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E k é s z ő . 

A nagytiszteletű bács-szerémi ág. hitv. ev. egyház-
megye az 1898. évi junius 10-én Újvidéken nagyságos 
Rohonyi Gyula, egyházmegyei felügyelő és nagytiszteletű 
Belohorszky Gábor, egyházmegyei főesperes társelnöklete 
alatt tartott közgyűlésében jegyzőkönyvének 4-ik pontja 
alatt az egyházmegye monográfiájának megirását hatá-
rozta el. Ugyanis az elnökség a főesperesi évi jelentésből 
folyó több más ügy között azt is indítványozta, hogy Írassék 
meg 20 nyomtatott ivre terjedőleg az egyházmegye mono-
gráfiája s utólagosan megállapítandó tiszteletdíj mellett, 
bizassék meg annak megírásával az alólirott és Koch József 
kiskéri lelkész. A közgyűlés az indítványt magáévá tette s 
kimondotta, hogy: „Bierbrunner Gusztáv és Koch József 
lelkészeket a monographia megírásával — utólagosan meg-
állapítandó tiszteletdíj mellett — megbízza s egyszersmind 
megválasztja az elnökség vezetése alatti biráló bizottságba 
Famler G. Adolf, Ivottler Ottó és Dr. Scultéty Jenő tagokat". 

Alólirott az 1899. évi junius hó 20-án tartott egyház-
megyei közgyűlésnek jelentette, hogy társa Koch József 
lelkész betegeskedés miatt a munkában részt nem vehet, 
mire a nagytiszteletű közgyűlés ismételve felkérte Koch 
József lelkészt, hogy miután a munka határidőhöz kötve 
nincsen, a monografia megírása körüli teendőket ne uta-
sítsa el magától. 

Ámde Koch lelkész egészségi állapota javulni nem 
akart s igy alólirott kötelességének tartotta, hogy tehetsége 
szerint a reábízott feladat megoldásában eljárjon, annál-
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inkább, mert tudatában volt annak, hogy minél továbbra 
halasztatik egy ily munka, annál inkább hanyatlik az arra 
szükséges munkakedv és az az iránti érdeklődés. 

Nagy érdemet ugyan ilyen munka végzésével senki 
sem szerez magának, mert egy monografia nem az ember 
saját gondolkodásának és nézeteinek megnyilatkozása, hanem 
csak az összegyűjtött adatok felsorolása és rendezése. Tény 

« 

ugyan, hogy ezen adatok egymásutánisága tanulságos képet 
nyújt azon vajúdások és küzdelmekről, melyek között vala-
mely intézmény az idő folyamán kezdődött, fejlődött és 
fenállásának feltételeit biztositotta. 

Erről ezen monografia is, ámbár nem tekinthető 
kimeritő remekmunkának, kétségbe vonhatlan tanúbizony-
ságot tesz. Az egyházmegyei elnökség nagy szolgálatot tett 
nemcsak a bács-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegyének, hanem 
az egész magyarhoni evangelikus egyháznak is, midőn ezen 
monografia megirását czélba vette. Ezen monografia, bár-
mily hézagos is legyen, a bátoritás és vigasztalás kiapad-
hatlan csermelye lehet a mi, főkép a mai időben, küzdő, 
evangelikus egyházunknak. Ha valahol, úgy bizonyára a 
bács-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye életében megvalósult 
üdvözitőnk Máté XIII., 31-ben olvasható példabeszéde a 
mustármagról. Alig egynehány, a mult század közepe táján 
e termékeny földdel biró vármegyében megélhetést kereső 
tót evangelikus családból egy századnál valamivel nagyobb 
időközben kifejlődött egy egyházmegye, melyben jelenleg 
39 evangelikus, jobbadán rendezett templommal és isko-
lákkal ellátott, életképes egyház-község létezik és melyben 
közel 88.000 ág. hitv. ev. hivő van. 

De ez a monografia komoly gondolkodásra is ser-
kenti az embert, ha azon férfiak névsorát és tevékenységük 
eredményeit olvassa, kikre a hivők lelki gondozása bizva 
volt. Munkálkodásuk zsinórmértékéül nekik egyedül Urunk 
evangeliuma szolgált. Pastorális utasításaik, szabályrende-
leteik és kormányzási törvényeik alig voltak. Mindenütt 

m 
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mindent egyedül az evang. hitbuzgóság, az üdvözítő szavai 
által lelkükbe plántált keresztyén szeretet kezdeményezett, 
fejlesztett és végzett. Valóban kénytelenek vagyunk ó'ket 
annál nagyobb tisztelettel csodálni, mert ernyedetlen, soha 
sem csüggedő munkálkodásuk és küzdésükben távolról sem 
ismertek oly pihenő perczeket, melyekkel a kényelem fo-
galmát összeköttetésbe hozni lehetett volna. 

S ha nagy ritkán valaki köztük letévedett az igaz 
útról, az csak oly jelenség volt, mintha tiszta égboltozaton 
csekély felhőcske átsuhan, de a derűt borura változtatni 
nem képes. 

De az utókor — a jelennek férfiai sem méltatlanok 
elődeikhez. Alattuk sem pihent meg az evang. buzgóság 
munkálkodása. Sőt épen a legutóbbi 30 év alatt az egy-
házmegye terjedett és erősbödött igen örvendetes mérvben. 
Nem volt év, melyben valamely egyházközségben nem 
épült volna templom, iskola, papi vagy tanitói lakás és mind 
ez az egyházmegyei fáradhatlan elnökség, a lelkészek és helyi 
felügyelők és a hivők érdeme, kik utóbbiak kevés kivétellel 
készségesen teszik le a tizszeresen nagyobbodott áldozato-
kat egyházuk oltárára. 

Az 1900. évi február 15-én a bács-szerémi egyház-
megye ketté oszlott és megalakult a horvát-szlavon ág. hitv. 
evang. ker. egyházmegye, melynek egyházközségei addig 
kedves, hiven ápolt részei voltak a bács-szerémi egyház-
megyének. 

Mindkét egyházmegye Istenben vetett bizalommal tovább 
örvendetes fejlődésnek nézhet elébe, mert mindkettőnek 
vezérférfiaiban és hiveiben buzog az evangelium ser-
kentő ereje. 

És most még számot kell adnom azon kútforrásokról, 
melyekből ezen monografia adatait meritettem, mert mono-
gráfia megirásánál eltértem azon szigorú tudományos 
formától, mely szerint minden egyes adat és idézet kut-
forrását jegyzetben szokás megjelölni. Azért ámbár a fon-



tosabb dolgok kutforrásait külön megjelelem itt sorolom 
fel a használt kútforrásokat. 

Miután czélszerűnek láttam azon terület megismer-
tetését is felvenni a monográfiába, melyen a bács-szerémi 
ev. egyházmegye keletkezett és fennáll, első helyen közlöm 
„Bács-Bodrogh vármegyének történetét a mohácsi vészig 
Dr. Dudás Gyula, megyénk hirneves egyetemes monográfiájá-
ban" meglevő' munkálatából. Az „egyházvármegyénknek tör-
ténete kezdetétől fogva napjainkig" túlnyomólag Koch József, 
kiskéri lelkésznek szintén a „Bács-Bodrogh vármegye egye-
temes monográfiájában" megjelent, remek, „Az ágostai 
evangélikusok" czimű dolgozata szerint van szerkesztve. 

A monografia többi részeinek megirására felhasz-
náltam: Szeberényi Andornak „Az 1791-ik pesti ev. ág. 
hitv. zsinat történelmét" Linberger István „Geschichte des 
Evangeliums in Ungarn sammt Siebenbürgen" czimű könyvét. 
Belohsorzky Gábor: „Eine neue ev. A. C. Supperintendenz 
für die Königreiche Croatien und Slavonien 1884". 
Hornyanszky Victor „Protestantische Jahrbücher"-eit., Új-
vidéki, Uj-Sóvei, Torzsai, Szeghegyi és Kiskéri ág. hitv. ev. 
egyházközségeinek monográfiáit, Szabadkára vonatkozólag 
pedig Iványi István dolgozatát. A kerületi és egyházmegyei 
közgyűlési jegyzőkönyveket; az egyházmegyénkben történt 
püspöklátogatási jegyzőkönyveket. A „Koruhev" lapot és 
a nagytiszteletű tisztárs urak szives közléseit, kiknek készséges 
támogatásukért ezennel őszinte hálaköszönetemet nyilvánítom. 

És most azon hő óhajjal bocsátom ki kezeimből ezen 
monográfiát, vajha utódaink serkentést nyernének abból 
drága evang. egyházmegyénk tovább-fejlesztésére és vajha 
most már úgy a „Bácsi" valamint a Horvát-szlavon" ág. 
hitv. ev. egyházmegye jövőben még kedvesebb hajlékai 
lennének az Úrnak! 

Ó-Kér, 1901 június 12-én. 
Bierbrunner Gusztáv, 

ág. hitv. ev. lelkész. 



B e v e ^ e í é s . 

Azon terület rövid történeti áttekintése, melyen a 
Bács-Szerémi ág. hito. eoang. egyházmegye 

megalakult és kifejlődött. 

Ezen területhez tartozik : 1. Bács Bodrogh vármegye. A Duna-
Tisza körének, hazánk régi Dunán inneni kerületének egyik megyéje, 
mely Ny-on és D-en a Dunától, K-en a Tiszától határolva, Baranya-, 
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun-Csongrád-Torontál-Szerém és Verőczemegyék 
közt nagy négyszögalakjában elterül. Térfogata 11.079-41 k m Q . Van 
3 sz. kir. városa Szabadka, Újvidék és Zombor, egy törvényhatósággal 
felruh. városa Baja és egy rendezett tanácsu-városa Zenta és 124 
faluja. Népességében hazánknak majdnem minden nemzetisége és 
vallása van képviselve, de mindezek jól megférnek és békésen élnek 
egymás mellett. 

Bács-Bodrogh vármegyének legrégibb története az ős hajdankor 
oly távoli időszakaiba nyúlik vissza, melyek nemcsak a tudomány 
körébe nem tartoznak, hanem a geologusok szeme előtt is homályosak-
Annyit tudnak a geologusok bebizonyítani, hogy a megye területét, 
mint a magyar déli részének legmélyebben fekvő lapályát egykor 
tenger, az u. n. édes tenger borította. Nagyon sok ideig tarthatott 
tehát, mig e tenger vize egészen elpárolgott és talaja az emberek 
tartózkodási helyéül szolgálhatott. Emellett szól legalább az a körülmény, 
hogy a megye területén előforduló legrégibb leletek az u. n. bronz 
korszakba sorozhatók, s legfeljebb a Kr. előtti 3-ik századból valók. 

Történelmileg azonban biztosan tudjuk, hogy a megye már a 
rómaiak előtt be volt népesítve ; az u. n. római sánezok — a kis 
római sáncz Apatintól O-Becséig és a nagy római sáncz Újvidéktől 
Tisza-Földvárig — ugyanis az ujabb kutatások szerint a jazigok, 
hunok, gepidák vagy avarok alkotásainak bizonyultak, kik a Kr. utáni 
századokban e vidéket lakták ; a rómaiak dunántuli hoditmányaik 
biztosítására Bács megyében csupán őrhelyeket építettek, de le nem 
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telepedtek. A magyarok beköltöztével új korszak kezdődött; a megyei 
szervezett behozatalával Bácsmegyét két részre osztották, az éjszaki, 
dunamenti rész Monostorszegtől Nádudvarig és keletre Szabadkáig 
Bodroghmegyéhez tartozott, melynek első nyoma 1093-ból van, az 
alsó Apatintól Petrovoszellóig és Titelig Bácshoz tartozott, a mely 
azon időben egyik legjelentékenyebb helye volt. A tatárjárás a fejlő-
désnek indult mivelődést teljesen megakasztotta, utóbb azonban ismét 
felépültek a Duna mentén a régi kolostorok, melyek körül új községek 
keletkeztek. Lassanként a sikság is benépesült. Bácsmegye lakói ez 
időben tiszta magyarok voltak. Az Anjouk idejében az olasz mivelődés 
hatása itt is mutatkozott; a megyét fontos csatornarendszerrel hálózták 
be, melynek központja Bács városa volt; e mellett nevezetes helyek 
voltak még Titel, Gara, Futták, Bodrogh-Háj-Szt.-Lőrincz, hol Mátyás 
király idejében Bodroghmegye gyűlései tartattak, továbbá Apáti — 
a mai Apatin és Szabadka; királyaink többször tartózkodtak Bácson ; 
a két megye követei az országgyűlésekben folyton résztvettek s ha-
talmas birtokaik voltak. 

