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Lastovo — Szentlászló
egyike a négy szlavóniai reformációkorabeli gyülekezetnek. /A 
község az Osijek—Vinkovci vasútvonal és országút mentén kb. 
félúton az említett vonalon; a Vuka folyó bal partján fekszik.

Keletkezésére nézve a szájhagyomány alapjan történt 
1920-ből származó feljegyzés megemlíti, hogy jelenlegi templo
ma helyén volt egy régi templom, mely kettős falazatú volt és 
a kettős falazat között alagút vezetett a Vuka folyóhoz. Ez a 
régi templom Vespasianus császár idejében épült Kr. u. 70 kö
rül. A néphagyomány szerint Pál apostol prédikált benne. Ez a 
néphagyomány a római levélre hivatkozik- „Mert nem merek 
szólni semmiről, amit nem Krisztus cselekedett volna általam 
a pogánvoknak engedelmességére, szóval és tettel, jelek és cso
dák ereje által, az Ister Lelkének ereje által; úgyannyira, hegy
én Jeruzsálemtől és környékétől fogva Illyriáig betöltöttem a 
Krisztus evangyeliomát" (Rm 15; lő—19).

Ez a vidék a római birodalom idején Illyria tartományába 
tartozott; tehát már akkor lakott terület volt.

Paksi János prédikátor LAMPE híres történetkönyvére hi
vatkozva megemlíti, hogy a régi szentlászlói templom 1218-ban 
építtetett és despot Stephan szerb vajda építtette az óhitűek szá
mára. Ugyancsak ő jegyezte fel, hogy az 1774 előtti templom
nak igen régi formája volt és az ajtó felett valami felírat volt 
a falban. Erről az írásról jegyezte fel Tatay József lelkész Becze 
János presbiter szavaira hivatkozva 1827-ben, hogy- egyr királyi 
komissárius azt mondotta, hogy ennek bemeszel ésével több kárt 
tettek a szent'ászlóiak, mint amennyit a templomuk ér. Ennek 
a felírásnak a leolvasása adhatom volna hiteles adatot a templom 
építésére, hogy kik, mikor és kinek építettek

Szentlászlóról, mini a falu nevéről először 1404-ben van 
említés a pápai okmányokban: „Sanctus Ladislaus". Annyi bi
zonyos, hogy Szentlászló megvolt már 1404 előtt is, csakhogy’ 
ilyen néven ebben az. évben van tóla első feljegyzés, mint az 
„Gziaghi arhidiakona!"-hoz tartózó helyről. Ebben időben, te
hát már a római kath. egyházhoz tartozott a falu. Az 1218-ban 
épült templom adata arra enged következtetni, hogy abban az 
időben is magyarlakta hely volt szerb községekkel körülvéve és
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így lakosai a keleti vallás követői voltak. S hogy a történelmi 
feljegyzésekben nem találni ezt a nevet előbb is, mint 1404-ben 
onnan lehet, hogy a helység ezt a nevet csak akkor vette fel, 
amikor a keleti vallásról a rómaira tértek át lakosai. Azelőtt 
tehát más neve lehetett a helységnek.

Smičiklaš horvát történetíró említ egy nevet 1263-ban ezen 
a helyen „Asványtő” megnevezéssel a Vuka mellett. Hogyha az 
akkori megnevezéseket, helységneveket és hatámeveket vesszük 
figyelembe, valamint a Vuka folyóba torkoló ereket, — Kórógy 
ér és Kórógy fok — éppen Szentlászlónál éri el a Vukát, akkor 
„Asványtő” nem lehetett más helyen, mint a mai Szentlászló 
helyén.

A falu 1540 körül vette be a reformációt. Szentpéteri Mik
lós prédikátorsága alatt kezdődik az első anyakönyv, mely a 
keresztel tettek bejegyzését foglalja magában 1776-ig. A második 
anyakönyv 1777—92-ig már a megkereszteltek, eskettek és elha- 
lálozottak anyakönyve és benne más sziikséges emlékezetre mél
tó dolgok vannak feljegyezve. Ebben található az itt szolgált lel
készek névsora is.

