
A pápai evangélikusság története – mint 

csepp a tengert – tükrözi a magyarországi evangéli-

kusság sorsát is. A gyülekezet alapítási évéül több dá-

tumot megjelölhetünk, hiszen többször kellett szinte 

a semmiből újra kezdeni az életet.

Valószínű, hogy Pápán a mohácsi vész előtt 
megjelenhettek már a lutheri tanok Thurzó 

Elek támogatásának köszönhetően. Később a Nádas-

dy család befolyása érvényesült Pápán, akik a 16. szá-

zad végéig a reformáció buzgó patrónusai voltak. Dé-

vai Bíró Mátyás, a „magyar Luther”, Sztáray Mihály, a 

korai magyar irodalom egyik legjelesebb képviselője, 

illetve Huszár Gál énekköltő is szolgáltak Pápán. 

A 16. század végétől megszűnt Pápán a 
nyilvános evangélikus vallásgyakorlat a pro-

testáns felekezetek éles küzdelmei miatt, de szórvá-

nyos adataink vannak arra, hogy házi istentisztelete-

ket tartottak. A Rákóczi-szabadságharc idején házat 

vásároltak, majd lelkészt hívtak a pápai evangéliku-

sok, de hét esztendővel később, 1714-ben Esterházy 

Ferenc gróf a lelkészt kiűzte, a gyülekezet épületét el-

vette. Pápa előbb Tét, majd Homokbödöge filiája lett.

II. József türelmi rendelete adott alkalmat a 

következő újrakezdésre. 1784-ben szerveződött meg 

a gyülekezet, 1786-ban már a templom is megépült. 

Szakonyi József lelkész Vesd le Pápa a gyászruhát… 

kezdetű szentelési éneke országszerte népszerűvé 

vált. A 19. század kezdetén a kolera ritkította a gyüle-

kezet sorait. Sikos István megválasztott lelkész 1830-

ben csak 17 napot szolgálhatott, mielőtt a járvány ál-

dozatául esett. Gyurátz Ferenc közvetlen elődje, Lász-

ló Jónás 36 éven át szolgált a gyülekezetben, hitvest a 

neves kékfestő Kluge családból választott magának. 

Gyurátz Ferenc 44 évig tartó szolgálata a pápai gyüle-

kezet egyik legfényesebb korszaka volt. Hozzá fogha-

tó megújulást Bácsi Sándor 1938-ban kezdődött lel-

készi működése hozott, aki nemcsak új egyesületeket, 

hanem valódi, élő közösséget is teremtett Pápán.

A 2. világháború anyagi kárait sikerült né-
hány éven belül felszámolni, a gyülekezeti élet 

is újra virágzott, de az 1940-es évek végén megindult 

egyházüldöző és egyházsorvasztó politika eredmé-

nyeként a pápai egyházközség is töredékére zsugo-

rodott. A rendszerváltás adta új lehetőségeknek kö-

szönhetően a pápai evangélikusság lassan újjáéledt, 

ennek jeleként nyitotta meg kapuit 2001-ben az evan-

gélikus általános iskola.

„Vesd le, Pápa, 
a gyászruhát, di-
csérd mennynek, 

földnek Urát!” 
(Szakonyi József )
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