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A református felekezet története Szentgotthárdon a 

XX. században 

Szentgotthárdi vagyok, református családban születtem, és emiatt is érdekelt, hogy miért csak 

2002-ben épült településünkön református templom. 

A dolgozatom megírásához a következő forrásokat használtam fel:  

1. Szentgotthárd és környékének ismertetése (írta: Vakarcs Kálmán) (8. oldal adatai) 

2. Az alapító okiratot, melyet az aktuális lelkész, Sisakné Páll Klára bocsátott 

rendelkezésemre. 

3. A fényképeket Bana Ferenc  gyülekezeti tag készítette. 

A krónikák először az 1600-as években tesznek említést helvét, azaz református, 

hitvallásúakról a város területén. A rövid virágzást követően azonban 300 évig nem 

található utalás református gyülekezetre. 

Szentgotthárd lakosainak száma kezdetben lassan növekedett: 
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A szentgotthárdi református hívek a település lakosságának csupán 3,35 %-át adták, 

Körmend anyaegyházához tartoztak.  Közvetlenül az első világháború előtt, az 

evangélikusokkal közös egyházat alapítottak, melynek lelkésze evangélikus 

volt, s az evangélikus egyház kormányzása és törvényei érvényesültek benne. 

A gyülekezet önálló egyházzá való szerveződése 1939-ben kezdődött el. 

Megalakult a presbitérium, melynek tagjai voltak: 

Főgondnok: Dr. Ónody Zoltán. járásbírósági elnök 

Gondnok: Dr. Gelléri Szabó Károly ügyvéd 

Presbiterek:  

Vakarcs Kálmán, tanár 

Kőrössy Ernő, banktisztviselő 

Sipos Tibor, dohánygyári gondnok 

Horváth Lajos, selyemgyári szövőmester 

Papp János, cipőkereskedő 

Laczó Kálmán, földmíves 

Vadi Ferenc, trafikos 

1946. június 16-án a presbitérium, 23-án pedig az egyházközségi közgyűlés határozatilag 

kimondta a fiókegyház anyaegyházzá való alakulását. A gyülekezetnek 1975-ig 

voltak beiktatott lelkipásztorai:  

Fejes László (1947-1956), 

Bittner Ferenc (1957-1968),  

Törzsök Jenő (1969-1975)  

1975. február 1-től Körmendről látták el a szolgálatokat 

1987-től Szabadi István körmendi lelkipásztor.  

2002 januárjától májusáig pedig Nagy Béla Szombathelyről. 

2002. május 1-jétől újra van önálló lelkésze a gyülekezetnek Sisakné Páll 

Klára személyében. 



A helybeli reformátusságnak temploma nem volt. 1940-től A Levente Otthonban havonta 

egyszer tartottak istentiszteletet (Körmendről Pethő Antal lelkipásztor), 1941 március 

2-től minden vasárnap az anyaegyház segédlelkésze szolgált aki, már helyben is lakott. 

A világháború végén a Levente Otthont a hatóság raktárnak foglalta le és átmenetileg 

az evangélikus templomban tartattak az istentiszteletek. 1948-ban a Hunyadi úti 

Genszler-féle telket kapták a Földhivataltól templom és lelkészlak számára, ide 

azonban nem építkeztek. Az istentiszteleteket az 1949-ben megvásárolt épületben 

kialakított imateremben tartották. Ezt az épületet azonban részben államosították, így 

vegyes tulajdonba került. A mostoha körülmények következtében a gyülekezet 

folyamatosan hanyatlásnak indult. A létszám a 80-as évekre szinte pár főre 

fogyatkozott. A fokozatosan enyhülő politikai körülmények lehetővé tették a városban 

lakó és újonnan ideköltözött reformátusok bekapcsolódását a gyülekezet közösségébe. 

1992-ben megalakult az egyházközösség új presbitériuma. A gyülekezet létszámának 

látványos növekedése és a régi imaház alkalmatlan volta miatt a Városi Művelődési 

Központban kaptak helyet az istentiszteletek tartására. A rendszerváltozás lehetővé 

tette a volt egyházi ingatlanok visszaigénylését, így az államosított épületrész 1993-

ban ismét a reformátusok tulajdonába került. Az egyházközség közgyűlése hosszas 

mérlegelés után a régi épület eladása és új templom építése mellett döntött. E célból 

jött létre 1993-ban a ’’Református Templomért’’ Alapítvány. A reformátusok 

kérésére Szentgotthárd Város Önkormányzata 1995-ben építési telket ajándékozott a 

gyülekezetnek.  

1997-ben sikerült a régi épületet értékesíteni, így 1998-ban elkezdődhettek az építkezési 

munkálatok, melyek 2002-ben fejeződtek be és még ezen év május 12.-én 

felszentelték az új templomot. A közösségnek 250 tagja van, és egyre növekszik, a 

még fiatal egyesület. Vasárnapokon 50-60 fő látogatja az istentiszteleteket. 



Alapkőletétel: 

 
A képen Juhász Sándor tartja kezében az Alapító okiratot. 

A templom építése közben:  



A kész templom: 

A terveket kivitelezte: Varga-Bau 

 


