




  

  

PPeerrkkááttaa  tteemmpplloommaaii  

  

AA  ffüüzzeett  sszzeerrkkeesszzttéésséébbeenn  ééss  kkiiaaddáássáábbaann  
kköözzrreemműűkkööddöötttt::  

  

4422..  ÁÁlllloommááss!!  KKuullttuurráálliiss  EEggyyeessüülleett  
SSzzaabbóó  LLaajjooss  FFeerreenncc  

RRaajjccssáánnyyii  LLáásszzllóó  
SSoommooggyyii  BBaalláázzss  ppoollggáárrmmeesstteerr  

BBooggóó  AAnniikkóó  
LLáásszzllóónnéé  SSzzaabbóó  EEddiitt  

PPeerrkkááttaa  NNaaggyykköözzsséégg  ÖÖnnkkoorrmmáánnyyzzaattaa  
PPeerrkkááttaaii  ÁÁllttaalláánnooss  MMűűvveellőőddééssii  KKöözzppoonntt  

  
  
  
  
  
  
  

 
  

BBooggáárrdd  ééss  VViiddéékkee  LLaappkkiiaaddóó  ééss  NNyyoommddaa  
SSáárrbbooggáárrdd  

  
22001177  

  



  
  
  
  
  
  
  
  

TTaarrttaalloommjjeeggyyzzéékk::  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
TTiisszztteelltt  OOllvvaassóó        33..  oollddaall  
BBeevveezzeettőő        55..  oollddaall  
MMeeggsszzeenntteelltt  tteemmpplloomm      66..  oollddaall  
PPeerrkkááttaa  tteemmpplloommaaii                      88..  oollddaall  
JJeeggyyzzeetteekk                           27  .  oollddaall  



Tisztelt Olvasó! 

Nagy örömmel fogadjuk, hogy a Perkátai 
Értéktár kiadvány második kötete is eljut az olva-
sókhoz, amelynek témája ezúttal perkátai épített 
és lelki hitélete. Perkátának szerencsére a gaz-
dag múltján belül a vallási élete is sok érdekes-
séget mutat. A történelmi örökség miatt ez nagy-
részt a katolicizmusra utal, de ez nem kizáróla-
gos. 

A füzet tanulmányai a történeti tárgyi, írá-
sos és néprajzi forrásokon keresztül bemutatják 
az épített örökségünket és azok életét, kezdve 
attól a XIII. századi templomtól, amelynek két 
oszloprészlete ma is a katolikus templom kertjé-
ben áll. Az elméleteket a tényleges régészeti 
kutatások is alátámasztották, hogy az Árpád-kori 
Perkáta két jelentős településrészből állt. Egy-
részt a maitól DNY-ra, amelyből származnak a 
fent említett oszlopok, míg a másik É-ra, az 5 
évvel ezelőtt átadott elkerülő út vonalában. Az 
egyik legjelentősebb feltárt középkori magyar 
településközpontot tárták fel a történészek, 
amelyben a templom körül 5.000 sírt is találtak. 
Sajnos ez a templom nem válhatott műemlékké, 
mivel csak az alapvonalai maradtak meg és rá-
adásul pont az út alatt fekszik, de a fejlesztéssel 
járó régészeti kutatás nélkül nem ismerhettük 
volna meg a 700 évvel ezelőtti Perkátát. 

A török idők utáni Perkáta élete nagyrészt 
a katolikus vallásról szólt, hiszen a XVIII. század-
ban először a jezsuitákhoz került a település, akik 
a mai kastély előzményét építették, illetve a hoz-
zá kapcsolódó gazdasági épületeket, majd az 
1770-es években a Győry család kapta birtokba 
Perkátát, amely erősen Habsburg-párti és hithű 
katolikus volt. Ők fejezték be a kastély építését, a 
mai templom építését is ők kezdték meg egyből 
birtokba kerülésüket követően, majd az I. világ-
háború idején bővítették azt a mostani formára. 
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Az 1880-as években zárdát emeltek a vincés 
nővérek számára, akik az oktatást végezték 
Perkátán az azt követő 70 évben. A vincés nővé-
rek már sajnos nincsenek a településen, de a 
nekik létrehozott zárda ma óvodaként azt a célt 
szolgálja, ami a hitélet mellett az ő hivatásuk volt. 
A tavalyi év elején hunyt el az utolsó Perkátán 
szolgáló nővér, Jozefa. A Győryek Perkátán kívül 
is komoly támogatói voltak a katolikus vallásnak, 
hiszen mind Győry László, mind lánya, Győry 
Teréz részt vett a most már 108 éves budapesti 
Jézus Szíve Templom alapításában, megépíté-
sében, így a perkátaiak magukénak érezhetnek 
egy templomot a fővárosban is, a Mária utcában.  

Somogyi Balázs polgármester 
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Bevezető! 

 

 Ebben a füzetben Perkáta múltjában fel-
tárt és épült templomokról szeretnénk ismeretein-
ket megosztani az Olvasóval. Ezek az ismeretek 
neves szakemberektől, Perkáta múltját megélt 
szemtanuk, hiteles emberek által megörökített 
följegyzéseiből és a jelen kor még élő szemtanú-
inak emlékezeteiből eredeztethetők. 

