezető út című munkája győzte 
meg őket. A gyülekezet könyvtárából más adventista 
könyveket, az egészséges életmódról szóló füzeteket 
is elolvastak még keresztségfelvételük előtt. Aláme-
rítkezésük után a fiatalasszonyt kiközösítették a szü
lei, öt évig nem is álltak szóba vele. Édesapja beteg
ségekor kerültek kapcsolatba ismét egymással. A férj 
édesanyja később maga is hívő lett, pedig sokféle 
mendemonda járta róluk a faluban: „azért lettek 
szombatisták, mert szalmazsákot kaptak" (a szegény
ségükre utaltak ezzel); „az UNRA csomagok miatt 
keresztelkedtek meg". A feleségtől is megkérdezték 
a faluban, visszaemlékezve korábbi kijelentésére: 
„No, megbolondultál mégis?" A válasz így hangzott: 
„Megbolondultam, mert így van megírva." Más ad
ventista sorsa sem volt könnyebb ebben az időben, 
gondolt vissza a kezdeti évekre az egyik Vámosra, re
formátus férjhez került evangélikus asszony. О a kö
zelben lakó adventista asszony hívására ment el a 
„nyilvánosokra". A biblia megismerésének vágya 
vezette. Családjukban nem őriztek bibliát, sógornője 
ajándékozta meg vele. Mielőtt olvasásába kezdett, 
imádkozott, hogy „az Úr adjon értelmet cselekedeté
nek". A téli esték bibliaórái után kétnapos hitmélyítő 
konferencián vett részt Veszprémben, amelyre elkí
sérte a férje is. Az ifjú ember „végigsírta a prédikáto
rok beszédeit". Hazatérve arra kérte a feleségét, hogy 
jövő szombatra készítse elő a ruháit, megy vele a 
gyülekezetbe. Mint barátkozók, egy évig jártak a 
gyülekezetbe. Már a keresztség felvétele előtt szem
betűnő változásokat észleltek a férj viselkedésében: 
jóval türelmesebb lett, nem káromkodott többé és le
mondott a balatoni szőlőbirtokról származó bor ivásá-
ról. Szüleik megdöbbenéssel fogadták a megtérésük 
hírét. A fiatalasszony szülei, akik kocsmárosok vol
tak, egyenesen megkérdezték: „rábeszéltek-e?" A fér
jet „famíliacsúfítónak" nevezték a szülei, szegyenlet-
ték a tettét. Apja elkeseredésében fejszével ütögette 
fiáék lakásának ajtaját. Meglátogatta őket a reformá
tus pap a kurátor társaságában és felajánlották a visz-
szatérés lehetőségét. Amint látták, hogy igyekezetük 
hiábavaló, meg sem hallgatva a kitérésüket indokló 
tényeket, érveket, sietve távoztak. 

1946 karácsonyának másnapján hat vámosi keresz
telkedett meg a székesfehérvári közfürdőben. Négy 
nő és két férfi, köztük egy házaspár. Az egyik férfi, 
Csőgör István - aki barátja hatására lett adventista -
később, Vámosról elkerülve Csongrádi néven prédi
kátor lett. Jelenleg a hévízi körzet lelkipásztora. 

A vámosi katolikus pap viszonylagos közömbös
séggel fogadta a gyülekezetéből való kitéréseket. A 
falubeliek ezt betegségével magyarázzák. Ám előfor
dult, hogy saját bibliáját kölcsönözte kitért hívének, 
mondván: „a szombatisták bibliája hamis." Nem szé
gyenítette meg őket kiharangozással, kitérési anya
könyvet sem vezetett, illetve erről nincs tudomásunk. 
A katolikus egyházba vissza is tértek néhányan a vá
mosi adventista gyülekezetből. A búcsúvezető, elői
mádkozó, aki kántorizált is Vilma pusztán, a katoli
kus pap terminológiájával élve „visszaszégyenkezett" 
egyházába. Nem tudta betartani az új életmód szabá
lyait, főként az italfogyasztásról nem tudott lemonda
ni. Adventistaként nagy eredménnyel missziózott. 
Hatást gyakorolt a népre, ugyanúgy, mint amikor bú
csúvezető volt. Az 1940-es évek végén, 50-es évek 
elején rendkívül sikeresnek bizonyult az adventisták 
helyi missziója. „Úgy ment, mint a tsz-szervezés. 
Reggeltől estig a kilincset adták egymásnak a szom
batisták" - emlékeznek a katolikusok. Sokan vissza
utasították az imaházba szóló meghívásukat: „Elme
gyek akkor, ha te is eljössz a mi templomunkba." 
Amint egyre többen „tértek meg" a vámosi katoliku
sok közül, a pap telente bibliaórákat tartott a felnőttek 
részére. Ugyanakkor - a politikai tiltás ellenére -
megerősödött Vámoson a gyermekek hittanoktatása.64 

A református gyermekek közül is gyakran kétosztály-
nyi, 60-80 gyermeket tanított a lelkész. A hivatalos 
statisztikában természetesen ennél kisebb létszám 
szerepelt. Vámoson még a legnehezebb időkben sem 
szűnt meg a hittan oktatása. Ennek egyik oka a fele
kezetek „rivalizálása" lehetett, a másik pedig az ad
ventisták helyi visszaszorítása a hitoktatás révén. A 
falu kedvelt katolikus papja, Jani Károly szerint az 
1960-as évek Vámoson a vallási életben a reformá
ció-ellenreformáció idejét, hangulatát idézték. Mind
egyik gyülekezet a maga sajátos módszereivel kíván
ta erősíteni a pozícióit. Az adventisták a helyi temeté
seken gyakran térítő hangnemű prédikációt mondtak. 
Válaszul a katolikus pap is kényszerült megerősíteni 
gyászbeszédeiben a tanító jelleget. A katolikus egy
házból kitért adventisták sokszor beszélgettek volt 
papjukkal egyes teológiai tételekről, aki, élményei 
hatására - egyházi belső használatra - tanulmányt is 
írt az adventista hitelvekről. A személyes kapcsolatot 
a teológiai és egyéb ellentétek ellenére mindvégig 
tartotta az adventistákkal. Jó matematikusként az 
érettségire való felkészülésben segítette az adventista 
gyermekeket, ellenszolgáltatás nélkül. S hozzá vitték 
meghatároztatni és ellenőrizni a gombát a helyi ad
ventisták, ismervén szakértelmét. 

A katolikus gyülekezet megerősítését szolgálta az 
is, hogy Jani Károly esperes betlehemes játékot taní
tott be a gyerekeknek. A csoport egész adventben jár
ta a falut, de a betlehemezés koronája karácsony hete, 
s Ádám-Éva napja volt Vámoson is.65 
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8. ábra. Völgyi Lajosné, az első nemesvámosi adventista 
(1885-1967) 1950 körül szülői háza udvarán 

Abb 8. Frau Lajos Völgyi, die erste Adventistin in Nemesvámos 
(1885-1967) um die Jahre 1950 im Hofe ihres Elternhauses 