A XVI. századtól kezdve sok csapás érte Bács-Bodrogh vár-
megyét; az 1514-iki pórlázadás alatt Dózsa György vezérei, Lőrincz 
czeglédi plébános és Hosszú Antal itt dühöngtek leginkább, de Dózsa 
halála után Bánfi Jakab Apáti mellett legyőzte őket. Buda meg-
szállása után, 1526., Szulejman császár erre vette útját, Bács városát 
felégette, várát bevette és a Bács és Pétervárad közti megerősitett 
tábort elfoglalta ; ekkor a Duna és Tisza közt nem kevesebb, mint 
400,000 ember pusztult el s az előbb népes és vagyonos Bács-
Bodrogh megye két hét alatt sivataggá, megmaradt lakossága hon-
talanná vált. A törökök Bácsot hat kerületre (nahije) osztották be, 
melyeknek székhelyei Baja, Szabadka, Zombor, Bács, Szeged és Titel 
lettek. Hogy mennyire megfogyott Bács-Bodrogh vármegye lakossága, 
mutatja az, hogy 1590-ben Almásnak 35, Apatinnak 10, Bácsnak 15, 
Bajának 22, Bresztovácznak 8, Bulkesznek 8, Csébnek 22, Futtaknak 
31, Gajdobrának 18, Glozsánnak 19, Hodzsághnak 9, Kiskérnek 15, 
Kolluthnak 81, Kuczurának 18, Kulpinnak 20, Moholnak 23, Új-
vidéknek 18, Petrovácznak 28, Soóvénak 12, Szabadkának 63, Szeg-
hegynek 37, Titelnek 20, Zentának 8, Zombornak 13, Torzsának 10 
és Verbásznak 36, tehát 26 községnek mindössze 598 keresztyén 
lakosa volt. 

Csak Savojai Jenő zentai győzelme (1697. sept. 11.) szabaditá 
fel B-t, a török iga alól, az 1699. január 24-én kötött karlóczai béke 
ismét Magyarországhoz csatolta s visszaállította a megyei szervezetet. 
Bács- és Bodroghmegye külön szervezetet nyert, azonban Bodrogh-
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megyének még emlékezete is annyira kiveszett, hogy a helytartótanács 
1780-ban ismét egyesitette. Hogy a puszta megyét benépesitse, a 
kormány ide telepitette a török elől menekülő bunyeváczokat és 
szerbeket s ezekből a dunai és tiszai határőrségeket szervezte; csak 
az 1741. évi országgyűlés mondta ki e területek visszacsatolását, de 
a szerbek számára előbb Duna-Tisza szögletében a Csajkáskerületet 
szervezték s utóbb kiváltságos koronaterületül kiszakították a tisza-
menti községeket is. Ekkor ismét sűrűbben telepedtek le idegenek, 
igy nevezetesen Mária Terézia és II. József uralkodása alatt, úgy hogy 
1787-ben 184.000 lakosa volt a megyének. 

Bács és Bodrogh megyék közt örökké tartó perlekedés követ-
keztében az 1802. évi VIII-ik trvezikk a két megyét törvényesen 
és végleg is egyesitette s egyúttal veglegesen rendezte. Ekkor kez-
dődött meg a megye gazdasági fellendülése, mely a Ferencz csatorna 
épitésével és a terjedelmes mocsarak lecsapolásával indult meg. 
Az 1848—49-iki szabadságharcz alatt számos ütközet B-ban vivatott, 
nevezetesen hegyes-szeghegyi, kátyi és szentmártoni ütközetek és 
Szt.-Tamás a magyarok általi bevétele. Az 1849. november 18-iki 
császári nyílt parancs Bácsmegyét, Temes, Torontal- és Krasso-
megyékkel s Szerémmegye rumai és illoki járásával együtt Szerb 
vajdaság és Temesi bánság név alatt külön tartománnyá alakitotta, 
melyet Magyarországtól elkülönítve közvetlenül a bécsi ministerium 
alatt álló tartományi hatóságok igazgattak. A magyar alkotmány helyre-
állítása 1867-ben a megyei szervezetet is újra életbe léptette s az 
1873. évi XXX. t. cz. a Csukások kerületét is egyesitette Bácsmegyével. 

Az 1891. évi népszámlálás szerint Bács megye lakóinak száma 
volt 716.488 lélek, 1 km-re tehát 64 lélek esett; hitfelekezetek 
szerint: 461.127 róm. kat., 9983 gör. kat. 131.303 gör. kel., 64.810 
ág. evang., 27.934 evang. ref. és 19.115 izraelita. 

2. A Bács-szerémi egyházmegye néhány egyházközsége Szeréül 
vármegyében keletkezett. Ezen vármegye Horvát-Szlavonországban 
fekszik ; határai E-on Verőcze és Bács-Bodrogh, K-en Torontál, Ny-on 
Verőcze és Pozsega vármegyék, D-en Bosznia és Szerbia, melyektől 
a Száva választja el. Területe 6865"80 km. A vármegye felszíne 
túlnyomóan lapályos, de E-i részében egy jelentékeny hegysége van, 
mely az egész vármegye hosszában Ny-ról K. felé vonul s melynek 
gerincze végfogytig párhuzamosan halad a Dunával. Ezen 90 km. 
hosszúságú hegyláncz magva a Fruska Gora (hajdan Möns Almus-a); 
benne többnyire mély és nem ritkán szakadékszerű völgyek vannak : 
lejtői főleg a Duna felé meredekek és szorosai nehéz járatuak. Leg-
magasabb tető benne a Cserveni Csot (539 m.). Az egésznek közép-
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magassága 400 m. Szebb völgyeiben és szakadékaiban nagyszámú 
görög keleti (Szt. Vazul-rendű) kolostor foglal helyet, melyek közül 
a régiség, fekvés vagy gazdagság alapján többnek messze terjedt 
hire van. A lapályos részek igen mély fekvésüek s több helyt 
mocsárosak. 

Van a megyében 4 önálló város : Karlócza, Mitrovicza, Péter-
várad és Zimony, 1 rendezett tanácsú mezőváros, 72 politikai község 
és 263 község 347.022 lakossal (az 1891. évi népszámlálás szerint). 
Egy km-re esik 50"6 lakos. Hitfelekezet szerint a lakosok közt 
156.183 róm. kat., 4078 gör. kat., 159.344 gör. kel., 18.171 ág. evang., 
5115 ev. ref., 3759 israelita és 373 egyéb volt. 

Szerém megye hajdan sokáig mint Sirmium szerepelt és ki-
terjedése változó volt. Pipin (796) az avarok uralmának véget vetett 
a Szerémségben és az Frankochorion néven frank tartomány lett, 
lakói ekkor barbár keveréknépek voltak, nagyobb részben azonban 
a Heraklius által behivott (646) horvátok és szerbek (650). Midőn a 
terjeszkedő bolgáiok a Szerémséget fenyegették, a Frankok Árpádot 
és a magyarokat hivták segitségül; Lehel, Bulcs és Botond, Simon 
bolgár czárt legyőzték; a magyarok országuk határául a Szávát 
tekintették. I. Géza a Belgrádig terjeszkedő görögök ellen Zimonyban 
erős várat emelt, mely a Szcrémségnek és közvetve Magyarországnak 
védbástyája volt. Az Árpád házból való magyar királyok nagy gondot 
forditottak a Szerémségre, mert az volt védelmi vonaluk a görög 
császársággal szemben. Vak Béla neje Ilona, Uros szerb fejedelem 
leánya és unokatestvére, a szerb Belusnádor, kik vak Béla halála 
után a kiskorú II. Géza uralkodása elején az ország ügyeit intézték, 
már származásuknál fogva is különös gondozásban részesitették a 
Szerémséget. A nagyra vágyó Komnen Mánuel görög császár a Szerém-
séget elfoglalta, Zimony várát földig lerombolta s annak anyagából 
Belgrád erős sánczait felépítette. Csak III. Béla alatt került vissza 
a Szerémség Magyarországhoz. V. István magyar király leányának 
Katalinnak Nemanjics Dragutin szerb király nejének nászajándékul 
a macsói bánságot és Szerém vármegyét adta (1276.) s Nemanjics 
felvette későbben a Szerémség királya czimét. Dragutin halála után 
a Szerémség Milutin szerb király birtokába jutott s igy az egyidőre 
Szerbiához tartozott. Robert Károly Szerém vármegyét újból Magyar-
országhoz csatolta, noha ennek birtokáért még jó ideig ezután is 
heves harezok folytak a Magyarok és Szerbek között. Nagy Lajos 
idejében a hatalmas Dusán István szerb czár (1335—55.) harczolt 
a macsói bánság és Szerém vármegye birtokáért (1353- 54.), de 
eredmény nélkül. 
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A törökök 1392. törtek be először Szerem vármegyébe, hol 
Mangjelos falu mellett Maroth János bán megverte és visszaszorí-
totta őket a Száva túlsó partjára. A szerencsétlen nikápolyi ütközet 
után (1396) a törökök újból betörtek Szerém vármegyébe. Lazarevics 
István szerb despota s unokaöcscse Brankovics György 1426 Zsig-
monddal szemben hűbéri viszonyba léptek s Belgrád a dunai szerb 
várakkal magyar birtokká lett. Brankovics ezekért cserébe számos 
magyarországi uradalmat és Szerém vármegye nagy részét, valamint 
Budán egy palotát kapott és igy Szerém vármegye újból szerb kézre 
került. Azonban Brankovics György árulása folytán ezen birtok Hunyadi 
János kezébe került. II. Mohamed Avala állandóan nyugtalanította 
Szerém vármegyét, azért Mátyás Király uralkodása elején ellátogatott 
a Szerémségbe s annak várait védelmi helyzetbe hozta és a Szerémség 
védelmét Kinizsi Pál és a vitéz Brankovics Vúk Zmajra bizta. A 
törökök ismételve (1458—1462) pusztitották Szerém vármegyét, mig 
végre Mátyás király kiverte őket onnét. Mátyás király és a hős Ki-
nizsi halála után a török mindinkább előre nyomult és Belgrád eleste 
után, 1521. jul. 9. a Szerémség várai és városai a törökök kezébe 
kerültek (1521). Ezen időtől fogva a Szerémség török iga alatt nyögött 
és egy külön szandsákot alkotott, melynek székhelye Zimony volt. 
Gyászos sorsa volt ezen időben a lakosságnak, mely csak 1691 au-
gusztusban jobbra fordult, midőn is Szavqjai Eugen Slankamennél 
megverte a törököt; ezen diadal előkészítette a zentait és a karlo-
viczi békében (1699) Szerémség fele része felszabadult a török járom 
alól, Slankamentól a Busut torkolatáig megvonták a határokat s fel-
állították a határpalánkot melynek értelmében a vármegye déli része 
Ruma, Mitrovicza, Lacarak stb. török birtok maradt. 1716-ban, a péter-
váradi győzelem után (aug. 2.) hol Damat Ali pasa nagyvezér is a 
csatatéren maradt, egész Szerém vármegye felszabadult a tőreik iga 
alól a pozsareváczi békekötés áltaL A töröktől való felszabadulás 
után a szerémség egy része határőrvidéki katonai kormány alá került. 
A katonai parancsnokok sorából felejthetetlen Mercy Antal altábor-
nagy, ki a vidék földmivelési, közlekedési és kulturális érdekeinek 
emelése körül magának halhatatlan érdemeket szerzett az egész déli 
vidéken. Az alkotmányosság visszaállításával és a katonai határőr-
vidék megszüntetésével Szerém vármegyében is helyreállottak a poli-
tikai rendes viszonyok és e vármegye ma Szlavónia legvirágzóbb 
területe. 