Perkáta múltjának történéseivel foglalkoz-
va többször találkozhattunk azzal a gondolattal, 
hogy a múlton rágódni fölösleges időpocsékolás. 
Ezt a gondolatot egyes csoportok a II. világháború 
befejezése után ideológiai szintre emelték és hir-
dették fennhangon „…a múltat végképp eltörölni…” 
szlogenjükben. 

Természetesen ennek a füzetnek a tartal-
ma csak szemezgetés abból az adathalmazból, 
ami a múltunk tekintetében rendelkezésünkre áll. 
Az is volt a célunk vele, hogy bepillantást adjunk 
templomaink túléléséért küzdő eleink gondjaiba, 
ezzel is emléket állítva annak a pozitív gondolko-
dásnak, amely történelmünk során oly sokszor 
tudott felülkerekedni a bajokon, problémákon. 

Ha füzetünk felkeltette érdeklődését a té-
ma iránt, a jelölt források bővebb információkkal is 
szolgálnak egyházi életünk múltjáról, melyet egy 
keresztény mottó hűen érzékeltet: 

„ Múltunk a reményünk, Krisztus a jövőnk” 

        42. Állomás! Kulturális Egyesület 
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A megszentelt templom. 

 

 

Reményik Sándor 

Templomok 

Én csak kis fatornyú templom vagyok, 
Nem csúcsíves dóm, égbeszökkenõ,  
A szellemóriások fénye  rám ragyog, 
De szikra szunnyad bennem is: Erõ. 

S bár irigykedve holtig bámulom 
A dómok súlyos, drága titkait, 
Az én szívem is álmok temploma, 
És Isten minden templomban lakik. 
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A templom több mint egy műemlék épü-
let. A templom a keresztény közösség vallásos 
életének központja. Az Isten háza, szimbolikus 
kapcsolódási pont Isten és ember között. 

Magyarország keresztény templomai 
egyediek, meghatározza szépségüket az adott 
kor építészeti, képzőművészeti stílusa, melyet az 
egyes vallások a saját igényeiknek megfelelően 
alkalmaztak. Templomaink mégsem egyszerű 
művészi alkotások, hanem szentmisék, istentisz-
teletek helyei. Olyan megszentelt helyek, melyek 
Isten dicsőségét hirdetik. 

Keresztjével, csillagával ég felé mutatva 
jelképezi az Istenhez vezető utat, jelképe az Isten 
– ember kapcsolatnak, jelképe az egyházi közös-
ségnek, amelynek összetartó ereje a hit. 

Templomaink legrejtettebb értékei a tor-
nyokban függő harangok, mégis keveset tudunk 
róluk, pedig sok embernek mind a mai napig hoz-
zátartozik mindennapi életéhez a harangzúgás. 

A keresztény vallás ma általánosságban 
a templom szót használja. Egyes templomokat 
szerepüktől függően a kápolna, székesegyház 
/katedrális/ vagy bazilika elnevezés illet. 

A protestáns templomok neveit gyakran 
imaház vagy gyülekezet névvel illetik. 
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Ősi templomok. 

Ahogy azt a napi híradásokból már meg-
ismerhettük, a közelmúltban Perkáta kül és belte-
rületén egyaránt, igen gazdag Árpád-kori leletek 
kerültek felszínre, melyek Árpád-kori templomok 
létezését is igazolják. 

 Az 1980-as években Hatházi Gábor – 
Intercisa Múzeum leletmentő régésze, majd a 
Szent István király Múzeum régész-muzeológusa – 
irányításával végzett régészeti feltárások nyomán, 
Árpád-kori falú és templom nyomai és maradvá-
nyai kerültek felszínre a Kőhalmi dűlőben, többek 
között két mészkő oszlop formájában, melyek a 
mai Római Katolikus templom előtt kiállítva megta-
lálhatóak. 

 2009-ben a 62. számú főközlekedési út új 
nyomvonalának kitűzése miatt a Magyar Nemzeti 
Múzeum, Nemzeti Örökségvédelmi Központja által 
indított régészeti feltárások eredményeként, - me-
lyet Kovács Lóránd Olivér ásatásvezető régész és 
csapata végzett – napvilágra került egy Árpád-kori 
település árokrendszerrel körülvett temploma és 
temetője. 
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Ozorai Pipónak 1417.június27-én kelt ok-
levelében, mellyel Hantosszék kapitányságát 
Thoban Jakabnak és társainak adományozta, jelzi, 
hogy a kapitánysághoz tartozó Kétpolkárton 
/Perkátán/, Boldogságos Szűz tiszteletére templom 
van. Megemlíti ezt a templomot Zsigmond király-
nak 1418. augusztus 26-án kelt oklevele is, mellyel 
az Ozorai-féle adományt a szállások felsorolásával 
jóváhagyta.  