Az adventista missziómunka újabb sikerei, 
a gyülekezet megerősödése 

A létszámban egyre gyarapodó vámosi adventista 
gyülekezet számára egyre szűkösebb lett az imate
rem. A bővítés különösen a tagok gyermekeinek és a 
barátkozóknak befogadására vált szükségessé. A gyü
lekezeti ház mögötti, még beépítetlen területen ké
szült el az új, immár 100 lelket befogadó imaterem. A 
felavató ünnepélyt körzeti konferencia keretében tar
tották 1948. szeptember 11-én. E hónap elsó napján 
került a gyülekezet élére Liebhardt László fiatal se
gédprédikátor, akinek két évtizedes munkálkodása a 
gyülekezet megerősödését szolgálta. A mai idősebb 
tagok nagy szeretettel emlegetik őt. Megemlékeznek 
a lelkiismeretességéről, töretlen munkabírásáról. 
Együtt dolgozott a gyülekezet népevangélistáival, a 
nagy missziómunkák idején segítette felkészülni a ke-
resztségre a megtérni szándékozókat.66 Kapolcson 
Váradi Gábor és Völgyi Gábor tartottak evangelizáci
ós órákat 1948^49 telén. A kapolcsi adventisták kez

detben szórványként Vámoshoz tartoztak, de 1949. 
október 29-én önálló gyülekezetté szervezte őket Li
ebhardt László. Ez az év a nagy keresztségfelvételek 
éve a gyülekezet történetében. Június 25-én nagyszá
mú gyülekezetbeli és érdeklődő előtt Csopaknál a Ba
laton vizében húszan keresztelkedtek meg: 19 a vá
mosi gyülekezetből és szórványaiból és 1 a veszpré
miből. Ősszel, szeptember 4-én újabb 12 tagot ke
reszteltek. Velük a gyülekezet létszáma elérte a 90-t. 
Október végére ez a szám a kapolcsiak kiválásával és 
egy tagnak a veszprémi gyülekezethez való csatlako
zásával 78-ra módosult. A keresztségekkel sok kis
gyermekes család került a gyülekezetbe. A közel 40 
gyermek hittanoktatását Liebhardt László végezte 
nem kis gonddal, törődéssel. Kirándulni is vitte őket a 
testvérgyülekezetekhez és a Balatonra. A ma élő idő
sebb adventisták számára felejthetetlen az 1949. évi 
gyermek hittanvizsga. Az énekkari tagok száma is 
23-ra emelkedett ebben az évben. 1951-ben került sor 
az áhított gyülekezeti könyvtár létrehozására. Lieb
hardt László és Lenk Lajos atyafi munkájával, 41 ala
pítótag anyagi hozzájárulásával 68 kötetes, klasszikus 
adventista munkákat egybegyűjtő könyvtár létesült a 
tagok lelki épülésére, szellemi gyarapodására. 

1951. november 24-én iktatták be prédikátori tisz
tébe Vámoson Liebhardt Lászlót, majd hálaadó isten
tiszteleten emlékeztek meg a vámosi gyülekezet fenn
állásának negyedszázadáról. Veszprémi Ida verset is 
írt erre az alkalomra. Verse kezdősorait idézzük most: 

„Nemesvámos, Veszprém megye 
A Biblia „Názáret"-je 
Kitől semmi jót sem vártak 
Lett forrása a szent árnak..." 
Ez év őszétől Lenk Lajos alapfokú zenetanfolya

mot tartott az adventista gyermekeknek, akik a követ
kező év májusában már önálló hangversenyt adtak. A 
hangszeres zene világába Simon Emil gordonkamű
vész vezette be az érdeklődő gyermekeket. Ekkor in
dult pályáján Egyed József, aki a debreceni konzerva
tórium elvégzése után művésztanár lett. Jelenleg a 
veszprémi Csermák Antal Zeneiskola tanára és 1985-
től a Veszprém-Nemesvámos összevont adventista 
kórus vezetője. 

1956 tavaszán új lelkipásztor került a vámosi refor
mátus gyülekezet élére. Nádasdy Lajos, a fiatal pap 
már a kezdetekben határozott lépéseket tett a „szektás 
hatások" ellen. Felmérte, hogy gyülekezete életét 
nem tudta megbontani a kommunista ideológia. Min
den iskolásgyermek járt hitoktatásra, vasárnaponként 
200-300 ember vett részt az istentisztelen. „Sátoros 
ünnepeken" viszont mindig megtelt a reformátusok 
temploma, 500-600 ember gyűlt össze délelőtt s dél
után egyaránt. Tehát a gyülekezet számára csak az 
adventista misszió jelentett veszélyt. 1956 pünkösd
jén a konfirmáció és a konfirmáltak első úrvacsoravé-
tele után Nádasdy Lajos felszólította a gyülekezetet, 
maradjanak még, mert komoly mondanivalója van 
számukra. Ekkor elmondta, hogy tudomására jutott: 
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többen a gyülekezet tagjai közül rendszeresen járnak 
az adventista gyülekezetbe. Felszólította ezeket a hí
veket, hogy „haladéktalanul hagyják abba a kétfelé 
sántikálást, mert nekik itt a helyük. Vagy válassza
nak: vagy a református gyülekezet, ahol őseik gyako
rolták a hitüket, vagy az adventisták. Tudomásul ve
szem, ha az adventistákhoz átmennek, de a kétfelé 
sántikálást nem. Ha odajárnak, itt nincs helyük, vagy 
csupán akkor, ha azok az adventisták is eljönnek ve
lük ide a templomba, akiknek kedvéért, vagy barát
ságból, vagy hívásukra ók odamennek. Szeretném 
meghívóikat velük együtt itt látni. És azután felolvas
tam a II. Korintus 3 : 14-16. verseit:" De eltompult 
az ő gondolkodásuk. Mert ugyanaz a lepel mind máig 
ott van az ószövetség olvasásánál felfedetlenül, mivel 
csak olvassák Mózest, lepel borul a szívükre. Mikor 
pedig Izrael megtér az Úrhoz, elvétetik a lepel." Érté
sül még néhány gondolatot fűztem hozzá, nyomaték
kal arról, hogy az ótestamentum Krisztusra utaló ka
lauz, akiben van a mi váltságunk és nem a szombatért 
van, annak megünnepléséért a bűnbocsánat és az üd
vösség" - emlékezik vissza a református lelkipásztor. 
Hívei hitének megerősítéséül 1956 októberétől 1957 
húsvétjáig vasárnaponként az igehirdetésben, hetente 
egy alkalommal körzetenként egy-egy családnál ma
gyarázta az ószövetség félreérthető igéit. A családi 
bibliaórák sikerére jellemző, hogy a lakást minden 
esetben zsúfolásig megtöltötték a hallgatók. Az ad
ventisták közül is többen eljártak ezekre a bibliaórák
ra, azért, mert a pap megengedte, hogy a hallgatók a 
bibliamagyarázat végén hozzászóljanak az elmondot
takhoz és kérdezhettek is. Ezt az alkalmat az adven
tisták „bizonyságtételre" használták ki. Valóságos vi
tafórum alakult ki ezeken a bibliaórákon, amelyek 
több órán át is tarthattak. A következő télen már az 
egykori istállóból kialakított gyülekezeti terem adott 
helyet a bibliaóráknak. Ide már nem jártak el az ad
ventisták. Erre az időre - nyilván a bibliaórák hatásá
ra is - csökkent az adventisták „vonzása" a faluban. 
Sőt néhányan visszatérésre is jelentkeztek az adven
tisták közül, de őket nagyon komoly megfontolásra 
kérte Nádasdy Lajos és közeledésüket kellő tapintat
tal elhárította. 

Ebben az időszakban ismét napirendre került a te
mető ügye. Betelt a református egyház kisebb temető
je és a presbitérium elhatározta, hogy újra megnyitja 
a régi, több holdas temetőjét, ahova már több, mint 
100 éve nem temetkeztek. Tudomást szerzett erről az 
adventista gyülekezet és tárgyalásokat kezdtek a pres
bitérium egyes tagjaival arról, hogy egy arányos részt 
adjanak át a megnyitandó temetőből az adventista 
gyülekezet számára. Végül a református lelkipásztort 
is megkeresték. Ám a presbitérium úgy döntött, hogy 
megtartja a szokásos temetői rendet. így az adventis
ták továbbra is - napjainkban is - a református, illet
ve a katolikus temetőben helyezik végső nyugalomra 
halottaikat. 

