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MEDINAI  REFORMÁTUS TEMPLOM TÖRTÉNETE 

  

Sövénytemplom A 18.század közepén, 1755-1760 között a medinaiak sövénytemplomot 

emeltek, ahol két lévita is szolgálatot teljesített: Czigány István és Burján Mihály, akik 

könyörgéseket tartottak, írást magyaráztak és prédikáltak.  

Fegyveres támadás és ellenreformáció Az ellenreformáció jegyében a zombai plébános 

fegyveres sereggel támadta meg ezt a sövénytemplomot és a hívek református hitét. A 

templomot felégették. Czigány István prédikátor áldozatul esett ebbe a támadásba. Burján 

István még egy ideig ellátta a szolgálatokat. Később máshova került és a medinaiak lévita nélkül 

maradtak, így Kölesdre jártak istentiszteletre.1765-ben a Bonyhádon tartott vármegyegyűlésen 

kaptak engedélyt „oskola mesterre”. 

Házhely adományozás XVIII. században 1787.április 6-án Lődi János a saját tulajdonában 

lévő házhelyet adományozza a templom helyének 30 forint értékben. Még ebben az évben 

hozzákezdtek a közel három és fél évig tartó építkezéshez.  

Templomszentelés 1790.október 24-én tudták felszentelni az első templomot, Szőner Ferenc 

építette torony nélkül.  

Építészeti jellemzői Késő barokk, egyhajós, templom, délkeleti homlokzata elé kilépő 

toronnyal, poligonális záródású, kontyolt nyeregtetős hajós templom. Kőkeretes bejárata a 

toronyaljba nyílik. Dongaboltozatos belső jellemzi, a hajó mindkét végében fakarzat, DK-i 

oldalon orgona-karzat található.  

Berendezése a 18.sz-ból származik, az Úr asztala-1860-ból, az Úr asztala edényei 1833-ból, 

míg a koronás címer 1913-ból valók.  1913-ban készült el a Rákoskeresztúron a templom 

orgonája, ami a világháborúkat sértetlenül élte túl. Orgona csúcsdísze az ország címere. A 

templom szószéke fölött 18.sz-i paraszt-barokk szószék korona, azaz színes hangvető is  
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található. A zombai plébános a zombai reformátusokat is elűzte a faluból, akik Orosházára 

menekültek. Orosházán ma is létezik a Zombai utca, emlékeztetve a mai embereket erre a 

szörnyű tettre. 

      

Templom belső az orgonával, Úr asztalával és a szószékkel 

Templom torony és harangok 1837-ben készült a templom tornya, amelyben két harang lakik. 

A 120 kg súlyú kis harangot 1894-ben öntötte Aradon Hőnig Frigyes, adományokból. A 200 

kg súlyú nagy harangot Seltenhofer Frigyes fiai öntötték 1925-ben, Sopronban. A régi 

medinaiak szavai szerint a medinai harangok még mindig azt mondják, hogy  „BÚZAKENYÉR 

– JÓ KENYÉR”.   

        

Református templom torony (1837) 

  

Toronyban két harang lakik: nagy-és kisharang 
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Toronysisak 1890-ben készült el a toronysisak. Mostani jellegét 1896-ban történt átépítés 

során kapta a templom. 

   

Toronysisak képeken 

Sártemplomtól a 200 éves évfordulóig (1790-1990) Konrád László: Medinai beszélgetőkönyv 

(142.o) 

 