Hogy a községnek ez a temploma a mai 
templom helyén vagy máshol állt, azt az akkor 
rendelkezésre álló iratok alapján alig lehetett bizto-
san megállapítani. Az egyik vélemény szerint a 
mostani templom helyén lehetett, mert az építéskor 
a szószék melletti missziós kereszt alap ásása 
alkalmával több csontvázra és rajtuk prémes, zsi-
nóros ruhafoszlányokra akadtak, amelyek vagy a 
keresztény kunkapitányoknak, vagy török család 
ruhamaradványai lehettek. Van azonban egy 1811 
évi följegyzés, amely azt állítja, hogy a „Vaskapui 
második dűlőben régi templomhely vagyon”. Mivel 
pedig a dűlő a Bárányjárástól északra a Barátlakás 
szomszédságában van, arra lehetett következtetni, 
hogy ott volt a régi templom, mert az idézett föl-
jegyzés arról szól, hogy ott vagy megtalálták a régi 
templom maradványait, vagy ennek emléke maradt 
fenn. 

Ismerve a török dúlások katolikus templo-
mokon való pusztításait, nem lehet kétséges, hogy 
ez a templom a török időkben teljesen elpusztult. 

Egy 1714. március 27-én Budán több fe-
rences atya aláírásával kelt nyilatkozat szerint a 
török időkben csak Budán tartózkodó bosznia-
argentina ferences tartomány tagjai Budán, Pes-
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ten, Székesfehérváron és a környékbeli falvakban 
az összes keresztényeknél, de elsősorban az illyr 
nemzetiségieknél minden lelkipásztori gonddal 
elvégezték az egyházi teendőket. 

A törökök kiűzése után már a jezsuiták bir-
tokában volt Perkáta és ők gondoskodtak a 
perkátai katolikusok lelki gondozásáról, de úgy, 
hogy továbbra is megbízták a boszniai ferencese-
ket még negyven évig a lelkipásztori teendők el-
végzésére. A még most is megmaradt ”Barátlakás” 
elnevezés arra utal, hogy a Perkátára istentisztelet 
tartása és lelkészi teendők végzése céljára kikül-
dött ferences atyák az uradalmi épületben éltek és 
itt végezték az istentiszteletet is. 

 

            Jezsuita templom. 

A török idők után az első Gyertyaszentelő 
Boldogasszonyról nevezett templomot a jezsuiták 
építették a hívek számának megfelelő méretben, a 
mai templom helyén 1720-ban. Az ekkori anya-
könyvekből kitűnik, hogy még Sárbogárdról, 
Penteléről és Adonyból is Perkátán keresztelték a 
gyermekeket. A plébánia ház, 1721-ben készült el. 
Az első állandóan Perkátán lakó ferences rendi 
lelkipásztor Hagyacsich Gergely volt. 

Az évszázad derekára azonban a Boldog-
asszony templom már nem felelt meg sem a falu, 
sem az egyházi vezetők igényeinek. A település 
lakossága az 1740-es években jelentősen növeke-
dett, a plébánia pedig az egyházmegye vezetése 
alá került. Az 1754-es összeírás a következőket 
tartalmazza: „a templomot – mely kő, tégla, vá-
lyogból épült újonnan – az uradalom és a katolikus 
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lakók építették. Falai gyengék, mennyezete csak 
stukatóros, tornya nincs, de egyházi szerekkel el 
van látva”.  

A templom és a plébánia felújítására 1756-
58 között kerül sor az uradalom és a lakosok ösz-
szefogásával. Az építkezést Horváth Ádám ura-
dalmi intéző irányította nagy lelkesedéssel és hoz-
záértéssel. Bolthajtásos belső fedést kapott és új 
tetőszerkezetet. A fa harangtoronyban négy ha-
rang kapott helyet. 

Perkátán az első világi pap, plébános 
Briscsáby Miklós volt, aki szerzetesből lett világi 
pap, és 1762-ig vezette a plébániát. 

 

               Új templom.  

1775. június 25.-én a konzervatív szemlé-
letével és császárhűségével kitűnt Radványi Győry 
Ferenc, Mária Teréziától kapta ajándékba Perkáta 
birtokot. A templom állapota ekkorra már nagyon 
sokat romlott. A Magyar Királyi Udvari Kamara, a 
helyszínre kiszállt bizottsága olyan súlyosnak látta 
a helyzetet, hogy az épület lebontását javasolta, az 
új templom építése pedig az új birtokos, Győry 
Ferenc feladata lett. Az építkezés 1776-1779-ig 
tartott. A templom szilárd anyagokból, erős falakkal 
épült és toronnyal lett ellátva. A tetőt zsindellyel 
fedték, a toronyban négy harang volt, a két na-
gyobbat Győry Ferenc bőkezűségéből öntötték, de 
mivel éppen püspöki-szék üresedés volt, így szen-
telés nélkül kerültek a toronyba. A templomhoz 
szentélyt is építettek, alatta van a grófi család sír-
boltja, melyhez a bejárat kívülről van. A főoltárt, 
Gyertyaszentelő Boldogasszonynak szentelték. 
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Ekkor Aranyosy Mátyás volt a plébános, aki a gö-
rögkeleti rácok egy részét a katolikus vallásra térí-
tette, és katolikus illyreket /dalmátokat/ telepített a 
faluba. A templom első orgonáját 1811-ben készí-
tették el. 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 A templom felépítése után a következő 
plébánosok szolgáltak rövidebb vagy hosszabb 
ideig Perkátán: 

1789 – 1792 Marich János  
 1792 – 1830 Radnich Pál  
 1831 – 1836 Meres János  
 1836 – 1849 Mészáros Gáspár  
 1849 – 1883 Galgóczy Ferenc  
 1883 – 1902 Posits Mihály  
 1902 – 1936 Kéri Ferenc 
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Mivel az uraság már az 1841-es és az 
1868-as egyházlátogatási okmányban is megígér-
te, hogy a hívek nagy számának elégtelen temp-
lomot vagy bővítteti, vagy újra és nagyobbra építte-
ti, Kéri Ferenc plébános előterjesztése alapján 
maga a megyés püspök, dr. Prohászka Ottokár 
kérte 1913-ban Győry Terézia grófnőt, hogy ezeket 
a régi ígéreteket váltsa be. A püspök kérésére a 
grófnő elhatározta az építést. 