Érintendő volna még Verőcze és Pozsega vármegyék területe 
és története, mert ma azokban is léteznek ág. hitv. evangélikusok, 
ámde a Bács-Szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye csak Bács-Bodrogh 
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és Szerém vármegyék területén keletkezett és szervezkedett, minél 
fogva csak ez utóbbi két vármegyének történetét dióhéjban felemliteni 
szükségesnek tartatott. 

És most áttérek azon kérdés fejtegetésére, vájjon a reformátió 
a mohácsi vész után behatolt-e Bács-Bodrogh- és Szerém-várme-
gyékbe, a melyekben a nagy Bács-Szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye 
alakult és minden nehézségek daczára oly bámulatosan gyarapodott. 

A bács-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye története. 

A németországi Wittenbergből kiindult reformáczió (1517), mely 
rövid idő alatt elterjedt Európa legtöbb államaiban, csakhamar Magyar-
országban is talált hivökre. A németországi egyetemeket látogató 
tanulók, katonák és leginkább a Szepességben és Erdélyben II. Géza 
király alatt (1142.) letelepedett flandriai németek, kik Nagy-Német-
országgal kereskedelmi összeköttetésben állottak, hozták és terjesz-
tették Magyarországon az evangelium ezen „újtanát", hol a titok 
leple alatt, hol nyiltan, üldözve az uralkodó katholikus vallás nagyjai 
és hatalmasai által. Már II. Lajos alatt (1522.) számos híve volt és 
Miksa alatt (1564.) aranykorát élte Magyarországon a protestantismus. 
Minden megyében voltak hatalmas védői és pártfogói, csak Bács-
Bodrogh vármegyére vonatkozólag nincsen feljegyezve a történelem-
ben, vájjon voltak-e ezen vagy a későbbi korszakokban, Mária 
Tereziáig, csak követői is. 

Annyit tudunk hogy, a Tolnával és Baranyával szomszédos 
megyékben Sztáray Mihály és Zigerikus Imre mellett Bornemisza 
(Abstenius) Péter és Erdődi Szilveszter János terjesztették Luther 
tanát. De ez — bár Bács-Bodrogh megye nincsen kizárva, mégis 
leginkább a dunántúli szomszédos megyékre vonatkozik, hol Nádasdy 
Tamás volt a lutheránusok hatalmas pártfogója. 

Az is fel van említve, hogy Perényi Péter a Bánságban és a 
„Bánság messze vidékén" a lutheránusok hatalmas oltalmazója volt. 
De bár a Bánság messze vidéke alatt Bács-Bodrogh vármegye is 
érthető, még sem egészen bizonyos, vájjon azon időben Bács-Bodrogh 
vármegyében voltak-e Lutheránusok. A lutheránus főurak közül, kik 

I . 

/. Előzmények. 
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hitsorsosaikat mindenütt oltalmazták, ugyan Bács-Bodrogh várme-
gyében éppen akkor a hatalmas Perényi Péternek volt birtoka és 
Linberger István „Geschichte des Evangeliums in Ungarn" czimű 
művében megjegyzi, hogy Perényi Péternek ezen birtoka a Bodrogh-
tól a Dráváig terjedett, miből következtetni lehet, hogy Bács-Bodrogh 
vármegyében ezen időben voltak lutheránusok, mert a mostani Bácska 
felső része az akkor önálló Bodrogh vármegyét képezte. Ha tehát 
egész Magyarországban mindenütt voltak Lutheránusok, bizonyára 
voltak Bács-Bodrogh vármegyében is. Más kérdés az, vájjon egyházilag 
szervezve voltak-e, mert erről felvilágosítást sehol sem találunk. 
Azonban, ha voltak is, későbben innen alkalmasint egészen eltűntek, 
mert hiszen már a reformáció első éveiben a mohácsi vész után 
(1526) Perényi Péter Bács-Bodrogh vármegyei birtokát elvesztette s 
azután a törökök annyira elpusztitották a megyét, hogy nagy kiter-
jedésének daczára oly néptelen volt, hogy itt a róm. katholikusoknak 
is csak tizenkét plébániájuk volt. 

Mind ezeknél fogva történelmileg alig valószínű, hogy a II. Lajos 
uralkodásától Mária-Terézia uralkodásáig terjedő korszakban Bács-
Bodrogh vármegyében lutheránusok lettek volna számosan és egy-
házilag szervezve. 

Valamivel biztosabb jelenségekkel találkozunk a bács-szerémi 
egyházmegye dunántúli részén, a Szerémségben. Itt találkozunk azon, 
még az ellenreformáczió idejében keletkezett tilalommal, hogy ezen 
vidéken evangelikus ember birtokot nem vehet, sem köz- vagy magán-
hivatalt nem viselhet. Nálunk az ellenreformáczió Budolf császár 
országlása alatt, jelesül 1604-ben kezdődött s igy kétségtelen, hogy 
itt Luther tana korán talált termékeny talajra. S ez valóban úgy is 
volt. Horváth-Slavonország nagy szerepet játszott az evang. vallás 
terjesztésében és ápolásában már a reformáczió idejében. Hírneves 
férfiakkal bírt, kik a reformáeziót irodalmi és társadalmi téren támo-
gatták. A szellemi miveltség fellendült, a nyelv mivelődött és vallásos 
könyvek ezer meg ezer példányban jelentek meg és osztattak szét; 
általános, szabadirányú szellemi forrongás támadott volt, melynek 
elnyomására az ellenreformácziónak egész erőmegteszitésére volt 
szüksége. 

Mily varázshatalmat gyakorolt itt a reformáczió tana, annak 
bebizonyítására felemlítünk néhányat azon férfiak közül, a kik azt 
terjesztették és pártolták. 

Innen származott a híres Vergerius Péter Pál ki Capod' Istriában 
született 1494-ben és Modrusban, Horvát országban, későbben szülő-
városában püspök volt. (3 a Wormsi birodalmi gyűlésen jelen volt. 
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s onnan visszatérve, nagy hévvel kezdett a protestánsok ellen írni. 
Do Saulusból Paulus lett. A mig a reformácziót és annak műveit 
czáfolni akarta, közelebbről megismerkedett azok igazságaival és áttért 
az evang. vallásra és buzgón működött mint pap és iró evangel. 
szellemben. 

Továbbá Flacius Mátyás, tulajdonképen Vlacics, a ki 1520-ban 
Albonában, Istriában született és ennélfogva Illyricusnak is nevez-
tetett, Luther és Melanchton személyes barátja, tudományos férfiú 
és hirneves theologus ; kitűnő theologiai művei által (Magdeburgi 
Centuriák) nagy érdemeket szerzett magának a protest. theologiai 
tudomány körül. 

A harmadik volt Dudic András (Dudith Dudithius) született 
1533-ban, dalmatiai, később pécsi püspök, a tridenti zsinaton férfias 
bátorsággal követelte a kehely általános használatát és a Coelibatus 
megszüntetését. Óhajtásai nem teljesültek s igy 1567-ben az evang. 
egyházba tért át. 

Társadalmi téren tevékenyek voltak Horvát-Szlavon-ország terü-
letén az evang. vallás érdekében Sonnegi Ungnád János báró, Horvát-
és Steierország legfelsőbb hadi kapitánja. Az evang. vallás lelkes 
pártolása miatt kénytelen volt Szászországba menekülni. Letelepedett 
1557-ben Urachban, Würtenbergben és egész odaadással működött 
a délszlávok refurmaczióján. Nyomdát állított fel s a legkiválóbb 
szellemi erőket gyűjtötte maga köré, kik latin, Cyrill és glagolit-nyo-
mású könyveket adtak ki. 

Ezen férfiak közzé tartozik továbbá a fáradhatlan theologus 
Trüber Primus, született 1508-ban, ki több, mint félszázadig horvát-
szlavon nyelven fáradozott a reformáczió terjedése érdekében. Azután 
Alexandro Dalmata Antonius a ké t boszniai p a p : Popovic Mátyás 
és Malesevac János, a k r a jna i Jurisic György és Konsul István. 
Mind ezek lefordították a Szentírást, írtak kátékat, postilákat, lefor-
dították az ágostai hitvallást és az Apologiát sziavon és horvát 
nyelvre, és ezen könyveket sok ezer példányban terjesztették Horvát-
országban, Dalmátiában, Boszniában, Szerbiában és Bulgáriában. 

Több horvát bán is hive volt az evang. vallásnak, úgy hogy 
Erdőd és Károly városban valamint Banyalukán ev. lelkészek hirdet-
ték az isteni igét. 

Mind ez bizonyítja, hogy a Bács-Szerémi esperesség dunántúli 
részében a reformátio századában és az utána közvetlenül következett 
időszakban evangélikusok nagy számmal léteztek, csak hogy ezekről 
sem birunk biztos adatokat, vájjon mint egyházközségek szervezve 
voltak-e ? 

• 
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Tény az^ hogy a szép kezdet csirájában elfojtatott az ellen-
reformázció által. A jezsuiták elárasztották az országot, az evang. 
lelkészek kiűzettek és a ki nem akart visszatérni a kath. hitre, az 
kénytelen volt kivándorolni és Horvát-Slavon ország maradt, a minek 
11. József elnevezte: „A franciskánusok országa". 

2. JJz evangélikusok Bács-Bodrogh vármegyében 
oaló telepítése és bevándorlása. 

Szervezkedő evang. egyházközségekkel Bács-Bodrogh vármegyé-
ben csak a XVIII-ik század végén találkozunk. Az első lutheránusok 
Mária Therezia alatt telepedtek le itten. Ugyanis 1740-ben az azon 
időben bevándorolt szerbekkel jött egy gazdag előkelő, Csernovits 
Mihály nevű rgospodár", ki Futakon letelepedve, a gróf Cavriáni-féle 
birtokot, mely később, 1745-ben tulajdonába ment át és jelenleg 
Ghottek grófé, bérbe vette. A bérszerződés egyik fontos feltétele 
lévén, hogy a bérlő az egész földbirtokot mivelni s igy az esetleg 
hiányzó munkaerőt, ha kell, település által is előteremteni köteles. 
Csernovics már bérletidejének első éveiben tapasztalván, hogy a 
közellakó szerbek idegenkednek a munkától, felső Magyarországból 
lutheránus tótokat telepített Petrováczra, Kiszácsra, Glozsánba és 
talán más helyekre is. Ezen körülbelül kél ezerre menő, valamint 
később, 1766—1768. Bácsfalura, 1780- 1890. Pivniczára és Bajsára 
telepitettek képezték Bács-Bodrogh vármegyében az első ág. hitv. 
evangelikus gyülekezeteket. Magától értetik, hogy ezen gyülekezetek 
kezdetben egyházilag szervezve még nem voltak, gondozásuk ható-
ságilag a futtaki katholikus plébániára volt bizva. 

Hitbuzgóságuk azonban oly tántorithatlan volt, hogy például az 
Úrvacsora felvételére minden veszély és üldözés daczára elzarándo-
koltak Komlósra, Nagylakra, Pilisre és Péteribe. Nem egyszer történt, 
hogy utazásuk közben elfogadtattak s Kalocsára hurczoltattak bör-
tönbe. (Petrovácz levéltára). 