Az adventisták - lévén Vámos körzeti központ -
gyakran hívták a református és katolikus barátaikat a 
körzeti konferenciákra. Az ökumenikus együttmun-
kálkodásnak még csak csírái mutatkoztak ekkortájt a 
történelmi egyházak között is, s nem vonatkozott az 
az adventistákra. Ezért keltett nagy csodálkozást a fa
luban az az eset, amikor a Vámoson szolgáló egyik 
fiatal lelkész a menyasszonyával a délutáni istentisz
telet után, a községet megismerő séta során belátoga
tott az adventista imaházba. Szíven fogadták őket az 
adventisták, elbeszélgettek velük. Az idősebbeken 
látszott a meglepetés, talán megütközés. Inkább kí
váncsiságnak tekintették a látogatást, mintsem a ter
mészetes érdeklődés jelének. 

Nádasdy Lajos 1969-ig volt a vámosi református 
gyülekezet lelkipásztora. Működése alatt senki sem 
tért ki a gyülekezetből. Az adventisták tisztelték, tu
domásul vették, „hogy a pásztornak gondot kell visel
nie a nyájára".67 

Az adventista gyülekezet létszáma ennek ellenére 
gyarapodott Vámoson, elsősorban a szórványokból és 
a tagok felnőtté vált gyermekeiből. 1958. július 27-én 
a Liebhardt Lászlót váltó Árvái Henrik prédikátor hat 
fiatalt keresztelt a Balaton vizében Tihanynál a sajko-
di öbölben. 1959-ben Árváit áthelyezték Vámosról, s 
a körzet vezetését Beretka Imre prédikátor vette át. 
Beretka barátkozóként már 1933-tól ismerte a vámosi 
gyülekezetet. Szolgálata éveiben ismét jelentősen 
emelkedett a taglétszám. Ennek főbb állomásai: 1966: 
74; 1968: 75; 1971: 78. A létszám - természetesen -
nem mindig nőtt a keresztségek szerint, csökkentették 
azt az elhalálozások, elköltözések és esetlegesen a ki
zárások. 

1968-ban szükségessé vált az imaház felújítása. A 
mintegy négy hónapon át tartó munkálatok idején az 
istentiszteleteket és más összejöveteleket Nagy Klára 
lakásán tartották. Nagy Sándorné lánya szinte életét 
szentelte a gyülekezeti munkának. Zenei őstehetség 
volt és vallásos, valamint családi témájú verseket is 
írt. Autodidakta módon képezte magát. Citerázott, he
gedűlt, mandolinozott, orgonált, harmóniumon ját
szott és szépen énekelt. Hosszú ideig karvezetőként 
működött, több szólamot maga tanított be. A gyüleke
zeti énekkar számára négyszólamú kórusműveket 
komponált. A gyülekezethez írt versei közül többet 
megzenésített és betanított az énekkarral. A gyerekek 
hitoktatásából is kivette részét. 

A renovált, új szószékkel gazdagodott imaházba 
1968. november 9-én költöztek be. A megnyitó ün
nepséget megtisztelte jelenlétével Zárka Dénes terü
leti elnök is. 1971-ben vonult nyugdíjba Beretka Imre 
prédikátor. Veszprémben telepedett meg, kapcsolata 
így nem szakadt meg véglegesen a vámosi adventista 
gyülekezettel. Őt Ócsai Sándor prédikátor követte, 
aki öt éven át látta el a lelkészi teendőket a faluban. 
1972-ben elektromos árammal működő kisorgonát 
vásárolt a gyülekezet, s még ez év őszén megalakult a 
körzeti közös kórus Váradi Gábor vezetésével, 45 
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taggal. A foként veszprémi, vámosi és balatonfüredi 
adventistákból szerveződött kórus sikerrel szerepelt 
1973 szeptemberében Pécsen a magyarországi adven
tista misszió 75 éves jubileumi kiállításán. A követ
kező év májusában önálló ünnepélyt tartottak Buda
pesten a központi kápolnában „Édentől az újjáterem
tett Földig" címmel. Még ebben az esztendőben kó
rusnapon vettek részt Balatonlellén, Vámoson és Szé
kesfehérváron. 

1975-ben első ízben Európában, Bécsben tartotta 
ülését a H. N. Adventista Egyház Generálkonferenci
ája. A vámosi gyülekezetből a Központi Férfikórus 
tagjaként Dudás József és Kéri Géza vettek részt a 
konferencián. 

Ez év május 31-én a vámosi adventista gyülekezet 
azon idős tagjait köszöntötték - id. Nagy Gábort és 
feleségét valamint egyed J. Károlyt - , akik fél évszá
zada vették fel a keresztségét. Alig két hónap múlva, 
augusztus 2-án a Magyarországi H. N. Adventmű 75 
éves jubileumára kiállítást nyitottak a vámosi gyüle
kezeti házban. A képek és egyéb dokumentumok a 
magyarországi misszió küzdelmes múltját tárták az 
érdeklődők elé. Ekkor még úgy tűnt, egységes és erős 
a vámosi adventista gyülekezet. Tagjainak többsége a 
helyi termelőszövetkezetben dolgozott. Munkájukat 
megbecsülték, elismerték, egyiküket a termelőszövet
kezet vezetőségébe is beválasztották. Jó kapcsolatot 
alakítottak ki a termelőszövetkezet elnökével - aki 
vámosi származású volt - , s lehetővé vált számukra a 
szombat megünneplése. Szombat helyett vasárnap 
dolgoztak, vállalták az ügyeletet. Rendkívüli munkák 
idején is mindig számíthattak az adventista termelő
szövetkezeti tagokra. Esetenként előfordult ugyan 
meg nem értés a többi tag részéről, de komoly ügy 
sohasem keletkezett ezekből az esetekből. Még a ter
melőszövetkezet párttitkárával is szót értettek a vá
mosi adventisták. A falu lakói számára egyre termé
szetesebbé vált, hogy az adventisták szombatonként 
az imaházukban ünnepelnek. 

Válság a gyülekezeten belül 
és az ismételt megerősödés folyamata 

A vámosiak figyelme akkor fordult fokozott erővel 
újra az adventisták felé, amikor a budapesti konfliktu
sok hatására nyugtalanság keletkezett a helyi gyüle
kezetben is 1975 őszén. A válság nehéz esztendeje a 
következő év volt. 1976. október 30-án a tagoknak 
mintegy a fele elhagyta a gyülekezetet. Ekkor már 
Pintér Vencel állt a gyülekezet élén prédikátorként. 
Az adventisták egyik csoportja a divízió és a Generál 
Konferencia által is elismert hivatalos adventista egy
házat képviselte, melyet az állam is elfogadott. A má
sik, a különvált csoport nem törekedett az állammal 
való együttműködésre és éppen ezt kifogásolta a hi
vatalos egyház törekvéseiben is.68 Erre az időszakra, 
érthetően, nem szívesen emlékeznek a vámosi adven

tisták. Azóta jórészt rendeződött is ez a probléma, is
mét egy gyülekezetet alkotnak a nemesvámosi adven
tisták. 

Az 1977. évre a „Csendes napok" voltak a jellem
zők. Ifjúsági találkozókat, ünnepségeket rendeztek a 
vámosi és környékbeli gyülekezetek fiataljai számára, 
bibliai témájú vetélkedőket tartottak, kirándulásokat 
szerveztek. Ekkor ünnepelték - volna - a nemesvá
mosi gyülekezet megalakulásának félévszázados jubi
leumát. A belső problémák azonban fakították az ün
nep fényét, illetve a jubileumi ünnepségre 1978. má
jus 27-én került sor. Nagy Klára Jubileumi gondola
tok címmel verset írt e jeles alkalomra. Versében utalt 
az egyházon, s gyülekezeten belüli gondokra, a sza
kadásra is: 

„Félszázad év! Mint röpke pillanat 
Úgy elsuhant az Úr ege alatt. 
Szűkebb hazánk, te kedves kis falunk, 
Ahol születtünk, s ahol ma vagyunk, 
Bár kicsiny vagy, de „hegyen épített", 
Mit zúgó vihar meg nem rémített. 