 

           Mai templom.  

1914 tavaszán meg is kezdték az építke-
zést. Az új templomot három hajósra tervezték. 
Még ebben az évben letették az alapkövét, elbon-
tották a régi tetőt, fölhúzták a falakat, és itt meg-
akadt az építkezés, mert az általános mozgósítás 
elvitte az építőmestert, a pallért és a kőművesek 
nagy részét. 1915-ben csak a vasbeton munkákat 
tudták elvégezni, de így is 1916-ra sikerült befe-
jezni. A templomot augusztus 15-én dr. Rott Nán-
dor esztergomi paelatus - kanonok áldotta meg.  

Alig örülhettek a perkátai hívek az új isten-
házának, augusztus 29-én nagy szomorúságukra 
elvitték a templom nagyharangját háborús célra.  

Ezután került sor az orgona javítására, át-
dolgozására. Az 1811-ben készült orgonát Pécsre 
szállították Augster József orgona gyároshoz, hogy 
az új orgonához használja fel a régi anyagot. 
Pécsnek 1918-ban történt szerb megszállása miatt 
az orgona csak Pécs felszabadulása után 1922-
ben kerülhetett vissza. A régi orgonából lényegé-
ben csak a faváz maradt meg, a sípok teljesen 
újak lettek. 
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A templom külső és belső szépítése még 
1917-ben is folyt. A grófnő 1917 májusában a 
templomot betonalapba helyezett, vasoszlopokon 
nyugvó drótkerítéssel kerítette be, és a bekerített 
területre kertészével cserjéket telepített. Mű már-
ványból dúsan aranyozott Szent - Sírt készíttetett, 
amely a vasráccsal együtt 8000 koronájába került. 

1917. decemberben elvitték háborús célra 
a középső harangot is. A grófnő új harangokat 
rendelt. 1920-ban az egyiket, majd 1923-ban a 
másik harangot is pótolta a budapesti Walser cég 
által öntött harangokkal. A harangokat dr. 
Prohászka Ottokár megyéspüspök szentelte meg. 

„Az új templom három hajós, fekvése sza-
bályszerűen kelet – nyugati irány. A főkapu a nyu-
gati végén van. A mellékhajókat oszlopok választ-
ják el a főhajótól. A szentély három lépcsővel ma-
gasabb a hajóknál és rács választja el a főhajótól. 
A szentély alatt van a grófi család sírboltja, melybe 
a lejárat kívülről van. A szentély északi oldala mel-
lett van a sekrestye, bejárata kívülről van, és e 
fölött van a kegyúri oratórium. A szentélytől délre 
van a keresztelő kápolna, bejárata szintén kívülről 
van, egy másik ajtaja a déli oldalhajóba nyílik. Az 
északi mellékhajó végén van a Szent – Sír, a déli 
mellékhajó kórus alatti végében van a hősök em-
léktáblája, Magyarok Nagyasszonyának életnagy-
ságú szobrával. Az emléktábla fekete márvány, 
rajta 177 hősi halott neve.”  

Győry Terézia grófnő folyamatosan gond-
ját viselte úgy a templomi berendezéseknek, mint a 
templomon kívül álló vallásos tárgyaknak.  1930 
októberére új keresztúti stációs képeket szerzett, 
mert a régieket egy erdélyi templomnak ajándékoz-
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ta. 1931-ben újra festette a templomi nagy feszüle-
tet. 1934-ben Gyertyaszentelő Boldogasszony 
ünnepére újra festette a fő és mellékoltárok képeit. 
1936-ban, 34 évi szolgálat után elhunyt Kéri Fe-
renc plébános. Halála után pár hétre elköltözött az 
élők sorából Perkáta kegyúrnője, Gróf Győry Teré-
zia is 94 éves korában, kinek élete a jótékonyság 
és az áldozatkészség volt. Holttestét a templom 
alatti kriptában helyezték örök nyugalomra. 