De jóban is részesültek. Háan Lajos az 1879. évi „Koruhev" 
12. és 13-ik számaiban feleinliti, hogy a letelepített evang. tótoknak, 
jelesül a petrovácziaknak nagy jótevőjük volt gróf Hadik és gróf 
Brunszvik. Gróf Hadik András, 1769-ben a futtaki uradalom birto-
kosa lévén, a petrováczi és a többi ev. tótoknak ingyen adott épí-
téshez való fát és nádat, a lelkésznek pedig tűzifát, a mennyi kellett. 
Ezenkívül minden lelkészi és tanitói állomásnak ingyen földet. Hadik 
András neje pedig a petrováezi templomba ajándékozott drága, saját-
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kezűleg hímzett oltárteritőt. Sztehló lelkészt ellátta igen szép szarvas-
marhával. Háan állitja, miszerint ezen Hadik András, a kl 1710 - 1790. 
élt, Hadik János egykori (1585-1642.), trencsényi evang. lelkész és 
superintendensnek a dédunokája volt. Ezen Hadik András különben 
a történelemből is, nevezetesen a hétéves háborúból ismeretes, a 
midőn huszárjaival Berlinbe hatolt és a várost megsarczolta. 

Ugyancsak Háan felemliti az 1879. évi „Koruhev" 13. számában 
gróf Brunszvik családot is mint a Futták táján letelepedett evang. 
tótok jótevőjüket. Elmondja, hogy Rohonyi György, glozsáni lelkésznek 
költeményeit 1802-ben Brunszvik grófné saját költségen kinyomatta 
és hogy a Brunszvik család szintén evang. lelkésztől származik, mert 
Brunszvik Tóbiás 1620- 1624-ig superintendens volt és annak déd-
unokája Brunszvik József, a bácsmegyei evang. tótok jótevője volt, 
miután a futtaki uradalom gróf Hadik András után az ő birtokába 
került. 

Azonban már 1760 — 1770. körül, midőn a vallási türelmetlenség 
szűnni kezdett, nemcsak a kitűnő Sztehló András, pilisi ág. hitv. ev. 
pap, hanem a szelidlelkű Spannagel Sámuel is, ki előbbinek közben-
járására 1770-ben az ó-pázuai katonatelep ág. hitv. ev. prédikáto-
rává neveztetett ki, időnként meglátogatták Bács-Bodrogh mi-gyei 
hitsorsosaikat és részesitették vallásuk vigaszában. Különösen Span-
nagel tünt ki e tekintetben annyira, hogy még évek múlva, 1788-ban 
II. József császár a futtaki kastélyban időzvén, maga elé hivatta és 
az egyházi téren hosszú éveken át kifejtett buzgó és sikeres műkö-
désének elismeréséül megajándékozta néhány arannyal. 

Az 1780-as évekbe esik a protestáns németek telepítése Bács-
Bodrogh megyében. Második József császár ugyanis azon meggyőző-
dés által vezéreltetve, hogy a Mária Terézia alatt történt német katho-
likus telepítése daczára még mindig nem elég népes a megye, 
Frankfurtban székelő császári biztosa által 1782. évi szeptember 
hó 21-én kiadott úgynevezett telepítési nyílt parancsban felhivatta a 
felső Rajna vidéken lakott alattvalóit, hogy települjenek le Magyar-
országon, hol még egész nagy néptelen vidékek vannak, melyek 
német szorgalom által művelve, minden tekintetben könnyű meg-
élhetést biztosítanak. 

És valóban, Bács-Bodrogh vármegye legnagyobb részben puszta-
ság volt s hosszú utat tehetett a vándor, míg falura és emberekre 
akadt, és a heverő föld sem egyeseknek, sem az államnak semmi-
féle haszifot nem hozott. A czélba vett telepítés ennélfogva minden 
tekintetben indokolt és szükséges volt. 



A Rajna vidéki lakosoknál a települési felhivás kedvező vissz-
hangra talált, egyrészt azért, mert az akkori időben ott még ki-
fejlett ipar nem létezett, és művelhető föld a lakosok számához 
képest kevés volt, minélfogva sok ezer szorgalmas ember munka 
nélkül tengődött és munka után vágyott; másrészt azért, mert a tele-
pülési felhivás igen kedvező és előnyös feltételeket biztositott a 
települőknek. 

Minden települő család a települési számtartói hivataltól kapót: 
1 tehenet vagy e helyett 1 frtot, 1 nyoszoját, egy szalmazsákot, 
1 pokróczot, 6 zsákot, 1 teknőt, 1 fejszét, 1 kapát, 1 ásót, 1 villát, 
1 rókát, l szitát, 1 sütőlapátot, 1 csöbört, 1 sajtárt, 1 köpülőt. - A 
földmivelő paraszt pedig kapott: 3 lovat vagy e helyett 22 frtot., 
1 rövid és 1 hosszú gyeplőt, 4 kötőféket, 8 hámkötelet, 2 béklókötelet, 
1 vasalatlan kocsit, 1 ekét felszerelésével, 1 boronát, 1 baltát, 1 csá-
kányt, 1 fa villát, 1 kaszát köszörűkővel, 1 kaszaülőt, 1 fúrót, 1 gyalu-
kést, I kézifűrészt és 1 pányvát. 

Az egyes községek azonnal elláttattak ideiglenes imaházzal és 
iskolával, templomi felszerelésre kaptak: 1 harangot, szószéket, oltárt, 
1 aranyozott kelyhet, 1 czinnből való keresztelő edényt, 1 feszületet, 
1 hostyasütőt és az iskolabútort. A papok kaptak 1 egész telek földet és 
az adómentes években évenként 200 frtot és 12 öl fát, a tanitók 
V2 telek földet és évenként 75 frt. és 24 pozsonyi mérő felesbuzát. 
(Eimann .1. „Der deutsche Golonist 1820u). 

Érdemes megismerni ezen települési nyiltparancs tartalmát, 
miért is azt egész terjedelmében itt közöljük. Emigy hangzik : 

Mi, Második József, Isten kegyelméből megválasztott római 
császár, minden időben birodalmunk gyárapitója, Magyar-, Cseh-, 
Gács- és Ludoméria-ország királya s. a. t. ezennel mindenkinek 
tudtára adjuk, hogy Magyar-, Gács- és Ludoméria-országainkban sok 
lakatlan, üres és puszta földterülettel birunk, melyeket németbiro-
dalmi lakosokkal, különösen a Felső Rajna kerületéből, betelepiteni 
szándékozunk. 

Ezen czélból a velünk született császári és királyi parolára 
minden hozzánk bevándorló birodalmi családnak, melyekből sok ezer 
földmivelőre és mesteremberre szükségünk van, Ígérjük: 

1. Egészen tökéletes lelkiismereti és vallási szabadságot, vala-
mint, hogy minden hitfelekezetet a szükséges lelkészekkel és tanitók 
kai és mindennel, a mi azok fentartására szükséges, a legtökéleteseb-
ben ellátjuk. 

2. Minden család egy rendes, új, a helyi viszonyoknak megfelelő, 
elég tágas lakházzal és kerttel fog elláttatni. 
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3. A földmivelőket, családjuk fentartásához megkívántató szántó-
földdel és kaszálóval, valamint a szükséges igavonó és tenyész 
állatokkal, és mezei és háztartási eszközökkel megajándékozunk. 

4. A mesteremberek és napszámosok csak háztartási eszközö-
ket kapnak, de a mesteremberek ezenfelül mesterségük üzéséhez 
szükséges szerszám beszerzésére még ötven rennsi forintot kapnak 
készpénzben. 

5. Minden családnak legöregebbik fia a katona ujonczozás alól 
fel van mentve. 

6. Minden család ingyen utazásban részesül Bécstől egészen a 
település helyéig, és az erre szükséges utazási pénzek kifizettetnek; 
azután az ellátás még addig fog tartani, mig a család azon helyzetbe 
jut, hogy maga erejéből fentarthatja magát. Ha azonban ezen támoga-
tási idő után némely család önhibáján kivül bajba jönne, akkor 
három év alatti visszatérítés mellett, minden szükséges támogatásban 
részesül 

7. Hogy az uj jövevényeknek, kik az uton vagy a változott ég-
hajlat, vagy más okból megbetegettek, egészségük helyreállítható 
legyen, kórházak állíttatnak fel, melyekben a betegek ingyen a leg-
gondosabban ápolandók lesznek. 

8. Végre ezen birodalmi bevándorlóknak településük napjától 
kezdve egész tiz éven át, adómentesség biztosíttatik úgy, hogy ezen 
idő alatt minden állami és uradalmi adótól, járuléktól és tehertől, 
akár mi neve legyen annak, teljesen szabadok és felmentve marad-
nak. Ezen tiz szabad év eltelte után azonban kötelesek, úgy mint a 
többi alattvalók, tűrhető és az országban szokásos adófizetést 
teljesíteni. 

Mely elhatározás és akaratnyilvánítás folytán mi az igazság 
értelmében ezen parancsot idenyomott cs k. titkár pecsétünkkel 
(Sekret-Insiegel) megerősítjük. Kelt Bécsben, 1782. évi szeptember 
21-én., római császárságunk 19-ik és magyar és cseh királyságunk 
2-ik évében. József (p. h.) ut. R. Colloredo herczeg. Ad Mandatum 
Sacrae Csaesareae Majestatis proprium. Hoffmann Ign." 

Magától érthető, hogy ezen nyílt parancsban biztosított telepítési 
feltételek és előnyök csakhamar kivándorlási mozgalmat idéztek fel 
a Rajna vidékén, Würtenberg, Baden, Zweibrücken, Saarbrücken, 
Pfalcz és Nassauban. 

És meg kell vallani, hogy ezen idő óta mai napig sehol a vi-
lágon oly előnyös település nem történt. A felhívás annál inkább 
talált kedvező visszhangra a birodalmi lakóknál, mert ott is már 
ismeretes volt II. József tolleráns szelleme. Azért ezen felhívás, mely 
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különben a már 1781-ben kiadott úgynevezett türelmi parancsban 
gyökerezett, annál könnyebben inditott sokakat a Magyarországba 
l e endő te lepü lés re . Decker Péter, i s k o l a m e s t e r és Bauer Radó k é z -
mives, beutazták mint toborzók az egész Rajna vidéket és buzditották 
a népet a kivándorlásra. Oly tömegesen vándoroltak be az egész 
Rajnavidékről, hogy rövid idő alatt — eltekintve a róm. katholikus 
bevándorlókról — 1784-tól 1787-ig: Uj-Verbász, Torzsa, Kiskér, Cser-
venka, Szeghegy, Bulkesz és Járek községek keletkeztek, túlnyomólag 
ágostai hitv. evangélikus lakosokkal. 

3. JJ bács-szerémi ág. hito. eoang. egyházmegye 
megalakulása 1848-ig. 

A telepitett német ág. hitv. ev. egyházak éppen oly kevéssé 
voltak szervezve, mint a tótok. Voltak ugyan saját papjaik és tani-
tóik, — ez időben már a tótoknak is — de egyházhatóságilag a 
pestmegyei esperességhez voltak csatolva. Csak 1791-ben, mely évben 
az összes magyarországi ág. hitv. evangélikusok Pesten első zsina-
tukat tarthatták, alakult a bács-szerémi német- és tótegyházakból 
önálló esperesség. 

Ugyanis az 1791. évi október 8-án ezen zsinat Xl-ki ülésén 
Sztehló András, pe t rovácz i és Szimonidesz János o rosház i le lkészek, 
a bácsi és békési egyházakat a központtól, Pest-békési esperességtől, 
távollétük miatt, utasitásuk nyomán, a nevezett esperességtől elsza-
kittatni, igazságos kérelmüknek akkép adatott hely, hogy a békési 
egyházak aradiakkal és bánátiakkal külön esperességet alkossanak, 
a bácsiak pedig a szerémiekkel csatoltassanak össze, és ezek végre-
hajtását a bányai kerület eszközölje. 