200 éves a templom, a medinai reformátusok temploma. A nevezetes évfordulóról hálaadó 

istentisztelet keretében emlékezett meg a gyülekezet. Id. Szabó József, a gyülekezet világi 

vezetője, gondnok emlékezett a múltról:  „Szájhagyomány útján maradt ránk, hogy a reformáció 

terjedésekor a faluban élt református családok templomot építettek maguknak, sártemplomot – 

a mostani tőszomszédságában. A földbe ásott faoszlopok közeit fűzvesszővel fonták körül, s 

mindkét oldalát sárral tapasztották. Az építmény mellett harangláb is állt, haranggal. Ekkor 

tájban egyre erősödött a pécsi püspökség által támogatott ellenreformáció. Ez a medinai 

reformátusságot sem kerülte el, minthogy a Zombán szolgáló Vörös Bálint plébános verbuvált 

csapatával megindult Medinára, hogy leszámoljanak a lázadókkal. Husángokkal szétverték a 

sártemplomot, minden éghetőt elhamvasztottak, s ennek a tűzvésznek esett áldozatul a 

harangláb is. A harangot pedig visszavonulásukkor magukkal cipelték.” Egy új, erősebb 

templom építéséhez 1787. októberében kezdtek, és 1790.esztendő október  24.napján szentelték 

fel. Arra még emlékeznek a falubeliek, hogy a Zombára cipelt harangot nagy huzavona árán  
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sikerült visszaszerezni. A nép emlékeiben még a mai napig felvillannak azok a lelkipásztorok, 

akik valamikor itt teljesítettek szolgálatot, és a lehetőségekhez képest sokat tettek az ifjúságért, 

a faluért. 1870-80-as években itt volt Tóth Pál. Őt követte Arany Antal, kinek nevéhez fűződik 

a Polgári Olvasókör megalakítása, 1896-ban. Ha ezek az emlékek igazak, akkor ebből a 

tevékenységi körből nőtt ki a Hitelszövetkezet, a Hangya és Tejszövetkezet. Országos hírnévre 

tett szert Fülep Lajos, a népélet gyűjtője, művészettörténész, a tudományok doktora. Másfél 

évet töltött ugyan csak a faluban, de ez az idő a nép és a lelkész egymásra találását jelentette. 

Beszélgetett, énekelgetett híveivel, még a népdalaikat is lejegyezte. Nagy műveltsége révén 

még a héber nyelvet is ismerte, s egy alkalommal az elhunyt zsidó kisgyermek temetését is 

celebrálta, mert nem volt papjuk. Szőnyi József nevéhez fűződik a ma is létező Kultúrház 

építésének kezdeményezése. Szalai Sándor tiszteletes úr az ifjúság nevelésben és tanításában 

szerzett érdemeket. Meglakították a Keresztyén Ifjúsági Egyesületet. A balatonszárszói ifjúsági 

konferencián húszan képviselték a falu ifjúságát. A Népfőiskolára is eljutott tíz fő fiatal. Hosszú 

idő után 1984-ben került sor a templom felújítására: festették a tornyot, kívül és belül is 

meszelték, cserélték az elkorhadt ablakokat, ajtókat, hétszázezer forint értékben. Az igazi nagy 

felújítás 1990-ben történt. A munka közben levert, megtisztított falrészek megerősítették azt a 

feltételezést, hogy az épület két részletben épült. Először készült el a torony nélküli É-i rész, 

majd később a D-i, a toronnyal együtt. Ez az építkezés több, mint egymillió forintba került, 

mely összeget a Püspöki Hivatal hozzájárulásával, a holland testvérszervezet adományából, a 

faluból elszármazottak és az itthoniak adományaiból sikerült összekuporgatni. A templom 600 

ülőhelyes.” A gyülekezet további lelkészei voltak: Széles Árpád, Varga Árpád, Újlaky Tibor, 

Keresztes Hajnalka, Pálóczi László, Bereczki Zoltán.  

2010-ben a templom tetőszerkezetét sikerült lecserélni, majd 2019-ben a Magyar Falu Program 

sikeres pályázata keretében régi parókiát felújítani. A felújítás során nemcsak a tetőszerkezet 

újult meg, hanem a parókia épületének belső tereit is sikerült lemeszelni, ill. a legnagyobb 

szobát egyházi közösségi térré alakítani, melyben egy évet felölelő, bibliai értékeken alapuló 

egyházi-kulturális programsorozatot szervezett a gyülekezet.  

 

 

 



 Medinai Települési Értéktár 

 

5 

 

 

 

 

  

 

 

 


