egyh�ak

<p> <b style="text-align: justify; line-height: 1.3em;"><span
style="font-size:16.0pt;line-height:115%">EGYH�AK</span></b></p> <p
class="MsoNormal">V��osfalu kis telep�l�, m�is viszonylag sokf�e vall�� ember lak�elye
volt. Ennek magyar�ata lehet, hogy egy kis k�s�ben nagyobb az �szetart�er?, a tolerancia, a
seg�?k�zs�, hiszen jobban egym�ra vannak utalva az emberek. F?leg �y volt ez azokban az
id?kben, amikor a lakoss� t�lnyom�t�bs�e �ekig m� a falu hat�� sem l�te �. A k��
gondok, probl��, ��� � sikerek kov�solt� ilyenn�V��osfalu lakoss��. Ez�t a vall� nem
jelentett megoszt�t, j� megf�tek egym� mellett az <b><i>evang�ikusok, katolikusok,
reform�usok � zsid�.</i></b>Darn�zy a k�etkez?ket �ja a XIX.sz�ad els? fel�ek
V��osfaluj��:</p> <p class="MsoNormal"><i>�1851-ben 175 katolikus, 145 evang�ikus �
13 zsid�lakja. � </i>K�?bb az ar�yok F�yes Elek szerint az al�bi m�on alakultak:<i> 157
katolikus, 128 evang�ikus � m� csak k� zsid�lakost eml�. </i>1996-ban a lakoss� felekezeti
megoszl�a a k�etkez?k�pen alakult: <i>93 katolikus, 75 evang�ikus.</i></p> <p
class="MsoNormal"><i> </i></p> <p class="MsoNormal"><b><span
style="font-size:16.0pt;line-height:115%">KATOLIKUS EGYH�</span></b></p> <p
class="MsoNormal">A <b>kereszt�y</b> vall� a honfoglal� ut� terjedt el haz�kban, amikor
I.Istv� kir�y elrendelte az egyisten hitre val��t��t � a templomok ����. Kezdetben
k�elezte a falvakat, hogy t� falunk�t templomot ��senek, amelynek papj� a lakosok l�t� el
anyagi javakkal. K�ny��nk� akkor az ��� kiv�aszt�a P��ra esett. V��osfalu a
k��korban a csornai pr�osts� birtoka volt. Temploma nem volt. A <b><i>h�?k a vas�napi
mis�e kezdetben P��ra j�tak</i></b>. A szomsz�os Beleden ��ett templomr� els? eml��
is csak 1308-as oklev�ben t�t�ik. Ett?l kezdve V��osfalu lak�nak is ez a templom szolg�t
im�koz�hely�l. Beledben a XVI.sz�ad v�� m� volt anyagy�lekezet. F�yes Elek 1851-ben
kiadott geogr�hia sz��a szerint <b><i>V��osfalunak �van egy kath.
fi�egyh�a�</i></b></p> <p class="MsoNormal">A v��osfalui templom a XIX.sz�ad m�odik
fel�en ��lhetett. saj� papja nem volt. Az isteni szolg�atot a beledi, a p�i vagy a r�akec�i
pl��osok l�t� el.</p> <p class="MsoNormal"> </p> <p class="MsoNormal"><b><span
style="font-size:16.0pt;line-height:115%">EVANG�IKUS EGYH�</span></b></p> <p
class="MsoNormal">A reform�i�gyorsan terjedt a Dun�t�lon � egyre t�ben csatlakoztak
ebben az id?ben az �j vall�i ir�yzathoz. Ebben nagy szerepe volt annak, hogy a N�asdy
csal� � az alpisp� Ostffy Jakab is evang�ikus volt. Az ellenreform�i�ideje a h�ek
rekatoliz�i�� szolg�ta. Ekkor, -amit a beledi evang�ikus gy�lekezet feljegyz�ei �gy�zos
�tizedek�-k�t emlegetnek- r�id ideig Beled V��osfalu fili�a volt (1669-t?l az 1680-as
�ekig).</p> <p class="MsoNormal">Az 1681-es Sopronban tartott orsz�gy?l� 26. t�v�ycikke
v�megy�k�t k� helyen enged�yezte a protest�soknak vall�uk gyakorl��. Ez a k� hely
Nemesk� � Vadosfa volt. Ett?l kezdve az evang�ikus h�ek <b><i>Vadosf�a j�tak
istentiszteletre</i></b>. 1806-ban meg��lt a beledi evang�ikus templom � 1827-ben a beledi
gy�lekezet elszakadt Vadosf��. Ett?l az id?t?l kezdve V��osfalu evang�ikus lakoss�a