Óh vagy, - de mégis? Mi történt veled? 
Az Úr fuvallt-e rád zúgó szelet? 
Vagy talán idegen erőt kavart 
Szemünkbe port és ruhánkra sarat?..." 

A jubileum évében gyermekek bevonásával újjá
szerveződött a Veszprém-Vámosi adventista kórus. 
A 20-25 tagot számláló énekkart ifj. Kiss József ve
zette sok sikert elérve. 1978 januárjától az Egyházta
nács rendezett népevangélista tanfolyamot Veszprém
ben havonta egy alkalommal. Ezen részt vettek a vá
mosi gyülekezet tagjai is.69 A gyülekezeten belüli hit
oktatás ezekben a nehéz években is rendszeres volt, 
két csoportban tartották. A kisebbeket (4-11 évese
ket) és nagyobbakat (12-16 éveseket) külön oktatták. 
A tanév végén a gyülekezet előtt Bibliaköri záró ün
nepélyt tartottak. Az őszi evangélizáció témájául az 
egyháztörténeti korszakokat választották. Előadónak 
Fegyverneki József gyömrói lelkészt kérték fel. Az 
összevont kórus ezeken az előadásokon is szolgált 
műsorával. 

1979-ben is a gyülekezeti élet meghatározója volt 
az ifjúsági munka. Ennek vezetését Nagy Sándorné 
Détár Ibolya vállalta, aki 1965-ben került Nemesvá
mosra házasságkötése révén. Férje a helyi gyülekezet 
egyik alapító tagjának, Nagy Sándornénak unokája. 
Nagyné Tótvázsonyból származott el Vámosra és 
édesanyja a faluban egyedül volt adventista, a veszp
rémi gyülekezethez tartozott. Nagy Sándorné teoló
giai tanulmányokat is folytatott. A SZÉT (Szabad
egyházak Tanácsa) lelkészképzőjét 1979 áprilisában 
fejezte be, akadémiai záróvizsgáját pedig Debrecen
ben a Református Teológiai Akadémián tette le. Az 
év végi hittanvizsgák nagy eseménynek számítanak a 
gyülekezet életében és ismertek a környéken is. A 
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gyerekek ún. kiselőadásokkal egy-egy választott té
makört dolgoznak fel. 1979-ben Dániel a próféta ál
lamférfi címmel a záróvizsgát Székesfehérváron is 
megtartották, amit Zárka Dénes területi elnök meghí
vására a budapesti „B" gyülekezetben megismétel
tek. 

Az 1980. év legemlékezetesebb „Csendes napja" 
az október 4-én megrendezett volt, amelyen vendégül 
látták a pestlőrinci gyülekezetet. Témaként a mérték
letességet jelölték ki. Előadóul meghívták Dr. Buga 
Lászlót, aki az alkoholfogyasztás és dohányzás ártal
mairól beszélt. Mivel előadása nyilvános volt, a falu 
lakói közül is sokan meghallgatták. Másnap közös 
gyalogtúrára indultak a Koloska völgyébe. A gyüle
kezet zenekara műsort adott egy budapesti Csendes 
napon is, amelynek témája a Generációs problémák 
voltak. Az összevont kórus pedig a téli evangélizáció-
ra készült. A gyülekezet lelkésze ekkor már - 1979-
tól - Fegy verneky József. 

1981-ben őt váltotta az előző év vendégelőadója, 
Mayor Zoltán lelkész. Felesége, Dr. Áchim Ilona or
vos az evangélizációkon egészségügyi témájú előadá
sokat tartott. A Mayor házaspár szervezte a gyüleke
zet emlékezetes tátrai kirándulását is. Külön autó
busszal utaztak Gerlachovba, ahol túráztak és estén
ként a helyi adventista gyülekezet tagjaival és lelké
szével beszélgettek. A vámosi kórus szerepelt a gerla-
chovi gyülekezet istentiszteletén. Sajnos azóta meg
szűnt a vámosiak kapcsolata a gerlachoviakkal. 

Az év legnagyobb élménye a május 31-i székesfe
hérvári keresztségfelvétel volt. Ekkor Vámosról öt 
fiatal keresztelkedett meg. Közülük négy a gyüleke
zeti tagok gyermekeként, az ötödik viszont ateista 
környezetből került ki, édesapja párttag volt. A fiatal
ember később a teológiát is elvégezte. Jelenleg óraa
dóként a görög nyelvet tanítja az Adventista Főisko
lán. 

A Csendes napok fő témájául Dávid ifjúsága szol
gált 1981-ben. A karácsony előtti utolsó szombaton 
az egyházzenei áhítaton Dr. Szigeti Jenő tartott előa
dást. 

1982-ben a gyülekezet Balatonkenesére látogatott 
az ottani református lelkész meghívására. A kórus 
műsort adott a református templomban. Még ebben 
az évben ötnapos gyülekezeti kirándulást szerveztek a 
Miskolc-Aggtelek útvonalon. 

1983 a hitoktatási rendszer kibővülésének éve. A 
gyermek és ifjúsági Bibliakör mellett felújították az 
Önképzőkört, amelynek több évtizedes hagyományai 
voltak a gyülekezetben. Érdekes témákat vetettek fel 
és vitattak meg, bibliai rejtvényeket készítettek és ol
dottak meg az Önképzőkörben. Nagy Sándorné 
veszprémi lakásán szerdánként imaórákon találkoztak 
a vámosi és veszprémi adventista fiatalok, de eljártak 
oda rendszeresen Székesfehérvárról, Balatonfüredről 
és Pestről is. A gyülekezeti ünnepélyeken (tavaszi, 
anyáknapi, őszi, karácsonyi) mindig külön színfoltot 
jelentett az ifjúság ének-zene és vers műsora, mint ők 

mondják: szolgálata. A kórus részt vett a környék 
(Balatonfüred, Veszprém, Székesfehérvár) egyházze
nei áhítatain is. Július 24-én ismét Balatonkenesére 
látogattak, ahol a kórus református templombeli sze
replése után szeretetvendégségre hívták őket. Az ok
tóber 15-én tartott Országos Kórustalálkozóra meg
hívták a vámosi-veszprémi összevont kórust is. Eb
ben az évben a kórus számára Pekker Zsuzsa ének
művész külön kurzust vezetett. 1983-ban új lelkésze 
lett a vámosi gyülekezetnek Agárdi István személyé
ben. Jelenleg is б áll a gyülekezet élén. 

1984. március 31-én hét fiatal keresztelkedett meg 
a vámosi gyülekezetből Székesfehérváron. A 17-21 
év közötti fiatalok mind adventista szülők gyermekei. 
Ekkor indult ifjúsági munkásképző Balatonlellén, 
amelyen részt vett a vámosi gyülekezet négy fiatalja. 
Ugyancsak ebben az évben indították a hároméves 
népevangélista tanfolyamot, amelyre korhatár nélkül 
lehetett jelentkezni. A speciálisan dogmatikai tárgya
kat tanító tanfolyamot többen elvégezték a vámosiak 
közül. 

1985-ben az összevont kórus vezetését Egyed And-
rásné Nagy Lídia fia, Egyed József művésztanár vette 
át, aki „hazatelepedett" Szolnokról. Kiss József má
sodik karmesterként működött tovább, főleg a gyüle
kezeti szolgálatokon. Ebben az évben a vámosi gyü
lekezet taglétszáma 77-re emelkedett. Ebből az ifjú
ság száma: 25, közülük 15-en megkeresztelt tagok, 
míg tízen gyermekek: öt 14 éven felüli és öt 14 éven 
aluli. Folytatódtak a hagyományos „szerdák" Nagy 
Sándorék lakásán. Ez a módszer mintául szolgált más 
gyülekezetek számára, több helyen bevezették a teá
zás melletti bibliai tárgyú beszélgetések, imaórák 
rendszeres tartását. Nyáron ifjúsági tábort szerveztek 
a Királyréten. Még ebben az évben a földrengés erő
sen megrongálta a gyülekezet imaházát.70 Ekkor vető
dött fel az új imaház építésének gondolata. A követ
kező évben vázlatokat is készíttettek a leendő ima
házhoz és az építéshez egyéni felajánlásokat tettek. 
1986-ban 79-re nőtt a gyülekezet taglétszáma. Ekkor 
ünnepelték hét idős tag félévszázados jubileumát. Az 
evangelizációs sorozatot Dr. Szigeti Jenő egyház
elnök tartotta 1986-ban Nemesvámoson Ki vagyok én 
és Ki vagy Uram címmel. A gyerekek Gánton, az if
júság pedig Nagyvázsonyban táborban nyaralt. Az if
júsági kórusok találkozóján is részt vettek a vámosiak 
Budapesten. 