Ezen szervezkedés nagy fáradságba került nemcsak azért, mert 
a terület, melyen ezen egyházak léteztek, igen kiterjedett volt, a mi 
a közlekedést igen megnehezítette, de azért is mert különösen a be-
vándorlott németeknek előbb hozzászokniok kellett az egyházi ön-
kormányzat jogai és kötelességei gyakorlásához. 

Mégis, autonómiánk alapján lassanként választottak az egyház-
községek presbyteriumot, melynek élén a lelkész állott s mely a 
lelkésszel egyetértve vezette az egyházközség ügyeit. Választották 
továbbá az egyházközségek az egyházmegye tisztviselőit, kik a lel-
készekkel és az évenként választott világi képviselőkkel, az évente 
egyszer, szükség esetén többször egybehívott esperességi közgyűlésen 
az esperesség összes egyházainak összes odatartozó ügyeit tárgyalták. 

2* 
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Hogy a bács-szerémi egyházmegye mégis minden nehézségek 
daczára aránylag rövid idő alatt szervezkedett, az különösen Sztehló 
András, a felejthetlen petrováczi fáradhatlan lelkésznek érdeme, a ki 
az egyházmegye első főesperese lett. Ő ugyanis már tiszta tájékozott-
sággal birt az itteni egyházi viszonyokról, mert midőn 1783-ban 
petrováczi lelkész lett, hitbuzgó gondját kiterjesztette az akkor már 
itt létező evangélikusokra is, a kik Petrováczon kivül még Ó-Pázuán, 
Bácsúj falun és Bajsán laktak s a petrovácziakkal együtt mindössze 
5000 lelket számláltak. Gondozása alatt csakhamar szervezkedtek a 
glozsáni, kiszácsi, pivniczai és lalityi egyházak is. 

Első esperességi felügyelő lett Kiss József, kincstári mérnők és 
épitészeti igazgató Zomborban, és a telepités kitűnő organisátora. 

Ezen idő óta a kedvező megyei viszonyok rohamos fejlődést 
engedtek az ág. hitv. evangélikusoknak. Terjeszkedtek is a megye 
minden irányában. Midőn 1798-ban Hamaliar Márton superintendens 
meglátogatta a bács-szerémi egyházakat, azok már mind szervezve 
voltak és a superintendens csak a belső élet, istentisztelet, katechi-
záczió és a reformacziói ünnep mikor tartására vonatkozó utasításokat 
adott a lelkészek és tanítóknak. 

De gondoskodott is a buzgó egyházmegyei elnökség arról, hogy 
kellő rend és fáradhatlan előmenetel biztosittassék az egyházközsé-
gekben. A helyes vezetés alatt az evangélikusok állandóan két fő-
irányban fejtették ki buzgó tevékenységüket. Más hitfelekezetüekkel 
mindig békében élvén, egyrészről arra törekedtek, hogy mindinkább 
terjedve, templomokat építsenek, melyekben a hívek épülésére, vallás-
erkölcsi fejlesztésére és megizmosodására az evangelium hamisítatlan, 
tiszta tana hirdettessék, más részről, hogy iskolákat építsenek, és ezen 
iskolák az egyháznak veteményes kertjei legyenek, melyekben a 
gyermekek hitben megerősödve, ismeretekben gazdagodva, az egyház 
hű tagjaivá neveltessenek. 

Hogy mily mértékben gyarapodtak ezen elvek követése mellett, 
látni abból, hogy 1808-ban Bajsán 521, Bácsújfalun 1026, Glozsánban 
959, Kiszácson 1380, Petrováczon 3347, Pivniczán 641, összesen : 
7874 tót ; Bulkeszen 1104, Gservenkán 2022, Járekon 424, Kiskéren 
1048, Szeghegyen 1305, Torzsán 783, Űj-Verbászon 1048, összesen: 
7734 német, tehát egészben: 15.608 ág. hitv. evangélikus lakott 13 
anyaegyházban, melyekhez Lality, Új-Szivacz, Palánka, Uj-Soóve 
Kuczura és Kulpin mint leányegyházak tartoztak körülbelül 1000 
lélekkel. 

Az 1820—1830-as évek végén már nem volt anyaegyház, 
melyben a régi— német egyházközségekben a kincstár által épített 
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— imaházak helyén szép, nagy templomuk ne lett volna az aránylag 
szegény, de áldozatkész hitbuzgó ág. hitv. ev. híveknek. Szintúgy 
építettek iskolákat is. Ide nem számítva az új-verbászi algymnasiumot, 
melyet az ág. hitv. evang. felekezett papjai és tanítói 1822-ben ala-
pítottak és a tanügy lelkes barátainak segélyezésével több mint fél-
századon át fönntartottak. Minden anya- és leányegyháznak volt 
népiskolája, melyben — mint azon időben más felekezeteknél is — 
vagy végzett hittanhallgatók, vagy legtöbb esetben harmad-negyed-
osztályú deákok, értelmes mesteremberek és — különösen a Szerém-
ségben és a filiákbnn — kiszolgált katonák tanították a gyermekeket 
olvasni, írni, számolni és bevezették a vallás, földrajz, physika, egész-
ségi káté, baj és segély könyvecske, valamint az időjárástan, mélységes 
titkaiba. Az iskola egyházi hatósága — az esperesség — különben 
nagy gondot fordított az elemi népiskolákra. A hivek anyanyelve 
szerint tót és német dekanatus — tankerület — alakíttatott, melyek 
élén egy-egy dékán — tanfelügyelő — állott, kik az alig 5 - 6 hó-
napig tartó iskolaévben többször meglátogatták az iskolákat, az évzáró, 
ünnepélyes vizsgákat megtartották és jelentést tettek az esperességnek. 
Az akkor még kezdetleges közoktatásügyi viszonyok között meglepően 
sokat tettek az ág. hitv. evangélikusok iskoláik fejlesztésére. Az 
1808 ban még csak 7874 lelket számláló ev. tótok 1846-ig 18.673-ra 
szaporodtak és tiz anyaegyházban tíz iskolát tartottak fenn, melyekben 
évi 16.024 frt 34 kr. bevétel és 11.059 frt 91 kr. évi kiadás mellett 
tiz tanitó 1883 gyermeket oktatott. Az 1808-ban még csak 7734 lelket 
számláló németek pedig 1846 ig 23.749-re szaporodtak és 10 anya-
és 3 leányegyházban 13 iskolát tartottak fenn. melyekben 16.543 frt 
évi bevétel és 15.422 frt 69 kr. évi kiadás mellett tizenhét tanitó 
és három segédtanitó 3979 gyermeket oktattak. Figyelemre méltó, 
hogy az 1846. évi dekanátusi jelentés, melyből a fenti adatok vét-
tettek, a német dekanátusba tartozott iskolákra vonatkozólag meg-
jegyzi, hogy : ..In omnibus scholis juventus scholastica in lectura et 
scriptum Magyarica exercebatur." A németek és tótok száma tehát 
1808-ban összesen: 15.608 lélek, 1846-ban 42.422-re növekedett, kik 
kevés kivétellel, csinos falvakban lakva, templommal és iskolával 
voltak ellátva, békében éltek a más hitfelekezetüekkel és úgy va-
gyonosodás mint mivelődés tekintetében előrehaladtak. 

Megjegyzendő még, hogy az egyházmegye ezen időszakban az 
egyházmegyei közgyűléseket mindig más egyházközségben tartotta s 
az egyházközségnek, melyben a közgyűlés tartatott, 25 forint utal-
ványoztatott az esperességi pénztárból. Továbbá, hogy az ujverbászi 
algyninasium létrejötte előtt az esperesség a jtozsonyi gymnasiumot 
évente 200 frttal támogatta. 



Az egyházmegye megalakulása óta 1848-ig négy canonica-
visitatió ejtetett meg az egyházmegyében. Az első, mint már fent 
emlittetett, 1798. Hamaliar Márton, a 2-ik 1810-ben Lyei Kristóf, 
a 3-ik 1818-ban Lovich Ádám, a 4-ik 1836-ban Dr. Szeberényi János 
superintendensek által. A püspöki látogatás jelentéseiből kitűnik az 
öröm és az Isten iránti hála, hogy minden nehézség és küzdelem 
mellett ezen egyházmegye oly nagy mérvben fejlődik, mert tény, 
hogy az egyházmegye keletkezése óta egészen 1848-ig, leszámítva az 
élet közönséges bajait, fejlődésében nagy, külső megrázkódtatásoktól 
akadályozva nem volt. 

4. Jl bács-szerémi ág. hitű. ev. egyházmegye 
1848-tól 1860-ig. 

A megfoghatatlan isteni gondviselés nagy megpróbáltatásnak veti 
alá az embereket és békés munkájukat megakasztja. A háboritlan 
ténykedés megszűnik és elkeseredett küzdés lép helyébe, a derült, 
gondnélküli idő elillan és gyászos, félemletes napok köszöntenek be. 
De csak a gyenge, az ingatak pusztul el az élet viharos napjaiban, 
a kinek lelkében az Istenben vetett hit, az Isten iránti bizalom 
él, az nem csügged, az megáll az élet harczában, mert ekkor is 
tudja, hogy mi a kötelessége és ezt teljesiti is egész odaadással. 

Midőn a szabadságharcz kitört, a bács-szerémi ág. hitv. evangé-
likusok is, mint a haza hű fiai, búban és örömben egyaránt osztoz-
kodtak a többi magyar testvérekkel. A legtöbb egyházközségek fér-
fiai nemzetőrök voltak, kiknek kapitányuk a pap, hadnagyuk a tanitó 
volt. E tekintetben kimagaslik HajnóC2Í Sámuel, kiskéri lelkész. A 
templomok és iskolák a harcz hullámzásai alatt nem pusztultak el; 
utóbbiak csak néhány helyen rövid időre katonai raktáraknak vagy 
katonai kórházaknak használtattak 

De a háborúnak viszontagságai az egyházi élet terén nem 
szüntették meg teljesen a tevékenységet; és megemlitésre való, hogy 
épen Hajnóczi Sámuel, ezen lángoló bajnoka a szabadság harczának, 
ráért az ó-kéri újonnan szervezett egyházat, melyet ő eddig mint 
kis-kéri leányegyházat gondozott, lelkésszel ellátni. 

A szabadságharcz lezajlása után Hajnóczynak halálra itélteté-
sével és későbbi megkegyelmeztetésével járó mozgalmakon kivül, az 
ág. hitv. evangélikusok egyházi életének legnevezetesebb mozzanatai 
voltak az 1859. évi szeptember l-jén kiadott, autonómiájukat veszé-
lyeztető úgynevezett „Pátens" elleni küzdelmek. E küzdelmek alatt 
két nagy pártra szakadtak az ág. hitv. evangélikusok. Mig egyes, külö-
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nősen tót, egyházközségekben Kuzmányi Károly, nagyhírű bécsi theo-
logiai tanár titkos agitátorai a Pátens mellett működtek és Kuzmányi 
személyesen is jött ide szervezni az autonómia elleni mozgalmakat, 
addig az csperességi közgyűléseken buzgó vezérférfiak, lelkészek és 
világiak egyaránt a bécsi és linczi békekötésekre, valamint az 1790/91. 
évi XXVI-ik törvényczikkre hivatkozva, a Pátens elfogadói ellenében 
tántorithatlanul az autonómiának sértetlen fentartásához ragaszkodtak. 
Mindamellett a vallásügyi kormány Uj-Verbászon egy patentális püs-
pökséget alapított. Püspöki administrátornak Karner Vilmost, temes-
vári lelkészt, és annak korai halála után Tessényi Jánost, torzsai 
lelkészt nevezte ki. 