Gróf Győry Teréziával kihalt a Győry csa-
lád, örököse Gróf Hunyady Imre fogadott fia lett. 
Az új kegyúr az egyházát szerető és támogató 
szellemet örökségként hozta magával. Kéri Ferenc 
halála után Kisberk Imre kapta a perkátai plébáni-
át. Az ő idejében 1937-ben vezették be a temp-
lomba is a villanyvilágítást, és 1940-ben gróf 
Hunyady Imre kegyúr újra javíttatta a templom 
külsejét, majd 1944-ben kibővíttette a kórust.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1941 – 1954-ig P. Horváth Ferenc volt 
Perkáta plébánosa. A háború alatt 1943-ban tör-
tént a templom előtti tér átalakítása. Az új kerítés-
sel kibővítették a teret előre a Szentháromság 
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szoborig, oldalra egészen a magtárig. Hátul nem 
lett megépítve, mert elfogyott a léc. A főbejárat 
mellett fölállították a Kőhalmi dűlőből behozott, 
Árpád kori templom kő oszlopát. /mostanra már az 
oszlop párja is bekerült a Szőlőhegyről./ Járda is 
épült a templom elé, egy vagon Polgárdiból hozott 
terméskövet építettek be. 1944 nyarán ismét elvit-
tek hadi célokra egy 108 kg-os harangot a temp-
lom tornyából. 

1944-ben Perkátát ért bombatámadásban 
a templom is komoly sérüléseket szenvedett. A 
tornyon és a falakon 20 belövés látszott. Az északi 
oldalon a robbanás leszakította a tetőszerkezet 
harmadát. Az összes ónozott disz ablak rámástól 
kirepült. 1945-ben sikerült megcsináltatni a szen-
tély és a három hajó feletti tetőt. Ajtókat, ablakokat 
kijavították, vagy befalazták. Mindezt adományok-
ból és a felrobbantott leányiskola maradék anya-
gának felhasználásával végezték el. 1946-ban 
elkészült a torony felújítása. Új vakolatot kapott, és 
a régi fa zsindely helyett rézlemez borítás került rá 
szintén adományokból. 
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Az 1947. május 8-i bérmálásra elkészült a 
templom felújítása. Elkészült a belső festés, az 
ablakok üvegezése, a toronyóra javítása. 

1954-től két évre Gyarmati István veszi át 
a plébániát, majd 1956-tól szintén két évig újra P. 
Horváth Ferenc a plébános, majd 1959 -től dr. 
Pásthy Vilmos lett Perkáta plébánosa. 

 1965-ben ismét javításra szorultak a temp-
lom tornyai. Kőműves és bádogos munkákat vé-
geztek. Elkészült a belső üvegezett szélfogó. Új 
ablakok készültek és javításra szorult az ereszcsa-
torna rendszer is. 1970-ben az orkán erejű szél 
kitépte a toronyból a korhadt szúette toronyzsalu-
kat. A Kossuth TSZ dolgozói készítettek újakat 
helyettük fenyőfából. 1971-ben. Hajdú Mihály vil-
lanyszerelő mester teremtette meg az automatikus 
elektromos harangozás lehetőségét. Sor került a 
plébánia épületébe a víz bevezetésére. 1972-ben 
még a bérmálás előtt elkészült a plébánia kerítés 
és kapu cseréje, a templom és plébánia kerítés 
felújítása. 1973-ban a szél megtépázta a torony 
lemezfedését, beázott. A vörösréz lemez pótlását 
Csaba László végezte el a toronynyílásból kötélen 
lógva. 

 A sok-sok javítgatás után időszerűvé vált a 
teljes felújítás megkezdése. 1974-től elindították az 
adományok gyűjtését a felújításhoz. Nagyon kevés 
pénz gyűlt össze, következő években is folyt az 
adományok gyűjtése és a megoldás keresése. 

 1977-től Tihanyi József lett Perkáta plébá-
nosa. Folytatta az adományok gyűjtését a templom 
felújításához, nem nagy sikerrel. A 70-es évek 
végére egyházmegyei támogatással mégis össze-
gyűlt annyi pénz, hogy elkezdhették a legsürgő-
sebb munkálatokat. A munkákat helyi munkaválla-
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lókkal végeztették. A kőműves munkákat a helyi 
Magyar Kínai Barátság Tsz. építőipari brigádja 
végezte több éven keresztül. A külső vakolatot 
csak a kritikus helyeken verték le és javították ki. A 
templom belsejében is csak vakolatjavítás történt 
ugyanúgy, mint a szomszédos plébánián is. Ezek-
ben az években végezték el a plébánia tetőjavítá-
sát, és a templom tetőszerkezetének javítását is. 

 Megtörtént az oltár előtti szentély bővítése, 
elbontották az oltár előtti korlátot, az első oszlop-
közöket a szentély magasságához betonozták, és 
műkő lépcsőket épített Dancsók János helyi mes-
ter a bővített szentély elé. Ekkor kezdődött el a 
hívekkel szembeni misézés a templomban. Lát-
szott, hogy ezzel a felújítással a templom életében 
nem egy hosszú távú megoldás született, de a 
szűkös keretek között többre nem futotta.  

 Az elkövetkező években a plébánia na-
gyon romos állapotba került, túl sokba került volna 
a felújítása, ezért az egyházmegye döntése alap-
ján 1986-ban a plébániát eladták, és megvásárol-
ták a templommal szemben levő ingatlant parókia 
céljára, a közben elhunyt Dr. Baráth Károly és 
felesége által épített családi házzal. 

 Tihanyi József hirtelen bekövetkezett halá-
la után, 1989 decemberétől Pámer Ottó atya lett 
Perkáta plébánosa. 