Az év záró, nagy eseménye volt a gyülekezet szá
mára a szilveszteri ifjúsági előadás. Nagy Sándorné 
párbeszédre dolgozta át Bunyan János: A zarándok 
útja című híres könyvét és betanította a fiataloknak. A 
vámosiak mellett veszprémi fiatalok is szerepeltek az 
előadáson. A fiatalokat lelkesítette a felkészülés és 
műsoruk nagy sikert aratott. 

1987-ben a gyülekezet létszáma 75-re módosult. 
Az új imaház felépítésére építési bizottságot alakítot
tak. Dudás József építésvezető, Kéri Géza munka
szervező, id. Egyed Andrásné pedig pénztárosi fel-
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9. ábra. Az újonnan épült adventista imaház. 
Abb 9. Das neugebaute Adventisten-Bethaus 

adatokat látott el a bizottságon belül. Valóban még 
ebben az évben meg is indult az új imaház építése. Az 
ifjúság többhelyütt: Veszprémben, Balatonfüreden, 
Székesfehérváron, Érden és Budapesten a „B" gyüle
kezetben sikerrel adta elő A zarándok útja с párbe
szédet az év során. 

1988-ban a vámosi adventisták ellátogattak a Du
na-Tisza közi Tassra, az adventista öregotthonba. 
Április 8-9-én Zenei napot tartottak Vámoson. A 
gyülekezetből ketten vettek részt az ebben az évben 
Balatonlellén tartott egészségügyi mértékletességi 
tanfolyamon. Nagy Sándorné és férje vendége volt a 
Németországban Friedensauban tartott Nemzetközi 
Biblia konferenciának majd gyermekeikkel részt vet
tek a dániai Aarhusban a Nemzetközi Ifjúsági Kong
resszuson is, amelynek témája: Az élet Istentől ered. 

Tovább folytatódott az előző év augusztusában 
megkezdett új imaház építése. Az építkezés költségeit 
a nemesvámosi gyülekezeti tagok adományai és az 
országos gyűjtésen befolyt összeg biztosította. A 
munkálatok túlnyomó többsége házilagos kivitelezés
ben készült a gyülekezet iparosainak, szakembereinek 
összefogásával. Az építkezés társadalmi munkaórái
nak száma meghaladta a hatezret. Folyamatosan ké
szült az imaház berendezése is. A berendezési anya
gok kiválasztásánál arra törekedtek, hogy döntően 
természetes anyagokat használjanak fel. Az imaház 
míves szószéke, a kárpitozott padok és falépcsők he
lyi asztalosmester, Marosi István munkái. 

Az építkezésen fáradhatatlanul dolgoztak a kör
nyékbeli adventista gyülekezet tagjai is. így határidő
re elkészült az áhított imaház. Az 1990. augusztus 16-
i hivatalos átadás után két nappal szentelték az ima

házat. Az ülőhely kevésnek bizonyult. Az avatáson 
résztvevőket Mayor Zoltán, a Dunamelléki Egyházte
rület elnöke köszöntötte, majd a helyi lelkész, Agárdi 
István a gyülekezet és az építkezés történetét ismer
tette az ünneplő közönségnek. Igét Dr. Szigeti Jenő, a 
H. N. Adventista Egyház elnöke hirdetett. Igehirdeté
sében szemléltette az ószövetségi sátor jelentőségét, 
annak folyamatosságát, a mostani „Sátor' ' rendelteté
sét, Isten nevének felemelését. Prédikációjában a szó
szék mögötti falon látható feliratra irányította a fi
gyelmet, meghatározva a gyülekezet mindenkori fel
adatát és távolabbi programját. „Féljétek az Istent... 
és néki adjatok dicsőséget." Az ünnepi istentisztele
ten a körzeti Advent kórus és zenekar szolgált Egyed 
József és Árvái Attila karnagyok vezetésével. Délben 
a helyi gyülekezet szeretetvendégségre invitálta a 
vendégeket. Délután egyházzenei áhítaton vett részt 
az ünneplő közönség. 

Az új Gyülekezeti Házban már a megnyitás évének 
telén sikeres tanfolyamokat tartottak. 1990 tavaszán 
500 ezer Ft-t nyertek el a Népjóléti Minisztérium által 
meghirdetett pályázaton egészségmegőrző program
jukra. A minisztérium indoklásában ez a mondat sze
repel: „Modellértékű egyházi kezdeményezés falusi 
környezetben." A program megvalósítását a Megyei 
Tanács is támogatta 50 ezer Ft-tal. A sok érdeklődőt 
is vonzó tanfolyamok áthúzódtak 1991 tavaszára. 

Az új imaház ad otthont a keresztségeknek is. Az 
avatás óta nem a Balaton vizében vagy Székesfehér
váron veszik fel a keresztségét az új tagok, hanem az 
imaház medencéjében, általában negyedévenként. 

A hitmélyítő napokra gyakran budapesti és külföldi 
előadók érkeznek a vámosi gyülekezetbe, így emlé-
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kezetes dr. Jan Paulsen divízió elnök, dr. Bemelen 
egyetemi tanár, dr. Rick Williems a Columbiai egye
tem adventista pszichológia professzorának látogatá
sa. 

A vámosi adventisták sok más gyülekezettel tartják 
a kapcsolatot, évente többször meglátogatják egy
mást. Vendégül látták a kecskeméti, nagykanizsai, 
hévízi gyülekezetet valamint a főváros és környéké
nek több gyülekezetét. 1992 novemberében a buda
pesti Szüret utcai és a vámosi gyülekezet kapcsolata 
Testvér gyülekezeti kapcsolattá alakult. Nyaranta 
rendszeresen felkeresi a gyülekezetet egy német ad
ventista lelkész család és egy holland kereskedő csa
lád, akik a leideni gyülekezet ajándékaként orgonát 
hoztak az új imaház számára. Az orgonaavató egy
házzenei áhítaton a bécsi Advent zenekar adott mű
sort. 1992 áprilisában pedig a franciaországi Collon-
ge-i Teológiai Adventista Főiskola énnekara szerepelt 
a gyülekezetben. Missziómunkájuk legújabb eredmé
nye, hogy várpalotai evangelizációs sorozatuk és 
összevont kórusszolgálatuk hatására Várpalotán 1992 
októberében új gyülekezet szerveződött. Veszprém
ben az adventista gyülekezetben dr. Steinthor Thor-
darson izlandi lelkész tartott 20 előadásból álló, dia
képekkel illusztrált evangelizációs sorozatot Felfede
zések az ókori országokban és a Bibliában címmel. 
Előadásait sokan hallgatták meg a vámosi gyülekezet 
tagjai közül is. 