<b><i>Beledbe j�t istentiszteletre</i></b>. V��osfaluban <b><i>1874-ben meg��lt
az</i></b> <b><i>evang�ikus iskola</i></b>, mely t�b mint egy �sz�adon kereszt�l
h�k�naponk�t iskolak�t, �nnepnaponk�t pedig imah�k�t szolg�ta a falu lakoss��
eg�zen. Ebben az id?ben <b><i>��lt a harangl�</i></b> is az ��let el� amelyet a
millecenten�ium ��en 1999-ben villamos�ottak. 1969-ben a k�zetes�� hat��a megsz?nt
az iskola � ett?l kezdve az ��let kiz��ag imah�k�t m?k��t eg�zen napjainkig. A
v��osfalui gy�lekezet nem tett le arr�, hogy saj� templomot ��sen. �y <b><i>2015 tavasz�
az imah�at lebontott�</i></b> � k�z�lnek a tervek egy �j evang�ikus kistemplom
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meg����e. Addig <b><i>�menetileg az evang�ikus</i></b> <b><i>istentiszteletek
megtart��a a katolikus templomban ker�l sor</i></b>. A k� felekezet vall�gyakorl�� nem
zavarja a k�� ��let, mivel a katolikus mis�et szombati napon d�ut� az evang�ikus
istentiszteleteket pedig vas�nap reggel tartj�. Az imah� el?tti harangl� k� harangja a
villamos�� �a reggel, d�ben � este sz�al meg, jelzik az id? m�l�� � eml�eztetnek a m�lt
tisztelet�e � m�t�esem�yeire. A nagyobbik harang felirata: <i>�A vil�h�or�ban elesett
evang. h?s� eml��e k�adakoz� �tj� �tette a V��osfalui Evang. gy�lekezet.�</i></p> <p
class="MsoNormal">A kisebbik felirata:<i>�M�is J�os � neje Edvi Ter�ia h?si hal�t halt
Gyula fi�k eml��e 1921.�</i></p> <p class="MsoNormal"><i> </i></p> <p
class="MsoNormal"><i> </i></p> <p class="MsoNormal"><b><span
style="font-size:16.0pt;line-height:115%">ZSID�� EGYH�</span></b></p> <p
class="MsoNormal">A zsid�� t�t�ete a r�ai korig ny�lik vissza, ugyanis Pann�ia provincia
ter�let�?l nemcsak �ereszt�y, de zsid�eml�ek is el?ker�ltek. A zsid�� meg���e,
elfogad�a szinte mindig a politika f�ggv�ye volt. Voltak a t�t�elemnek olyan id?szakai,
amikor kiv�ts�levelet kaptak (IV.B�a), � voltak olyanok, amikor �ld�t� ?ket (I.Lajos, M�y�
hal�a ut��). A <b><i>t�� ki?z�e ut�</i></b> Lip� cs�z� kitiltotta a zsid�at a kir�yi
v�osokb�. Csak b�yav�osok k�zet�en � a f�des�ri � egyh�i birtokokon maradhattak meg,
illetve <b><i>telep�lhettek le</i></b>. Sopron megy�en Far�on,
<b><i>V��osfaluban</i></b> � Kereszt�ron, ahol <b><i>a csornai pr�osts�</i></b> �
Szanyban, ahol a gy?ri p�sp�s� <b><i>volt a</i></b> <b><i>tulajdonos</i></b>.
<b><i>V��osfaluban </i></b>teh� <b><i>m� az 1600-as �ek v�� �tek zsid�</i></b>. Err?l
tan�skodtak a zsid�temet? f�dbe s�ppedt s�k�ei, amelyek az 1600-as �ek elej�g ?rizt� a
�t�t�elem el?tti� id?ket. A s�kert k�eit befedte a f�d, ben?tte a f?. Ebb?l a f�ves talajb�
�ltak ki a 20-30cm-es k�ek, amelyekr?l csak az ?slakosok tudt�, hogy ez egy temet?. Ezt a
t�yt tudta meg egy �akkor Beledben �?- zsid�f�fi, � a fellelhet? s�k�eket ki�atta � �vitette
a beledi zsid�temet?be. Volt k��t�k olyan s�k? is amelyb?l kider�lt, hogy egy 1788 m�us
4-� elhunyt f�fi eml�� ?rzi. A s�k�ek vizsg�ata sor� val�z�?s�het? volt, hogy a
V��osfaluban l�? XVIII. sz�adi temetkez�i hely egy a beledin� kor�bi k��s�hez
tartozott.</p> <p class="MsoNormal"><b> </b></p> <p class="MsoNormal"> </p>
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