Azonban Tessényi János is csak körülbelül hét hónapon át 
viselte ezen hivatalt, mert az egész országban mindinkább szilárdabb 
álláspontot foglaltak el a protestánsok a Pátens ellen. A Pátenssel 
való elégedetlenség mindinkább hangosabban szolalt fel és azt ered-
ményezte, hogy ő Felsége 1860. évi május 15-én kelt legfelsőbb 
kézirata által oly módon hatályon kivül helyezte a Pátenst, hogy 
szabadságában állott minden egyes egyházközségnek a Pátenst elfo-
gadni vagy elvetni. 

Az efeletti öröm oly nagy volt, hogy minden esperesség sietett 
közgyűlést tartani, hogy kebelében az autonom rendet helyreállítsa. 
A bács-szerémi esperesség is e czélből már 1860. évi május 18-án 
tartott közgyűlést. A döntő pillanat elérkezett volt, a dolog szavazás 
alá került és a Pátens húsz szavazattal tizennyolcz szavazat ellenében 
elvettetett. így győztek az autonomista pártiak, de győzelmük a tótok 
és nénietek közt teljes szakadást idézett elő, a mennyiben ugyanazon 
és a később, szeptember 5-én tartott közgyűlésen az esperesség ketté 
osztása határoztatott el, alakíttatván egy teljesen önálló tót és teljesen 
önálló német esperesség, lévén a tót esperesség a Pátens szerint, a 
német esperesség az önkormány alapján szervezve. 

Miután azonban hasonló zavarok országszerte előfordultak, az 
evangélikusuk egyetemes gyűlése i960. évi oktober 10-én feliratot 
terjesztett fel a Felséges császár és apostoli királyhoz, esedezvén a 
Pátens végképeni megszüntetéseért, mert a tiz évi patentális zsurló-
dások igen sok helyen majdnem teljesen felbontották az egyházkor-
mányzási rendet. Kérelmezte ezen felirat jelesül, hogy raz autonó-
miája mellett hiven megmaradt ág. hitv. evangelikus egyház, az 
1790/91. évi 26-ik törvényczikk csonkitatlan jogainak csonkitatlan 
gyakorlatába visszahelyeztessék, — hogy a közigazgatási hatóságoknak 
szigorúan meghagyassék, hogy a négy autonom superintendentiának 
integritását tiszteletben tartsák és fennforgó sérmelket megszüntetni 
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kötelességüknek ismerjék — ; hogy legfelsőbb tudomására vétetvén 
a megválasztott autonom superintendensek és egyházkerületi fel-
ügyelők, a még fönálló administratóri hivatalok megszüntettessenek — ; 
végre, hogy az egyházi hatóság felügyelete alatt álló nyilvános tan-
intézetek bizonyitványai az állam és annak minden rendű organumai 
által érvényeseknek tekintessenek. 

Ez alatt pedig az autonom superintendensek is fáradhatatlanul 
tevékenyek voltak, hogy a fennforgó szakadások megszűnjenek. Ily 
törekvést a bányakerületi superintendens, Székács József is kifejtett. 
Személyesen látogatta meg a bács-szerémi egyházmegyét és az 1861. 
évi május 3-án Uj-Verbászon tariott esperességi közgyűlésen kibé-
kítette az ellenfeleket, miáltal a két esperesség ismét egyesittetett és 
megalakittatott, és 1873. évig tartott az esperességnek azon szerve-
zete, mely szerint az esperesség főesperese felváltva a tót és német 
egyházak lelkészei sorából választatott három évre ugy, hogy a tót 
főesperes mellé mindig német alesperes és viszont, — a német espe-
rességi főjegyző mellé pedig mindig tót jegyző is választandó. 

5. Jl bács-szerémi ág. hitv. eoang. egyházmegye 
1860-tól a zsinatig vagy is 1891-ig. 

Az előbbi fejezet végén említettem, hogy az egyházegyetem 
1860. év végén feliratot terjesztett fel, kérve a Pátens végképeni 
megszüntetését, miután a még ténykedő superintendentiális admini-
strátorok s jelesül Kuzmányi Károly zavaró befolyást gyakoroltak az 
egyház ügyeire, a mi egyházmegyénkben is érezhető volt és a hat-
vanas években majdnem minden egyházmegyei közgyűlést foglalkoz-
tatott. Mégis Tessényi Károly, Becker Jakab, Sztehló József és Stúr 
Dániel, kik 1870-ig egymást követték a főesperesi hivatalban, tapin-
tatos és türelmes vezetésük alatt az egyházmegye belélete lépésről-
lépesre fejlődött. 

Az ország alkotmányának 1867. évben történt helyreállítása az 
egyházakat is felhívta új feladatok teljesítésére. Felséges királyunk ezen 
év junius 8-án végbement megkoronáztatása mindenütt, és így egy-
házmegyénk gyülekezeteiben is ünnepeltetett. Ezen ünneplések lefo-
lyása után az országgyűlés lelkesült odaadással czélszerű, a haza 
felvirágoztatását czélzó törvények hozatalához fogott. Ezen törvények 
közül az egyházak beléletére vonatkozólag legfontosabb volt az 1868. 
évi XXXVIIí. törvényezikk a népiskolai közoktatás tárgyában. Ezen 
törvény egészen új berendezést követelt a népiskolákban, gondos-
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kodni kellett különösen az előirt, alkalmas tankönyvekről. A bácsi 
egyházmegye sem tért ki ezen feladat teljesítése elől. A német isko-
lák kezdő osztályaiba behozatott »Halker fibélje«, minek folytán az 
olvasás és irás tanitása egészen új alakot nyert. A tót iskolákban is 
behozattak alkalmas tankönyvek. Általában az iskolai ügy sokkal 
pontosabban és szigorúbban kezeltetett, mint eddig s azóta máig az 
egyházmegye legkiválóbb gondjai közzé tartozik, úgy hogy ezen idő-
szakban körülbelül 26 új tanitói állás szerveztetett és az iskolák 
ugyan annyi lanteremmel megszaporodtak. Megemlítendő még, hogy 
1873-ban az egyházmegyei közgyűlés elhatározta, hogy a Lackner 
Fülöp, új-verbászi kiváló tanító által összeállított német olvasókönyv 
kinyoinatassék és az egyházmegye német iskolaiban használtassék. 
Ez meg is történt és az óta ezen igen jó könyv az egyházmegye 
minden német iskolaiban bevezetve van. 

Nevezetes fordulat állott be az új-verbászi esperességi algym-
nasium helyzetében. Az eddigi, az esperességbeli lelkészek, tanitók 
és gyülekezetek által teljesített támogatások a megváltozott tankö-
vetelményeknek megfelőleg a gymnasiumot berendezni és a szükséges 
tanerőkkel ellátni elégteleneknek bizonyultak Megkéretett tehát a kor-
mány, hogy venné át a gymnasiumot s alakítaná át államivá. Azon-
ban Pauler, vallás- és közoktatásügyi minister a kérelmező küldött-
ségnek kijelentette, hogy a gymnasiumot pénz hiány miatt az állam 
ez úttal át nem veheti. Alakult ennek folytán egy pártfogóság, mely 
jelentékony áldozatokkal a gymnasium fenmaradását biztosította s e 
tekintetben legtöbbet áldozott az új-verbászi politikai község. 

Az egyházmegye pedig bizonyos feltételek mellett a pártfogó-
ságnak átadta a gymnasiumnak összes ingó és ingatlan vagyonát és 
azonkívül az esperességi pénztárból évenként 200 frt o. é. 1871-ben. 

Az egyházmegye kormányzásában is váltózás állott be 1871. 
évben, a mennyiben a Szerémmegvében és az őrvidéken levő egy-
házközségeknek megengedtetett, hogy magukat alesperességnek szer-
vezhetik, hogy lelki gondozásuk és kormányzásuk könnyebben esz-
közölhető legyen. 

Az 1873. évben rendezi, tett a titeli és brod-zimonyi szórvány 
akként, hogy a neudorfi lelkésznek 30 frt. a palánkainak 25 frt és 
a kátyinak 30 frt uti átalány megszavaztatott, hogy a környékükbeli 
szorványos hiveket gondozzák. 

Az 1874. évi esperességi közgyűlésnek határozata által az egy-
házmegyei kormányzás új irányt nyert, a mennyibnn a kettészaka-
dási törekvések az esperességben egészen beszüntetve lettek és azon, 
1861. évi május 3-án Uj-Verbászon hozott határozat mely szerint 
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a tót főesperes mellé az alesperes a német lelkészek sorából válasz-
tandó és viszont három-három évi időtartamra, hatályon kivül té-
tetett. 

Legfontosabb eseménye ezen időszaknak kétségtelenül az 1874. 
évben a bács-szerémi egyházmegyében Dr. Szeberényi Gusztáv püs-
pök által tartott canonica-visitatió. Ez volt az ötödik püspöki láto-
gatás, mely a bács-szerémi egyházmegyében tartatott. Ez annál inkább 
nagy eseménynek mondható, mert 38 év óta püspöki látogatás az 
egyházmegyében nem tartatott. A Dr. Szeberényi János superinten-
dens által 38 év előtt tartott egyházlátogatás óta esperességbeli anya-
egyházak létszáma kilenczczel megszaporodott volt 1874-ig. Ezen 
látogatás két cvklusban eszközöltetett, nevezetesen junius 6 —22-ig 
12 anya egyház és szeptember 21 egészen október 11-ig 17 anya-
egyház, valamennyi iskola és több fiókegyház látogattatott meg. A 
püspök ez alkalommal nemcsak egyházaink részéről lelkesedéssel 
fogadtatott, hanem a más hitfelekezetüek részéről is fényes megtisz-
telésben részesült. Különösen a vármegyei főispán és akkori egyház-
megyei felügyelő Mártonffy Károly mindent tett, hogy püspökünk 
méltó fogadtatásban részesüljön és majd hosszabb majd rövidebb 
ideig kisérte a főpásztort látogatási utján. A lelkészi kar részéről 
állandóan kisérték Belohorszky Gábor főesperes és Bierbrunner Gu-
sztáv mint látogatási jegyző. 

Az 1879. évben szerveztetett a szurcsini missió és missiói lel-
késszel láttatott el. Ezen missióhoz beosztattak a Dobanovcze, Zimony, 
Assánia Obre§, Ugrinovcze és Besánia községben lévő ág. hitv. ev hivek. 

Az 1883. évben Luther születése négy százados emlékünnepét 
az esperesség minden egyházában ünnepélyesen és ritka lelkesedéssel 
megtartották. Ezen alkalomból nagyszerűbb áldozatok is hozattak. 
Nevezetesen Kulpinban Simo Endre és neje Ilona egy fertály földeU 
2700 frtnyi értékben adományoztak az egyháznak. Torzsán Schmidt 
Károly 1000 frtot adott új iskola épitésére. Újvidéken Kretschmer 
Ernő J 00 frtot adományozott s Luther képét megvette az egyháznak. 
Általában a legtöbb egyházban kisebb nagyobb áldozatok tétettek ez 
alkalomból 

Az 1884. és 1886. években mind azon egyházak, melyek a 
mult század végén telepittettek, fenállásuk százéves emlékünnepét 
nagy fénnyel és vendégszeretettel megtartották. 

Az 1887. évben megalakult a szabadkai missió és lelkésszel 
láttatott el, mely központból Zombor, Apatin és mind ezen vidéken 
szórványosan lakó hivek a lelkiekben gondoztatnak. 
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1891-ben az esperességi közgyűlés az esperességi felügyelőt, 
Szultéty Edét születése 70. évfordulója alkalmából és azon oknál 
fogva is, hogy egyházát 46 évig hiven szolgálta, ünnepélyesen üd-
vözölte. 