1992 szeptemberében ketten keresztelkedtek meg a 
vámosi gyülekezetből, így a gyülekezet taglétszáma: 
90. A gyülekezeten belül 23-man az alapító Nagy 
Sándorné családjából származnak. E családból 13-
man még a veszprémi, hatan a balatonfüredi, hárman 
a székesfehérvári adventista gyülekezetek tagjai. A 
leszármazottak közül öten Ausztráliában élnek, szin
tén adventista gyülekezet tagjai. A vámosi gyülekezet 
megalakulása óta hat adventista hunyt el Nagy Sán
dorné családjából. K. Nagy Gábor családjából ma 
nyolcan a vámosi gyülekezet tagjai, míg közülük egy 
a veszprémihez, tíz a székesfehérvári adventista gyü
lekezethez tartozik. Ebből a családból tizenketten az 
USA-ban élnek, mind adventisták. Nagy Gábor 1956-
ban disszidált szentgáli adventista feleségével. New 
Yorkban magyar adventista gyülekezetbe kerültek, 
majd Kaliforniába költöztek, ahol saját kertes családi 
házukban gyűltek össze a helyi adventisták. 1967-ben 
hazatelepültek. 1970-ben egy hévízi útjukon megis
merkedtek egy gyulai adventista kertésszel, akinek a 
hatására a következő évben fóliázni kezdtek önerő
ből, szakkönyvek segítségével. Végül ők látták el pri
mőrökkel Veszprémet és környékét. A falubelieknek 
palántát adtak el és gyakran felkeresték őket tapasz
talatcserére vidéki fóliázok. Egyik fiúk 1981-ben 
disszidált, visszatért Kaliforniába. Négy év múlva kö

vette őt bátyja feleségével és három gyermekével. Is
mét adventista környezetbe kerültek, az adventisták 
legnagyobb orvosi egyetemén dolgoznak. Egyikük a 
gyülekezet énekkarvezetője. Később a szülők is kite
lepedtek, de gyakran hazalátogatnak Vámosra és a 
helyi gyülekezettel való kapcsolatuk sem szakadt 
meg. 

A vámosi adventistákra is jellemző a felekezeti en
dogámia. Jelenleg mindössze négy házaspár vegyes, 
ám közülük is az egyik házaspár mindkét tagja láto
gatja a gyülekezetet. Igyekeznek maguknak a faluban 
párt találni. Ha ez nem sikerül, a környékbeli: szent
gáli, balatonfüredi, tótvázsonyi gyülekezetek tagjai 
közül választanak házastársat, de a vámosi gyüleke
zetbe került új tag házasságkötés révén az Alföldről 
és nem kis számban Erdélyből is. 

A vámosi adventistáknak szoros ökumenikus kap
csolatai nincsenek a történelmi egyházakkal, találko
zásaik inkább alkalmi jellegűek, barátiak. A nemrégi
ben nyugdíjba vonult református pap, Molnár Sándor 
prédikációjában példaként emelte ki a falubeli adven
tisták tizedfizetési fegyelmét, közösségi összetartását. 
Az új református lelkész beiktatásán pedig az adven
tista lelkész is részt vett. A nemesvámosi katolikus 
pap nyugdíjazása óta az új plébános Tótvázsonyból 
jár át, nem él a községben, vele az adventisták kap
csolata még nem épülhetett ki. 

A nemesvámosi önkormányzat vezetőinek a véle
ménye kedvező az adventistákról: „Részt vesznek a 
közéletben, jó munkaerők, taníttatják a gyermekeiket, 
nincs köztük lumpen, iszákos, egymást segítik, sokkal 
inkább, mint a falu más vallású lakói." A helyi orvos 
kiemeli az adventisták magas színvonalú egész
ségügyi és kulturális környezetét, zene és nyelv
tanulási tevékenységüket.71 

A nemesvámosi adventistákat - mint a tények bi
zonyítják - végleg befogadta a falu, elfogadták más
ságukat, ha vitatják is hitelveiket, életvitelük több 
momentumát. Az adventisták tervei között szerepel 
egy 25-30 férőhelyes öregotthon építése az imaház 
telkén. A tervek már elkészültek és gyűjtik a pénzt az 
építkezés elkezdéséhez. Szándékuk szerint az öregek 
otthonának reformkonyhája igény szerint a falubeliek 
egészséges táplálkozását is szolgálná. 

Terveik szerint a közeljövőben a veszprémi, bala
tonfüredi és várpalotai gyülekezettel együtt könyv 
evangelizációs kampányt indítanak a megyében, a te
lepüléseket felosztva a négy gyülekezet között. Pá
lyázati úton ifjúsági vándortábort szeremének szer
vezni. A megye két kisebb városában, Ajkán és Zir
cen pedig evangelizációs sorozatot kívánnak rendez
ni, hogy ezeken a településeken is megismerkedhes
senek az adventista hitelvekkel. 
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1989-1992. évi gyűjtőmunkám során adatközlőim voltak: 

Brenner Imre (sz.: 1911) 
Egyed Andrásné (Nagy Lídia sz.: 1916) 
Egyed Géza (sz.: 1911) 
Egyed Gézáné (Tósoki Zsófia sz.: 1925) 
Heimbach József (sz.: 1920) 
Hubert Ferencné (Kozma Rozália sz.: 1925) 
Kozma Gáborné (Kaján Zsófia sz.: 1917) 
Kéry Géza (sz.: 1929) 
Kéry Gézáné (Nagy Karolina sz.: 1929) 
L. Sári András (sz.: 1912) 
L. Sári Andrásné (Csornai Eszter sz.: 1923) 
Sári András (sz.: 1919) 

Sári Andrásné (Csornai Mária (1926-1989) 
Sáry Jánosné (Pálffy Eszter sz.: 1912) 
Sáry János (sz.: 1910) 
Mustos István (sz.: 1914) 
Mustos Istvánné (Fád Karolin sz.: 1924) 
Osváth Imre (1911-1992) 
Osváth Imréné (Szabó Mária sz.: 1914) 
Pintér József (1913-1989) 
Pintér Józsefné (Fáth Róza sz.: 1910) 
Szabó Karolin (sz.: 1911) 
Völgyi Gábor (sz.: 1919) 
Völgyi Gáborné (Szilágyi Vilma sz.: 1920) 

Szíves segítségüket hálásan köszönöm. 
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4. Albert József kissé eltérő adatokat hoz, de ezek 1983-ra érvé
nyesek és ugyancsak megközelítőleg pontosak: reformátu
sok: 950 fő, katolikusok: 650 fő, adventisták: 150 fő. (AL
BERT 1984. 12.) Ez utóbbi szám rendkívül magas, de a falu 
köztudatában ez az adat élt. Nemesvámos lakóinak száma 
1992-ben: 2357, ebből református: 750, katolikus ugyancsak 
750-re tehető, a többi lakos aktívan nem gyakorolja a hitét. 
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kat - főleg a katolikusok lélekszámát gyarapítják. A telepü
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32. 
33. 

34. 

35. 
36. 

37. 

38. 
39. 

40. 
41. 
42. 

43. 

44. 