 Az 1990-es évek elejére a templom állapo-
ta rohamosan romlott. A tető beázott, az ablakokat 
folyamatosan betörték, a csatorna leszakadt, a 
torony lemezelését a szél többször is feltépte. Hor-
váth Attila perkátai bádogos mester többször javít-
gatta kötélen lógva. A vakolat sok helyen lefagyott 
a falakról. A felújítását nem lehetett sokáig halo-
gatni. 
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 Pámer Ottó atya közbenjárására a Püs-
pökség több évre ütemezett felújítási tervet foga-
dott el és 1997-től megkezdődhettek a templom 
felújítási munkálatai. A felújítást késleltette, hogy 
az összes munkához a Műemlékvédelmi Hivatal 
engedélyeit meg kellett várni. 

 A főtorony faszerkezetét már nem lehetett 
megmenteni. Leemelték a tornyot és a földön telje-
sen új szerkezetet építettek, és Horváth Attila bá-
dogos mester munkája által új vörösréz lemezborí-
tást kapott. 1998 decemberében helyére került az 
új torony. Következő évre maradt a templomhajó 
csatornázása, tetőszerkezetének javítása és fedé-
se Bramac cseréppel és Bramac festett lemezzel. 
A vörösréz csatornák egy részét pár nap után le-
lopták, újra kellett gyártani, de már festett Bramac 
lemezből készültek el. 

 2000-ben folytatódott a felújítás, elkészült 
a két kistorony vörösréz lemezzel történő bádogo-
zása és a külső vakolat felvitele és színezése. 

 2001 decemberére fejeződött be a temp-
lom külső felújítása a lábazati szigeteléssel, lába-
zatvakolással, vízelvezetéssel és járda kiépítésé-
vel. Ebbe a felújítási ciklusba fért bele a plébánia 
épületének korszerűsítése vezetékes gáz beszere-
lésével. 

 2013 tavaszán, pályázati pénzből elkezdő-
dött a templom, belső felújításának első üteme, 
melynek során elkészült az új miséző oltár, az új 
liturgikus bútorok, valamint sor került a templomi 
orgona felújítására is. Ezeket a munkálatok az év 
végére be is fejeződtek. 

 2016-ban szintén pályázati pénzből indult 
és be is fejeződött a belső felújítás második szaka-
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sza a templom összes ablakának cseréjével. A 
pályázat magába foglalta a plébánia épületének 
részleges felújítását, ami csak 2017-ben fejeződött 
be. 

 2016 december 1-vel nyugdíjba vonult, 
Perkátán 27 évet szolgáló Pámer Ottó plébános.      

Az új plébános Bozai Márton, adonyi plé-
bános, aki három szolgálati helyéhez (Adony, 
Kulcs, Rácalmás) megkapta Ottó atya által ellátott 
további három települést (Perkáta, Szabadegyhá-
za, Zichyújfalu). 

 
A perkátai református és 

evangelikus templom 

   Perkáta község a mohácsi vész után a 
török közigazgatás budai területéhez tartozott, 
amelyben 1559-ben 4 protestáns házat, család-
tagokkal írt össze a török tisztviselő. A lakosság 
többsége római katolikus vallású volt. Protestáns 
vallású személyek, családok létszámát a reformá-
ciót követően pontosan nem tudjuk, de feltehetően 
jelen voltak a községben. 

 A 18.század elején a győri jezsuiták letele-
pednek Perkátán, és ennek következtében 1721-
ben plébániát állítanak fel a magyar és rác nemze-
tiségű római katolikus hívek részére. Ilyen helyzet-
ben a reformáció követői csak úgy élhettek, ha 
családjukkal együtt kizárólag a római katolikus 
vallást követték-gyakorolták. Iskolát is a jezsuiták 
szervezetek, ahol az úgynevezett „eretnekség”- et 
ostorozták, tiltották, a protestáns prédikátorok mű-
ködését hatóságilag, állami rendelkezések alapján 
akadályozták. Csak plébános keresztelhetett, es-
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kethetett. Az általa kötött házasság számított érvé-
nyesnek, még a halottakat is csak ő temethette el. 
A vallási „diktatúra”  teljesen megszüntette egy 
emberöltő alatt a kis létszámú, a községbe beván-
dorolt protestánsokból álló közösségeket. Az 1888. 
éví türelmi rendelet feloldotta ugyan a valláskorlá-
tokat, de Perkátán ez vajmi kevesekre vonatkozott 
abban az időben. 

 A 20. század elején – nyugati evangéliumi 
mozgalmak, baptisták, methodisták, - európai 
missziót kezdenek és Magyarországon is híveket 
toboroznak maguknak, főként középosztálybeli 
/iparos, napszámos, földműves/ emberek körében. 
E misszió során evangéliumi hitre tért baptisták 
közül néhány család a községbe költözött, és ma-
gánházuknál rendszeres bibliatanulmányozó, 
evangélizáló alkalmakat tartottak. Szoros kapcso-
latot tartottak a környező falvakban élő hittestvére-
ikkel, akikkel évente konferenciákra jöttek össze. 
Önálló imaház építésének tervével már ekkor is 
foglalkoztak, de az I. világháború meghiúsította 
tervüket. 