Ugyan ez évi október 7-én Újvidéken tartott esperességi köz-
gyűlésen közölve lett a Zsinatra való meghivás, melynek megnyitása 
1891. november 5-re tüzetett ki. A bács-szerémi egyházmegye zsi-
nati követei voltak Belohorszky Gábor főesperes, Bierbrunner Gusztáv, 
ó-kéri lelkész, Scultéty Ede, esperességi felügyelő és Rohonvi Gyula, 
országgyűlési képviselő. 

Ezen évi főespercsi jelentés szerint. 1890. év végével az egy-
házmegye lélekszáma a következő volt: az anyaegyházakban : 70305, 
leányegyházakban 7521, szórványosan 2280 s igy összesen: 80.106. 

Ezen időszakban Bács-Bodrogh vármegyét, mint általában Ma-
gyarország déli részét nagyon sújtották azon nagy fagyok, melyek 
1866. év tavaszán voltak és az ezekre beállott aszály, mely ezen év 
junius hava óta egészen az év végéig tartott.. 

6. JJ bács-szerémi ág. hito. eoang. egyházmegye a 
zsinattól 1891-töl 1900-ig. 

A mig a zsinat tartott, az egyházmegye kormányzása a régi 
alapon eszközöltetett. Ezen idő alatt is a főgond az egyházi és isko-
lai ügyek fejlesztésére fordíttatott. Keletkeztek új anyaegyházak és 
építtettek új iskolák, úgy többek között 1893-ban Tiszakálmánfalva, 
eddigi kátyi leányegyház, anyásittatott. A régebbi peres ügyek vég-
elintézési'iket nyerték és az egyházmegye az új szervezkedés küszö-
bére lépett. 

Az esperesség szervezete ugyanis, ide értve az egyes egyházak 
szervezetét is, az 1893. évi márczius hó 18-án Ő Felsége, I. Ferencz 
József, apostoli királyunk által szentesitett és ugyanazon év május 
4-én kihirdetett zsinati törvények értelmében sok tekintetben válto-
zást szenvedett. Nevezetesen az egyházközségek élére az egyházi 
elnök mellé világi elnök is választandó, ki az egyházi ügyek veze-
tésében egyenjogú a pappal. E mellett az egyházközségek több vi-
lági képviselőt küldenek az esperességi közgyűlésre. Az esperesség-
ben pedig a főesperes és alperes mellé felügyelő és másodfelügyelő 
választandó, kiknek társelnöksége alatt az esperességi bíróság — 
Consistorium — a pénzügyi számvizsgáló és iskolai bizottságok,úgy 
szintén az összes egyházi tanfelügyelők — Decanok — vezetik az 
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összes esperességi ügyeket. A nyelv és nemzetiség szerinti megkü-
lönböztetés az egész egyházi szervezetben többé nem engedtetik meg. 

A zsinati törvények kihirdetése után a báes-szerémi egyház-
megye is sietett ezen új törvények alapján szervezkedni. 

Az 1893. évijunius 3 - 4 - é n Újvidéken tartott esperességi köz-
gyűlés jkvi 4. pont alatt már foglalkozik ezen fontos ügygyei. A 
közgyűlés kimondta, hogy egészen új törvények alapján állván, az a 
tisztikar reorganizaczióját is magában involvalja, ennek következtében 
elrendeli, miszerint a zsinati törvények alapján, nevezetesen a 41, 49, 
50. 51, 59 és 77. §§. nyomán az esperesség valamennyi egyháza 
szervezkedjék s ezen szervezkedés megtörténtéről a lelkészek azonnal 
értesitsék az esperest. Ezen szervezkedés után az esperességi elnök-
ség őszi gyűlést fog összehivni, a kerület által hozandó rendszabá-
lyok életbe léptetése és czélba vett esperességi tisztujitás megejtése 
végett. 

Ezen határozat az 1893. évi november 9-én Újvidéken tartott 
egyházmegyei közgyűlésen végre is hajtatott. A zsinati törvények 
alapján szerveszkedett egyházközségek az egyházmegyei tisztikarra 
beadott szavazataik felbontattak és azok szerint megválasztattak : 
főesperesnek: Belohorszky Gábor, alesperesnek: Petri Károly, felügye-
lőnek: Rohonyi Gyula, másodfelügyelőnek: dr. Gertinger Pál. Egy-
házmegyei jegyzői kar : világi jegyző: dr. Scultéty Jenő, egyházi 
főjegyzők: Kottler Ottó és Szeberényi Vilmos. Egyházmegyei ügyész: 
dr. Kern Lajos. Egyházmegyei számvevőszék. Elnökök: Petri Károly 
és Gertinger Pál. Tagok: Róth Károly, Szeberényi Vilmos, Sauer 
Ferencz és Wagner György. Számvevő: Bierbrunner Gusztáv. Szám-
vevőszéki jegyző: Kiss Gyula. Egyházmegyei pénztárnok: Koch József. 
Ellenőr : Szmiha Kálmán. Egyházmegyei pénzügyi bizottság: Elnökök 
Petri Karoly és dr. Gertinger Pál. Tagok: Schneeberger János. Mrva 
György, dr. Kern Lajos és Wagner György. Pénzügyi bizottsági jegyző: 
Kiss Gyula. Egyházmegyei szabályrendelet bizottság. Elnökök: Belo-
horszky Gábor és Rohonyi Gyula. Tagok: Petri Károly, Fammh-r 
Gusztáv Adolf, Abíiffy János, Bierbrunner Gusztáv, dr. Gertinger 
Pál. dr. Lelbach László, dr. Kern Lajos és Schnell Sándor. Körlel-
készek: Róth Károly, Kotiler Oító, Mrva György, Szeberényi Vilmos 
és Spannagel József. Egyházmegyei iskolai bizottság. Elnökök: Petri 
Károly és dr. Gertinger Pál. Tagok: a körlelkészek és a tanitói 
karból Joeckel Henrik és Belohorszky Károly. Levéltárnok: Dr. Belo-
horszky János. 

Egyúttal ezen közgyűlésen be lettek osztva az egyházmegye 
leány- és fiókegyházai is, és az egyházmegye innen kezdve igyekezett 
szervezetét egészen a zsinati törvények értelmében kiépíteni." 



És sikerült is volna, ha éppen ekkor a horvát-szlavon egyhá-
zaknak kiválása a bács-szerémi egyházmegye kebeléből komoly alakot 
nem nyer. Ezen ügy melynek vajúdása és elintézése e mű végén 
olvasható, egészen 1899-ik év végéig az egyházmegye legfontosabb 
ügyét képezte. 

Mindamellett az egyházmegye a zsinati törvény értelmében 
rendezte belügyeit, a közalapra befizetendő járulékok rendesen szol-
gáltattak be. Jótékonyságát kiterjesztette az egyházmegye a pozsonyi 
theologiai otthonra, az aszódi kerületi leánynevelő intézetre és ala-
pított egy 200 frtos ösztöndijat Bács-megyei születésű evang. theo-
logusuk számára, mely ösztöndijat száz-száz frtban egy-egy theologus 
nyerheti el. 

Az 1898. évi junius 10-én tartott egyházmegyei közgyűlés 
Belohorszky Gábor 25 évi főesperesi jubileumát fényesen ünnepelte, 
mely alkalommal a főesperest az alsó bács-baranyai ev. ref. egy-
házmegyének 15 tagból álló küldöttsége is üdvözölte. 

Visszapillantva az egyházmegye fennállási idejére, még egyszer 
kiemeljük, hogy az egyházmegye megalakulása óta annak egyház-
községeiben öt püspöki canonszerű vizsgálat tartott, és pedig az első 
1 7 9 8 - b a n Hamaljár Márton, a másod ik 1 8 1 0 - b e n Licy Kristóf, a 
harmadik 1818-ban Lovich Adám, a negyedik 1836-ban ür. Szebe-
rényi János superintendensek és az ötödik 1874-ben Dr. Szeberényi 
Gusztáv püspök által. 

1798-ban volt az egyházmegyében 13 egyház 15608 lélekkel, 
1810-ben 16 egyház 18724 lélekkel, 1836-ban 20 egyház 38739 
lélekkel, 1874-ben 30 egyház 61092 lélekkel. 

Az 1899. év végével pedig az egyházmegye népesedési és kiter-
jedési viszonyai a következők voltak: Volt 39 egyházközség 39 lel-
késszel és 3 segédlelkésszel. A lelkészek közül négyen missiói körben 
működtek. A lélekszám az anyaegyházakban volt 75.924, a leány-
egyházakban: 6007, a szórványban: 5980, összesen 87.911. Népiskola 
volt 107, felekezeti 105, községi 2, felekezeti tanitó 105, rendes 
100, nemképesitett 5. A tanulók száma a felsorolt bács-szerémi 
107 iskolában volt: 9508. 

A lelkészek évi fizetése összesen: 46.876 frt, a tanítóké: 3K888 
frt, a szabad vagy bérelt lakást ide nem számítva. Az összes egy-
házak egyházi és iskolai vagyona, — épületek, templomok és ima-
házak értéke: 833.457 frt, paplak és melléképületek 96.870 frt, iskolák, 
tanitólakok és melléképületek: 159.987 frt, temető-házak 3.889 frt, 
bérházak: 6.800 frt, kertek, szántóföldek, rétek, faiskolák, temetők: 
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355.903 frt, alapítványok, kötvények és készpénz: 99.277 írt, tehát 
az összes vagyonérték: 1,556.183 ftt. 

Mind ezeknél fogva tény, hogy egész Magyarországon nincs 
egyházmegye, mely oly rohamosan fejlődött és felvirágzott volna, 
mint a volt Bács-Szerémi egyházmegye, a mi természetesen első 
sorban az áldott, termékeny vidéknek tulajdonítandó, mely mindig 
új lakosokat vonzott ide, kik aztán szorgalmuk által képesek voltak, 
egyházi és iskolai ügyeiket anyagilag kellőképen előmozdítani. 

II. RÉSZ. 
A bács-szerémi ág. hitv. evang. egyházmegye szervezete. 

A bács-szerémi ág. hitvallású evang. egyházmegye eleitől fogva 
mindig a presbyteriális rendszer alapján szervezkedve volt, a mint 
azt az általános részben érintettem. Mihelyt egy egyház megalakult, 
hivei azonnal választották egyházi tisztviselőit, egyháztanácsukat 
vagyis presbyteriumot az erre összehívott egyházközségi közgyűlésen. 
Midőn 1803. évi május 5-én a Kiszácson tartott esp. közgyűlésen 
az akkori esp. felügyelő Párvy Sámuel indítványozta, hogy presbv-
teriumok szerveztessenek, a gyűlés constatálja, hogy már 1798-ban 
mindenütt esküdt presbyteriumok szerveztettek. Mind ezen közegek 
pedig alá voltak vetve az egyházmegyei közgyűlésnek és az ez által 
választott egyházmegyei tisztikarnak, illetve a főesperesnek. Ezen a 
szervezeten lényegileg a zsinati törvények sem változtattak. 

Ennek megemlítése után azon érdemdús férfiak ismertetésére 
áttérek, a kik a felett őrköttek, hogy ezen szervezet alapján az 
egyes egyházközségekben mind az egyházi, mind az iskolai ügyekben 
minden rendesen történjék és zavarok vagy visszaélések elő ne for-
duljanak. Teszem azt annál inkább, mert a mi, földi javakkal nem 
bővelkedő evang. egyházunk a legválságosabb időben leginkább azért 
tarthatta fenn magát, hogy vezérei Krisztusi szellemtől áthatva, tiszta 
vallásosságtól vezéreltetve, a legnagyobb küzdelemtől és fáradozástól 
sem riadtak vissza, ha arról volt szó, hogy a reájok bizott egyházakat 
belversengések vagy kültámadások ellen megvédjék. 