S. LACKOVITS 1987. 120. 
KO VÁTS 1942.481. 
THURY1893.46. 
Conscriptió Animárum 1757. Püspöki Levéltár Veszprém A 
14. 8. (542-543) Az előző, 1745. évi összeírásban nem is 
szerepel Vámos, csak az azonos nevű Somogy megyei tele
pülés. Feltehetőleg olyan kis számú lehetett akkor a katolikus 
lakosság Vámoson, hogy össze sem írták. 
Conscriptió Animárum 1757. A 14. 8.717-718. 
A veszprémi egyházmegye papságának névtára 1975. 112— 
113. és PFEIFFER 1987. 32. 
ILA-KOVACSICS 1964.292. 
Az első magyarországi népszámlálás (1784-1787) Budapest 
1960.(246-247) 
ILA-KOVACSICS 1964. 292. 
„Tekintetes Nemes Veszprém Vármegye által 1819-1820. 
esztendőkben véghezvitetett Nemesi Összeírás" Veszprém 
megyei Levéltár (továbbiakban: VeML) IV. 1. e. 
Erről részletesen VAJKAI 1959.A. (8-9), VAJKAI 1959.B. 
(18-19) és EÖTVÖS 1909. 24. a szentgáli nemesekről: 
„Tisztújítás, követválasztás, hosszú dőzsölő kirándulások, 
vásárok, torok, családi ünnepek. Vámosra és a Balaton mel
lékére atyafilátogatások, szüretek következnek össze-vissza 
egymásután..." Vámoson - ellentétben Szentgállal - a két 
világháború közötti években csupán egyetlen nemesi szárma
zású nagygazda szólíttatta magát nemzetes uramnak. 
BÉL 1989. 106. 
Vajkai ugyancsak e jelenségeket figyelte meg a környező ba
konyi kisnemesi falvakban (VAJKAI 1959.B. 19.) és Jankó 
is a Balaton-melléki vegyes lakosságú falvakban. (JANKÓ 
1902.110.) 
JANKÓ 1902. 105. 
HUDI 1986. 346. 
HUDI 1986. 345. Bár a Vámosra betelepült zsidók száma 
nem érte el a tapolcafői 79-cet, de - közel tízszerese - a kis
nemesi községekben ekkortájt megtelepült zsidók átlagának. 
PAPPI.: Isten szava a tűzi veszedelemben... Veszprém 1841. 
Könyvében felsorolta a károkat és ismertette a tűzvészben 
kárt szenvedők megsegítésére sietők névsorát. 
SZINNYEI1905. 298. 
TRÓCSÁNYI (szerk.) 1981. 165. és 224. 314. hiv. Pap Ist
ván pápai professzori állását éppen a műve miatt nem nyer
hette el, üldözték eszméi miatt, a könyvében hirdetett nézetei 
visszavonására akarták kényszeríteni. Munkájában a Guz-
mics Izidor képviselte katolikus nézeteket kívánta össze
egyeztetni a protestáns állásponttal, több külsőséget is haj
landó lett volna átvenni a katolikusoktól. 
ALBERT 1984. 12. Adata az 1829-1847 közti évekre vonat
kozik. 
SZINNYEI 1905. 299. 
PAP I.: Természet temploma. Veszprém 1852. Előszó XII. 1. 
Mutschelle idézet: „A fő lénynek igazi papja a természet; 
temploma a mindenség, tisztelete az erény."; XI. 1.: „Én is 
azért semmit inkább nem óhajtok, mint azt, hogy ezen mun
kám is eszköze legyen a különböző felekezetek jól értett 
egyesülésének, kiket az emberi kezek által épített templomok 
egymástól elszakasztottak, s közöttök elválasztó falat húz
tak..." 
TRÓCSÁNYI 1981. 196. 
SZIGETI 1981. 24. 
Rosos István első alispán hivatalos jelentése az 1847. évről. 
Veszprémi felső külső járás 9. Vámos. VeML IV. 1. b. 
94/1848. 
Veszprém külső felső járás helységeiben lakozó Izraeliták 
összveírása. 1849. február 15. Vámos (380-381) VeML IV. 
1. h. Veszprém vármegye nemesi közgyűlésének iratai. Ösz-
szeírások. 
FÉNYES 1851. 260. Fényes korábbi, 1836. évi adatainak hi
telessége is megkérdőjelezhető Vámos esetében: 261 katoli
kus, 1522 református, 58 zsidó. A reformátusok lélekszáma 
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58. 
59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

aránytalanul magas, összevetve azt Rosos István 1847-es fel
mérésének adataival. (FÉNYES 1836.444.) 
ILA-KOVACSICS 1964. 292. Ugyanakkor ugyanitt IV. 2. 
tábla: 1869: 1566 lakó, míg 1857: 2050 lakó, tehát a száma
datok pontatlanok, egymásnak ellent mondanak. 
Schematismus venerabilis Cleri Almae diocesis... Veszprém 
1851.30. 
Schematismus venerabilis Cleri Almae diocesis... Pest 1857. 
22. 
Schematismus venarabilis Cleri Almae diocesis... Veszprém 
1865.30. 
Schematismus venerabilis Cleri Almae diocesis... Veszprém 
1875.28. 
DVORZSÁK 1893. 29. 
A Magyar Korona Országainak 1900. évi Népszámlálása. El
ső rész. A népesség általános leírása községenkint. Budapest 
1902.(158-159) 
Ezt a jelenséget figyelte meg köveskáli gyűjtése során Ger
gely Katalin is: „... párválasztásnál a legfontosabb szempont 
a vallási hovatartozás volt. Különösen a református kisneme-
sek és leszármazottaik ragaszkodtak leányaik, fiaik párvá
lasztásánál az egyazon vallásúhoz..." (GERGELY 1984. 
638.) 
A vegyes házasságokat, ha éppen úgy adódott, drasztikus 
módon akadályozták meg. Több ilyen eset ismert a faluban. 
Most csupán egy idős református asszony visszaemlékezésé
ből idézhetünk: „Balatonfüreden lett volna nagyon komoj 
kedves fiu aki el akart veni feleségül kedves asszonyom volt 
is rajta (megjegyzés: akinél szolgált Füreden) de a piszkos 
vámosiak akarták agyonütni mert katolikus gyermek volt el 
hoztam az ivadékhoz és megakartak verni engemetis hogy 
büdös dög nem rontod meg a famíliát ugye gyermeknek szót 
kel fogadni mert akor meg verik és én szót fogatam és a fia
tal ember el ment sirva hát én is siratam akor ászt mondota 
hogy eszti legyen szives elkísérni az országútig de nem en
gedtek el mert már ősze szűrték a levet a vén Banyák..." Ti
zennégy évvel idősebb református fiúhoz kényszerítették 
hozzá, az asszony anyósa rontását érezte a házasságkötésben. 
(Részlet F. G-né kéziratos füzetéből) 
Gergely Katalin ugyancsak ezt a jelenséget tapasztalta Kö-
veskálon. GERGELY 1984.638. 
A kiélezett vallási ellentét e megnyilvánulásáról Köveskálon: 
GERGELY 1984.638. 
Ez a folyamat jellemezte a Balaton-melléki és bakonyi ve
gyes falvakat általában a múlt század utolsó harmadától. 
JANKÓ 1902. 105. és 110.; VAJKAI 1959. B. 19. és GER
GELY 1984. 630-631. 
SZIGETI 1981. 13-14. 1. 
SZIGETI 1990.98. pl. az iloncaiak jövedelmi viszonyairól. 
BEREZNAI 1985. 308.: a katolikus egyházból kiábrándulva 
... „e reménytelen szegénységben élő bodonyi parasztok a 
vallási életben találtak némi vigasztalást." 
Kétes hírét keltették, egyesek azt híresztelték, hogy bordély
házból került ki. Albert 1984. 15. 
Albert József még 1983. évi szociológiai felmérése során is 
túlzott mérvűnek tartotta a faluban az alkoholizálást. Idézi a 
falu egykori jegyzőjének mondását: „Meggyőződésem, hogy 
akik beálltak adventistának asszonyok, az volt az indítékuk, 
hogy a férjüket visszatartsák az alkoholtól." ALBERT 1984. 
15. 
A nemesvámosi református egyházból kitértek anyakönyve 
1932. évtől. Nemesvámos, Református Lelkészi Hivatal. 
Szigeti Jenőt nemesvámosi útjaira időnként elkísérte kisfia, 
aki ma a H. N. Adventista Egyház elnöke. Ifj. Szigeti Jenő 
szívesen emlékezik vámosi élményeire: szombat délutánon
ként az istentisztelet után a gyerektanítók kivitték játszani a 
gyerekeket a rétre. A lányoknak virágból koszorút fontak, a 
fiúknak meg jól suhogó vesszőt vágtak, vízimalmot készítet
tek, amit a Séd vizén úsztattak. 
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64. 1968-ban pl. a református gyermekek 95%-a járt hitoktatás
ra. Molnár Sándor lelkipásztor megítélése szerint a helyzet 
később sem változott lényegesen, bár valamivel csökkent a 
hittanra járók száma. A lelkész gyermek istentiszteletet és 
bibliaórát is tarthatott a templomban. Az utóbbi évtizedekben 
minden vámosi református család bibliához jutott. ALBERT 
1984. 13.; Köszönöm Molnár Sándor lelkész úr szíves segít
ségét. 