Kezdettől fogva, akikre emlékeznek az öreg emberek — 
jegyzi fel Etsedi János:

1. Pap János
2. Kapomai János
3. Hétzai Sámuel
4. öreg Sz. Péteri Debretzeni
5. Szentpéteri Miklós (1761—1766) ez kezdte az anyaköny

vet vezetni
6. Paksi János (1766—1773) Debrecenben tanult
7. Etsedi János (1773—1778)
8. Keszi Áron (1778—1784) itt halt meg
9. Fóris Mihály (1784—1792) Debrecenben tanult

10. Biró Sámuel (1792—1803) Rétfaluból jött, itt halt meg
11. Tóth Sándor (1803—1805) Harasztiba ment
12. Kovács András (1805—1806)
13 N. Szabó Mihály (1806—1819) innen Kőbe ment
14. Szekeres István (1819—1825)
15. Tatay József (1825—1840)
16. Gyürke István (1840—?)
17. Vághó László (1841—1847)
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18. Csuthy Zsigmond (1847—?)
19. idős Kelecsényi Mihály (?—1895)
20. ifjú Kelecsényi Mihály (1895—1925)
21. Ládi István (1925—1949) itt van eltemetve
22. Sípos Mihály gondozása alatt 1949—1955
23. Szabó Zoltán (1955—1972) Budiszaván halt meg
24. Sípos Mihály kórógyi lelkész gondozása, adminisztrálá

sa alatt 1973 november végéig, amikor is
25. Andel Károly lelkipásztor (Debrecenben végezte el a 

Theológiai Akadémiát) Pacséron, a Püspöki Hivatalban 
töltött 16 havi segédlelkészi idő után neveztetett ki a 
PH-tól e gyülekezetbe 1973 december l.-i hatállyal.

Mint reformációkorabeli gyülekezetnek felekezeti iskolája 
volt egészen 1928-ig. A tanítók kiemelkedő egyénisége volt Dá
vid Lajos, aki 40 évig munkálkodott, és az iskola mellett min
taképe volt a szorgalmas, törekvő, népe jólétéért dolgozó egy
házi munkásnak.

A jelenlegi templom 1878-ban épült idős Kelecsényi Mihály 
lelkészsége alatt. Tornya teljesen megújítva 1955-ben. Felszere
lése: 3 harang, 1 villanyharmónium és 420 főt befogadó, jó kar
ban levő templomi pad.

Az 1955-ben megépült új torony nagyon sokat jelentett a 
karbantartásban. Sajnos, a hosszú éveken keresztül beázott to
ronyban levő óra teljesen tönkrement.

1975 — Az egyházközség presbitériuma az év elején elhatá
rozta, hogy renováltatja a már nagyon csúnyám kinéző templo
mát. Evégből megajánlási ívet bocsátott ki a gyülekezetbe. A 
hívek 65.000 dinárt ajánlottak meg. Még ez év szeptemberében 
kezdődött meg a megajánlott összegek befizetése az egyházköz
ség pénztárába, a renoválási alapra. Szabályszerű árajánlatokat 
kértünk vállalkozóktól. Időközben kölcsönért és segélyért for
dultunk országos egyházunk vezetőségéhez is. Kértünk, kaptunk. 
Kaptunk a német protestáns segélyszervezettől, a Gusztaw-Adolf 
Werk-től is.

A „bibliakörös asszonyok” is a renoválás céljaira nyújtot
ták perselypénzüket. Külön is gyűjtöttek adományokat e célra.

Hadd álljon előttünk az 1974—1980 év nevezetesebb ese
ménye:

1974 Gyűjtés és segélykérés fürdőszoba kialakítására. 
Az udvaron evő kút betonlappá: lett lefedve, kézi pump: lett 
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felszerelve. A nyár folyamán sikerült kialakítani provizórikusán 
egy fürdőszobai helyiséget. Ez van meg a mai napig, bár csak 
közelében jár annak, ahogyan lennie kellene. Sajnos, nem fu
totta többre, jobbra. Mindenesetre haladás a lavórhoz képest.

1975 A parochia teteje újult meg. Előzőleg hatalmas vi
har volt, mely az amúgy is rossz tetőcserepeket lehajigálta. A 
templomon is nagy kárt okozott, egy villámcsapás is volt, mely 
szerencsére nem gyújtott. Teljesen át kellett rakatni a tetőt.; — 
Megint csak adakozás, segély, közmunka. A toronyban a harang
állványok vitális részét is ki kellett cserélni újakkal. Közmunka.

1976 A parochia utcai részére új ablakok készíttettek. 
Megint csak az addig is buzgó hívek adakoztak; részben pedig 
segélyt kaptunk.

1977 Pihenés és erőgyűjtés éve. És az anyagiaké. Szép 
külsőt is kell kapnia templomunknak, hisz a következő esztendő
ben lesz 100 éves! Szükséges a belsőnk megindítása, ezt érezzük, 
habár kissé lankadozunk ugyan. A szószékről hangzik: „adakoz
zunk!” — az utcasarkokon, kocsmában: „ ... a pap már megint 
kér, követel ..Csüggedés — reménység. Ez utóbbi kerekedik 
felül. Meglesz. S nem lett meg.