 A történelmi ágostai hitvallású evangélikus 
egyház tagjai közül néhány család költözött a falu-
ba munkát, jobb megélhetést keresve. Ők evangé-
likus vidékekről érkeztek /Felvidék, Tiszántúl/. 
Gondozásukat az érdi nagyobb létszámú anya-
egyházközség lelkipásztora látta el, aki eleinte 
nagyobb ünnepek, majd havonta egy vasárnap 
látogatta híveit és tartott házi istentiszteletet, amíg 
a református-evangélikus kis templom fel nem 
épült. 

A református vallású személyek, családok 
körüli egyházi szolgálatot 1937-ig a Seregélyesi 
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református anyaegyházközség látta el segédlelké-
sze által. 1946-tól Pusztaszabolcson létesül egy 
református missziói egyház, főleg az Erdélyből 
áttelepült reformátusok számára, ahonnan külön-
válik Szolgaegyháza – Sárosd - Perkáta szórvány-
gyülekezete és hármas társegyházközséget alkot-
nak a Vértesaljai Egyházmegye jóváhagyásával. 
Ennek a társegyházközségnek első lelkipásztora 
Szabó Sándor volt, aki Erdélyből, Nagyváradról 
menekült a háború elöl. Megjárva Ausztriát, visz-
szakerülve itt kapott segédlelkészi állást. Ő szor-
galmazta a három falú önállóvá válását, mivel ta-
nárnő felesége Szolgaegyházán tanári alkalmazást 
nyert. Szolgaegyházán laktak, és kerékpárral járt 
Perkátára kéthetente, a közbülső vasárnapokon 
Sárosdra. Hét közben hittanórát tartott, és úgyne-
vezett bibliatanulmányozó órákat magánházaknál, 
református családoknál. 

A háború után, az általános földosztás al-
kalmával a református egyház is bejelentette telek-
igényét templom és lelkészlakás építése céljából. 
Ez időben kb. 100 református és kb. 20 evangéli-
kus élt Perkátán. Ekkor kapta meg Szabó Sándor 
lelkész közbenjárására a perkátai közösség, a volt 
grófi park szélén a fenyvesekkel borított park 200 
n.ölnyi területét, majd mellette a grófi gyümölcsfa 
iskola kertjéből ugyancsak 200 n.öl területet, temp-
lom és lelkészlakás építéséhez. A templom felépí-
téséhez megkapott a kis gyülekezet egy volt ura-
dalmi melléképületet teljes építőanyagával együtt, 
meg az ebédre hívó kis csengő harangot is hozzá. 
A kis gyülekezet, kőműves, asztalos, ács mester 
tagjainak vezetésével, közmunkával felépítette 
1949-ben a Dózsa György út 12. szám alatt lévő 8 
x 4 m alapterületű kis toronnyal ellátott templomát. 
Az építkezés lelke és fő szervezője Végh Imre 
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asztalosmester volt, aki maga készítette az ajtókat, 
ablakokat és az Úrasztalát is, mely a református 
templomban az oltárt helyettesítette. Ülőhelyként 
néhány ajándékba kapott szék és fapadok /lócák/ 
szolgáltak. A toronyba, az iskolák államosításakor 
bezárt zárda egyik harangja került. 

Ez idő tájt költözött a faluba a Felvidékről 
id. Baráth Károly rimaszombati evangélikus lelkész 
– esperes, már mint nyugdíjas, családjával együtt. 
A templom átadásakor 1949 őszén ő is felszentelő 
imádságot mondott. Míg egészsége megengedte, 
időnként templomi szolgálatot is végzett. A 
perkátai temetőben nyugszik hitvesével, Gyűrki 
Margit tanárnővel és Gyűrki Anna nevű sógornőjé-
vel, aki büszkén gyakorolta vallását egészen 94 
éves életkoráig. Fia Dr. Baráth Károly lett a község 
orvosa, aki szülei után evangélikus vallású volt és 
három fiát is e vallásra kereszteltette meg. Felesé-
ge gyermekorvosként működött a községben és 
Sztálinvárosban, majd Dunaújvárosban. Saját há-
zat építettek maguknak és nyugdíjazásuk után 
abba költöztek és halálukig itt éltek. Fiaik közül 
kettő szintén orvos lett. Házukat a római katolikus 
egyház vásárolta meg plébánia részére a régi avult 
épület helyett. Dr. Baráth Károly és felesége meg-
kapták „Perkáta Díszpolgára” címet és 2015-től Dr. 
Baráth Károlyról utcát neveztek el a községben. 

Szabó Sándor templomépítő lelkész 1946-
tól 1953-ig 6 és fél éven át látta el a szolgálatot. 
Utána Gyarmati György váraljai segédlelkészt 
választotta meg a társegyház lelkésznek, de ő 
mindössze másfél évet töltött itt e szolgálatban. 
Ebben az időben a gyülekezet gondnoka Dr. 
Matolcsy György gyógyszerész volt, aki szívén 
viselte a kis gyülekezet sorsát. 
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1954 nyarától kisegítő segédlelkészek lát-
ták el a perkátai szolgálatot, amíg 1955. május 8.-
án a társegyházközség meghívta és megválasztot-
ta teljes egyhangúsággal Tóth Sándor lelkipásztort, 
aki akkor a Budapest – Kelenföldi egyházközség 
beosztott lelkésze volt. Szolgálatát, szabadegyhá-
zai lakásából ő is kerékpárral látta el mind vasár-
napokon, mind hét közben. Rövid ideig iskolai 
hitoktatást is végezhetett. Tóth Sándor lelkipásztor 
49 éven át látta el a szolgálatot. 1956-tól motorke-
rékpárral, majd 1972-től saját gépkocsijával. 1977 
őszén Sárkeresztúrra költözött és onnan járt to-
vábbra is Perkátára. 1981-ben szolgálati Trabant 
gépkocsit kapott A Dunamelléki Református Egy-
házkerülettől. 2003. július 1-vel nyugdíjba vonult, 
de még egy évig szolgált a szórványterületeken, 
amelyhez ekkorra 12 község tartozott. 