65. Hálával köszönöm Jani Károly esperes úrnak munkám során 
nyújtott minden segítségét. 

66. Köszönettel tartozom Liebhardt László lelkész úrnak a vá
mosi szolgálata éveiről írt visszaemlékezése rendelkezésem
re bocsájtásáért. 

67. Ezúton köszönöm meg Nádasdy Lajos lelkész úrnak a szá
momra levélben megírt visszatekintését. 

68. A falu közvéleményében a szakadás ténye így tudatosult: a 
„szombatisták" egyik csoportja fizeti a tizedet és elfogadja 
az állam, mint „felsőbbség" törvényeit, a másik, kivált cso
port viszont nem fizeti a tizedet és semmi mást nem fogad el, 
csak a bibliát, nem tűri el az állam beleszólását az egyházi 
ügyekbe. 

69. Munkámban felhasználtam NAGY K.: A Nemesvámosi H. 
N. Adventista Gyülekezet 50 éves krónikája с kéziratának 
adatait. (Nemesvámosi H. N. Adventista Gyülekezet Kézirat
tára) Az 1978-1992 közti évek adatait Nagy Sándorné lel-
késznő adta át számomra. Minden segítségét hálásan megkö
szönök. 

70. 1985. augusztus 15-én reggel földrengés érte a falut, kémé
nyek dőltek le, falak repedtek meg. Szeptember 10-én újra 

földrengés pusztított, amelynek erőssége a Mercalli skála 
szerint 3,9 volt. 

71. 1983-ban is így vélekedett a tanácstitkár - aki ma a település 
polgármestere - és az orvos - aki praktizál ma is - az adven
tistákról. Lásd: ALBERT 1984. 15. Albert idézi még Sz. J. 
megyei egyházügyi államtitkár véleményét: „náluk nincs 
instabil állapot, csövesség, gondozatlanság. A maguk normái 
szerint igazi közösség. Az egymásért érzett kölcsönös fel
elősség nagyon magas szinten van náluk. Az imaházban, a 
klubfoglalkozásokon azt keresik, hogyan válhatnak az úr ta
nítása szerint egymás hasznára. Ez valóságos tartalommal is 
megtöltődik. Anyagi segítségnyújtás, lelki gondozás, karita
tív munka. Ilyen, hogy magány, az adventistáknál nincs. 
Nem engedik. Náluk a magánélet, a családi élet majdnem 
azonos a vallásos élettel. Amikor idejük van, a családban is a 
bibliából olvasnak és értelmezgetik. A vita, beszélgetés je
lentős részét ez adja... Heti háromszor minimum másfél óra 
az ún. istennel való találkozás. És az, ha nyolcvanan vannak, 
80, nem tíz, nem öt. A távolmaradásra csak olyan jellegű 
mentség lehet, ami elfogadható. Ha valaki nem megy el, el
mennek, megérdeklődik, hogy mi volt az oka. Ezt egyik tör
ténelmi egyház sem tudja produkálni... A munkahelyi köte
lességeiket feltétlenül teljesítik. A házasságtörés kizárással 
jár, s mivel a közösséghez tartozást magas fokra fejlesztik, 
elvesztésébe belebetegednének. Szeretik a hazát, tisztelik a 
szüleiket, ezek valahol egybecsengenek a mi elképzeléseink
kel." ALBERT 1984.15-16. 

72. A reprodukációkat és a fotókat Nyilas Judit készítette. 

VERÄNDERUNGEN DER KONFESSIONSVERHÄLTNISSE IN NEMESVAMOS 
VOM ANFANG DES 17. JAHRHUNDERTS BIS HEUTE 

Entstehung und Tätigkeit der Adventistengemeinde „H. N." 

Die überwiegende Mehrheit der Einwohner der einstig kurialen 
Siedlung Nemesvámos am südlichen Rand des Bakonygebirges, in 
der Nähe der Stadt Veszprém trat Mitte des 16-ten Jahrhunderts 
zum reformierten Glauben über. Die Vámoser reformierte Gemein
de wurde im Laufe der Jahrhunderten zu einer der stärksten Ge
meinden der Umgebung. Unter ihren Mitgliedern waren auch die re
formierten Familien, die man im 18-ten Jahrhundert ihres Glaubens 
wegen aus Veszprém verbannt hatte, bzw. die Reformierten aus 
Veszprém kamen nach Vámos zur freien Ausübung ihrer Religion. 
In dem 19-ten Jahrhundert erhöhte sich im Dorf durch Ansiedler 
auch die Anzahl der Katholiken. Die Katholiken gehörten zu den 
ärmeren Bauern- und Dienerschichten. Die Reformierten, als wohl
habende Schichte, behielten ihre führende Position in Vámos, doch 
in der zweiten hälfte des vorigen Jahrhunderts - infolge der Prestige
verluste der Adeligen - verringerte sich auch ihre wirtschaftliche 
Rolle und Autorität. Bei der Auswahl des Ehepartners herrschte 
fast bis Mitte des 20-sten Jahrhunderts die Konfessions- und Lokal-
endogamie und eine wichtige Rolle spielte dabei auch der materiel
le Stand. In der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts verminderten 
sich nur sehr langsam die Gegensätze zwischen den Reformierten 
und Katholiken, die auch die Gesellschafts- und Vermögensunter
schiede verursachten. Die Priester und Pädagogen der zwei Kon-
fessionnen taten viel zur Milderung dieser Spannungen. 

Nach dem ersten Weltkrieg verbreiteten sich - infolge der Missi
ontätigkeit im Kreise der in ihrem Glauben erschütterten reformier
ten Einwohner - die Glaubenslehren der Adventisten. Im Jahre 
1927 kam es in Vámos zur Gründung einer selbständigen Adven

tistengemeinde. Die Mitglieder der kleinen neoprotestantischen 
Gemeinschaft mußten die Antipathie der Vorgesetzten der Ge
meinde und die Beschränkungen der Tätigkeit ihrer Gemeinde erdul
den. In den Jahren nach dem II-ten Weltkrieg haben sich immer 
mehr Katholiken den Adventisten angeschlossen. Am Anfang der 
1950-er Jahre - infolge der erfolgreichen lokalen Missiontätigkei
ten - erreichte die Mitgliedschaft eine Anzahl von 90 Personen. 
Die Seelsorger der Reformierten und der katholischen Kirche ha
ben versucht den Kampf gegen die Verbreitung des Adventismus 
durch Intensivierung des religiösen Lebens im Rahmen des Biebel-
und Religionsunterrichts aufzunehmen. Im Herbst 1975 ist infolge 
der Landesereignisse auch die Adventistengemeinde in Vámos in 
Krise geraten. In den nachfolgenden Jahren hat etwa die Hälfte der 
Mitglieder die Kirchengemeinde verlassen und eine neue Gruppe 
gegründet. In unseren Tagen wurde wieder eine Adventistenge
meinde in Vámos gegründet. Im Jahre 1990 hat man ein neues moder
nes Bethaus gebaut, das als Bezirkzentrum dient. Die Vámoser Ad
ventisten haben keine engen ökumenischen Beziehungen mit den 
lokalen und in der Nähe arbeitenden historischen Konfessionnen, 
ihre Beziehungen sind nur gelegentlich, aber freundschaftlich. Die 
Mehrheit der Dorfeinwohner haben die Adventisten anerkannt und 
akzeptieren ihre abweichanden Einstellungen. 

DR. ANNA ÁCS 
„Laczkó Dezső" Múzeum 

H-8201 Veszprém 
Erzsébet sétány 1. 
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