Ez év tavaszán szerződés köttetett Raušević Radivoj eszéki 
lakos, kőműves vállalkozóval a kőművesmunkák végzésére. Őszig 
el kellett volna végezni a munkát. Nem fejezte be. S mivel más 
kiutat nem láttunk, perre került sor. Úgynevezett bírósági meg
egyezésre jutottunk, mellyel gyakorlatilag megnyertük a pert. De 
így is csak nagy nehezen sikerült ráhajtani a vállalkozót szerző
désbeli kötelességeinek teljesítésére. Teljesítette is nagy nehezen, 
— ahogyan az látszik is — 1979 őszére.

Ugyanebben az évben szerződést kötöttünk Božić Vjekoslav 
helybeli bádogosmesterrel a következő munkák végzésére: to- 
ronyzsalugáterck pléhből való elkészítése vaskeretre, az épület 
bádogszegélyeinek elkészítése, csatorna készítés és szerelés, vil
lámhárító felszerelése, torony hibás bádugzatának kicserélése, 
festése, egyéb bádogosmunkák végzése. A bádogosmester szoli
dan és szépen kivitelezte munkáját, őszinte elismerésünk.

1978 Miután láthatóvá vált az előző esztendőben, hogy 
templomunkat belátható rövidebb időn belül nem tudjuk hasz
nálatba venni, szükségessé vált egy gyülekezeti terem kialakítá
sa, mert a régi, ilyen célra használt terem, az ún. iroda szűknek 
bizonyult. Sikerült is kialakítanunk a parochia udvai. felében 
egy megfelelő Helyiséget ilyen célra. Ezt már saját erőből, köz
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munkával. Jobban mondva: néhány ember munkájával. Elké
szült ez is nagy örömünkre október elejére. 1980 húsvétjáig csak 
a gyülekezeti teremben tarthattunk meg minden gyülekezeti 
összejövetelt, hitoktatást, bibliaórát.

1979 késő őszén Babic Radomir és Eror Momčilo eszéki 
mesterek készítették el a templom új albakait; vaskeretre, alu
mínium betétekkel. Nagyon szép munkát végeztek. Elismerésünk.

Ugyanez év decemberében kellemetlen dolog is történt. Is
meretlen tettes (tettesek?) fényes nappal, mikor senki sem tar
tózkodott idehaza, behatolt a parochiára s kutatás után megta
lálva a pénzt, távozott. Valamivel több, mint 26.000 dinárt vitt 
el a tettes, mely részben az egyházközségé, a bibliaköré és a lel
kipásztoré volt.

1980 A tél elmúltával az eszéki „OKVIR.” kisipari szolgál
tató szövetkezet vállalta el és üvegezi«: be a templom ab’akait. 
Most már nagyjából minden kész volt, maiadt egyedül a nagy
takarítás és egy kis szépítés. Ezt is közmunkával oldottuk meg.

S most: két éves késéssel ugvan, de Isten kegyelméből új
ra itt vagyunk e templomban jubileumi istentiszteleten s közö
sen dicsértük Istent országos egyházunk gyülekezeteinek kikül
dötteivel, híveivel, kik itt vannak velünk együtt örülni Szeret
nénk ha ez az alkalom, melyen most együtt vagyunk, emlékeze
tes maradna minden jelenlevő számára.

Ennyiben kívántam beszámolni a renoválásról a tisztelt ju
bileumi gyülekezet előtt. Külső megújulásunk megtörtént ugyan, 
de ezt követnie kell a belső megújulásnak is. Mert megállás 
nincs. Az egyháznak, s benne minden hívőnek szüntelenül refor
málódnia, meg kell újulnia.

S most, már valóban utolsóként e néhány szó: Isten örök
érvényű igéjét olvasom azzal a gondolattal, hogy’ a jelenlevők 
is ezzel tudnák kifejezni kívánságukat. Ha így' van, akkor az 
ige elhangzása után hangosan mondják rá az Ament. Az ige: 
„BÉKESSÉG LEGYEN A TE VÁRFALAID KÖZÖTT, CSENDES
SÉG A TE PALOTÁIDBAN. ATYÁMFIÁIÉRT ÉS BARÁTAI
MÉRT HADD MONDHASSAM: BÉKE VELED! AZ URNAK, A 
MI ISTENÜNKNEK HÁZÁÉRT HADD KÍVÁNHASSAK JÓT TE
NEKED’ (Zsolt 122, 7-9).

Soli Deo Gloria

Lastovo — Szentlászló 
1980 augusztus hó _.