A használt, bontott anyagból készült épület 
40 év alatt úgy tönkre ment, hogy falai megreped-
tek, külső vakolata omladozott, tetőcserép héjazata 
eltöredezett, több helyen beázott, deszkával és 
rajta kátránypapírral borított tornyocskája szakado-
zott. Felújítása, megmentése halaszthatatlan volt. 
A kilencvenes évek elején, amikor már a demokrá-
cia előszele érezhető volt, Bakos Imre polgárdi 
születésű, református vallású képviselő, akkor TSZ 
elnök közbenjárására,  Radeczky György polgár-
mesterrel egyetértésben elhatározták, hogy a köz-
ség egyik legszebb főútvonalán levő omladozó kis 
templomot a község költségén felújítják. A község 
egy adonyi székhelyű építő Kft.-t bízott meg a 
munkálatok elvégzésével. Kívül és belül is elvé-
gezték a felújítást, bevezették a villanyt, csatornáz-
ták az épületet, csapadékvizet a faltól elvezették, 
belül a nádpadló helyett gipszkarton álmennyeze-
tet szereltek, új ablakokat építettek be. Deszka 
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emelvényt építettek a templom belső terében az 
Úrasztalának és a harmóniumnak. Teljesen új 
toronyszerkezetet készítettek bádogfedéssel, be-
tonjárdát építettek a bejárati útra, és elkészítették a 
telek kerítését is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóth Sándor után 2005-től, a Kárpátaljáról 
áttelepült Szilágyi Sándor lelkész és felesége 
Szilágyiné Balogh Hajnalka vették át a szolgálatot 
négy évre, utána Donáti Tamás segédlelkész kö-
vetkezett, majd Kiss Péter sárkeresztúri lelkész, 
aki havonta egyszer tart jelenleg is istentiszteletet.  

A gyülekezet gondnoka volt még Matolcsy 
György gyógyszerész után, Kiss János kertész, 
Szűcs Pál a Felvidékről, Tagay Györgyné háziasz-
szony, majd 1991-től Bakos Imre, aki jelenleg is 
ellátja a gondnoki feladatot. A község területén 
2016-ban kb. 80-100 református-vallású lakos él, 
akik közül mintegy 20 személlyel van kapcsolata a 
közösségnek. A többi névleges egyháztag, a gyü-
lekezet támogatásában sem vesz részt. 
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Szabó Lajos kutatásai és kezdeményezése 
alapján 2009-ben került be a templom kertjébe egy 
márvány síremlék a Forrás puszta melletti erdőből.  
A síremlék két kislány síremléke, Hollósy Emilia 
1848-ban 11 évesen, testvére Hollósy Krisztina 
1849-ben 3 évesen halt meg. A kislányok halotti 
anyakönyvi bejegyzése Iváncsán, a református 
parókián található. 

Hollósy Somogyi Károly 
gyermekei voltak, aki egy 
kisebb birtokot bérelhetett 
itt a Forrás puszta szélén, 
amely beépített terület le-
hetett, aminek nyomai is 
megtalálhatóak. A lányok 
halála után költözhettek 
Iváncsára, mely község 
akkor már a Baracskáról 
kitelepülők célállomása 
volt. 

     

      

26



JJeeggyyzzeetteekk::  

11..   HHiissttoorriiaa  DDoommuuss  

22..   EErrddőőss  FFeerreenncc,,  HHaaddhháázzyy  GGáábboorr  

PPeerrkkááttaa  ttöörrttéénneettee..    11999966..  

33..   MMaajjoorr  MMááttyyááss,,  BBrraannddll  GGyyöörrggyy  

PPeerrkkááttaa  ttöörrttéénneettee..    11994433..  

44..   ssiirraassookk..bblloogg..hhuu  

55..   tteemmpplloomm..hhuu  

66..   dduuooll..hhuu  

77..   hhuu..wwiikkiippeeddiiaa..hhuu  

88..   TTóótthh  SSáánnddoorr  rreeff..  lleellkkéésszz  jjeeggyyzzeetteeii..  22000033..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MMiinnddeenn  jjoogg  ffeennnnttaarrttvvaa..  

AA  ffüüzzeettbbeenn  ttaalláállhhaattóó  íírráássookk,,  kkééppeekk  mmáássooddkköözzllééssee  

ccssaakk  aa  4422..  ÁÁlllloommááss  KKuullttuurráálliiss  EEggyyeessüülleett  íírráássooss  eenn‐‐

ggeeddééllyyéévveell  lleehheettssééggeess..  
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