Ily hű, krisztusi sáfárokban a bács-szerémi egyházmegye is 
bővelkedett kezdettől fogva a jelen időig. Legyenek tehát az utó-
kornak is vezércsillagai azok, a kik hűeknek találtattak ezen egyház-
megyének fejlesztése körüli fáradozásükban. 
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A) JJz egyházmegyének tisztikara 1791-től 1899-ig. 

F ő e s p e r e s e k : 

a) Sztehló András petrováczi lelkész 1791-től 1818-ig; viselte 
ennélfogva a főesperesi hivatalt 27 évig. Ezen kitűnő, apostoli buzgó-
sággal megáldott férfiú megalapítója és szervezője volt a bács-
szerémi esperességnek. Az esperesség körül szerzett érdemei elévül-
hetlenek. Dióhéjba foglalt életrajza ez: Született 1752. évi november 
27-én Kraszkó, Gömör-Kishont megyei községben, a hol már 1595-ben 
ev. gyülekezet létezett. Atyja András itt lelkész volt; anyja volt Si-
monidesz Judit. Tanulmányait végezte Dobsinán, Pozsonyban, Sopron-
ban és Jenában. 1783. évben petrováczi lelkésznek választatott meg 
s akkor a Bács-Bodrogh vármegye területén levő összes evang. hí-
veknek egyedüli lelki pásztora volt. Lelkésznek felavatva lett Cser-
nyanszky János superintens által Selmeczen. Midőn 1791. évi október 
11-én a bányakerületi közgyűlés által a bács-szerémi esperesség 
Önállósítva lett Sztehló András az esperességnek főesperese lett, és 
mint említettem, ezen hivatalt haláláig, 1818. évi február 20-ig 
viselte. Házasságra lépett 1784-ben Dedinszky Zsuzsanával, ócsai 
ügyvéd Dedinszky József leányával, kivel 34 évig boldogan élt. Meg-
halt 66 éves korában. 

b) Laukonidesz Mihály, kiszácsi lelkész a főesperesi hivatalt 
viselte 1818-től 1827-ig, tehát 9 évig. Született Tóth-Györkön, Pest 
megyében 1775. évi november 18-án. Atyja kovácsmester volt. 
Tanult Aszódon, Selmeczen, Nagy-Ivőrösen és Pozsonyban ; 1800-ban 
a Wittcmbergi egyetemre ment. Visszatérve Hamaljár Márton super-
intendens káplánja lett Selmeczen. 1806. évi február 27-én Jeszen-
szky Ferencz helyére rendes lelkész lett Kiszácson és 1818-ban 
főesperesnek választatott meg. Meghalt 1827. évi junius 28-án 52 
éves korában. Tevékeny, erélyes, de tapintatos ember, lelkész és 
főesperes volt. 

c) Rohonyi György, az esperességnek magas röptű költője, 
főesperes volt 1827-től élete végéig 1831. évi oktober 22-ig, midőn 
58 éves korában kolerában meghalt. Született Turócz-megyében 
1773-ban. Eleinte nevelő volt Sztehló András gyermekeinél, azután 
kulpini tanító; 1801-ben lett glozsáni lelkész. Tudományos, öntanuló, 
fáradhatlan, költői öntudattal bíró s tapintatos kormányzásra nagy 
ügyességgel bíró egyéniség, a miért is főesperesnek választatott meg. 
Glozsánban emléke kegyeletesen él ma is. 

Rohonyi György állította össze a Hamaljar-féle utasítások nyo-
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mán a bács-szerémi esperesség ág. fiitv. evang. lelkészei számára az 
utasítást, melynek a következő tartalma van : 

I. Kötelességek a hiványra nézve. 
II. A pap kötelességei a tanra nézve. 

III. Kötelességek a szentségek kiszolgáltatására nézve. 
IV. Kötelességek az esketésre nézve. 
V. A lelkész kötelességei a temetésre nézve. 

VI. Kötelességek a betegek és foglyok iránt, 
VII. A lelkész kötelességei a fizetés és palástdijra nézve. 

VIII. A lelkész kötelességei tekintettel az anyakönyvekre. 
IX. Kötelességek tekintettel az egyházi pénztárra. 
X. A pap kötelességei tekintettel magán és társaséletére. 
XT. Kötelességek a hatóság iránt. 

XII. Kötelességek a tanító és az iskola iránt. 
XIII. Kötelességek a hivek iránt. 
Nagy és szép munka, a mely igen üdvös hatással volt a rend 

és vallásos fejlődésére vonatkozólag. 
d) Sztehló János főesperes volt 1831. évi novembertől 1852. 

évig, tehát 21 éven át. Született l'etrováczon 1787. évi Julius 27-én; 
1805 óta négy évig Pozsonyban tanult. 1809-ben kiment a Witten-
bergi egyetemre, hol csaknem két évet töltött. Hazatérve 1811. 

. szeptember 27-én édesatyja segédje lett Petrováczon és az maradt 
3 évig. 1815-ben Lajosfalvára hivatott meg lelkésznek, hol 3 boldog 
évet töltött. 1818-ban, atyja, Sztehló András halála után, márczius 
17-én a petrováczi egyház választotta meg őt lelkészül. Meghalt 
1868 január 13-án. Kolényi Dániel, kulpini lelkész gyönyörű, verses 
parentatiót mondott felette tót nyelven. 1812-ben első izben meg-
nősült Weinrich Emiliávál, szeghegyi lelkész és Hoffmann Zsófia 
leányával, kivel nyolcz gyermeket nemzett és a ki 19 évi boldog 
házassági élet után 1831. évi szeptember 27-én meghalt. 

Kis gyermekei levén, 1832. évi január 4-én másod izben meg-
nősült, elvevén Ludovika, Rohonyi György, glozsáni lelkész és Vasass 
Éva leányát, kivel gondteljes élete volt. Ezzel 5 gyermeknek adott 
életet. -

Stelczer Frigyes, kiszácsi lelkész a felette mondott gyászbeszé-
dében azt mondta, hogy az elhunyt Sztehló Jánosnak nemcsak 
szava, hanem háza, ruhája, mozdulata, szóval mindene prédikált. 
Sztehló János egyszerű intelligentia volt, de szive, jelleme, magatar-
tása, hivatalbeli hűsége, sikere és tekintélye ritkította párját. Más 
felekezetűek is vallották, hogy a petrováczi pap a lutheránusoknak 
egyetlen papja. 



e) Scultéty József 1852. évi október 14-től 1855. október 11-ig, 
tehát három éven át viselte a főesperesi hivatalt. Született 1794 ben 
Turolukán, Nyitra megyében, 1827-től 1859-ig szeghegyi lelkész volt, 
1832-től 1850-ig a körlelkészi, 1850-től 1852-ig az alesperesi hiva-
talt viselte. Meghalt 1859. évi márczius 20-án. — Egyszerű intelli-
gentia, de szelid, barátságos, vendégszerető és fedhetetlen jellemű, 
kedves indulatú férfiú s azért tisztességes, a német gyülekezetek 
közkedveltségű „katexochena dekánusa. Gyülekezetnél áldott emlé-
kezetben él. Mellette Borovszky Sámuel volt az alesperes 1853. évi 
junius 23-ka óta. 

f) Tessónyi János 1855. évi oktober 11-én lett főesperes. 
Karner Vilmos, temesvári lelkész halála után a pátensi időben rövid 
ideig az uj-verbászi superintendentiának superintendensi adminis-
tratora volt. Született Apatelek - Mokra községben, Arad megyében 
1811. évi január 8-án. Tanult 1817 óta Mezőberényben, 1828-ban 
Sopronban a theologiai tanfolyamot bevégezendő. 1831-ben papi vizsgát 
tett és felszenteltetett Kis János superintendens által, atyja oldalán, 
Torzsán segédlelkész lett. 1832. évi pünkösd második napján ujsóvéi 
lelkésznek választatott. De 18 év múlva 1850. évi deczember havá-
ban elvállalta a torzsai lelkészi állomást, hol 31 éven át buzgón 
működött. Meghalt 1881. október 14-én. 

Gondteljes élete volt. Második neje 20 évig, köszvényben szen-
vedett s életét vagy ágyban vagy székben töltötte. Mindemellett 
Tessényi luven szolgált egyházának és az egyházmegyének. Ha valami 
nehéz kérdés volt megoldandó, az ő reá bizatott. 

Legtöbbet köszönhet neki az egyházmegye a lelkészi özvegy-
árva intézet felvirágoztatása tekintetében. 

g) Tessényi Károly 1881. évi junius havában lett főesperes. 
Mellette alesperes volt Becker Jakab. Tessényi a tót, Becker a német 
egyházakat kormányozta. Tessényi Károly, Jánosnak testvére, szüle-
tett Újvidéken 1812. évi november 22-én, atyja ottani lelkész Tes-
sényi János György, anyja Dedinszky Alzsbetha. Első tanitásban része-
sült otthon, későbben az uj-verbászi és mező-berényi gymnasiumban. 
Azután Pozsonyba ment a hol a bölcsészeti és theologiai tanfolya-
mokat végezte. Ez alatt atyja torzsai lelkész lett és ő mint hitjelölt 
visszatérve atyja oldalán tölt egy évet, aztán Szeberényi János super-
intendens által felszentelve, atyja halála után 1836-ban lalityi lel-
késznek választatott meg. 

Hű lelkipásztor volt, sokat szenvedett utolsó éveiben tartós 
betegsége miatt. 

Meghalt 1897. szeptember 17-én. 
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h) Becker Jakab 1864. évi junius hó 16-án vette át a főespe-
resi hivatalt és Tessényi Károly lett alesperes. Ismét mindegyik csak 
saját anyanyelvű egyházakat kormányozta, mig Becker 1866. évi 
szeptember 6-án szélhűdésben hirtelen meghalt s igy Tessényi Károly 
1867. évi junius haváig az összes egyházak administratióját vezette. 
Becker Uj-Verbászon született 1811. évi augusztus 31-én. Tanult 
1827-ig Uj-Verbászon, azután 2 évig Mezőberényben; 1830—1835-ig 
Pozsonyban, az 1837-ik évet a bécsi theologiai fakultáson töltött; 
1838- 1840-ig tanár volt az uj-verbászi gymnasiumban, az utóbbi 
évben megválasztatott torzsai lelkésznek; 1850. az uj-verbászi egyház 
hívta meg lelkészül, a hol Advent 2-ik vasárnapián beigtattatott. — 
Becker nem volt mély tudományú, de igen praktikus, hatalmas be-
folyású lelkész és igen tapintatos, ügyes kormányzó. Emellett rend-
kívül vendégszerető és kitűnő társalgó. Háza a világi intelligentiának 
gyúpontja volt. 

Volt esperességi aljegyző, későbben főjegyző, alesperes és végre 
főesperes. Meghalt 1866. évi szeptember 6-án. 

i) Sztehló József követte Beckert a főesperesi hivatalban 1867. 
évi junius 12-én. Született Petrováczon 1828. évi márczius 1-én, hol 
atyja János lelkészkedett. Az algymnasiumot 1839 - 1 8 4 3 ig Uj-Ver-
bászon, a felső gymnasiumot a jogi és theologia tanfolyamokat Po-
zsonyban 1843—1850 végezte, mely utóbbi évben atyja oldala mellé 
hivatott meg káplánnak, s ennélfogva 1850. évi november 29-én az 
akkori superintendensi administrator Komáromy József által Miskol-
czon felszenteltetett. Félévi petrováczi káplánsága után 1851. év 
tavaszán a bécsi theologiai fakultásra ment, hol egy semestert töltött. 
Azon év őszén pedig kiment Greifswaldba, hol a Syrmay-féle stipen-
dium élvezete mellett két semesteren át időzött. 1853-ban selmeczi 
tanárnak hivatott meg; itt 1855. évi őszig hivatalban volt, midőn 
petrováczi administrátorává lett; innen másfél év után, 1857. év 
nyarán Glozsánra lett megválasztva lelkésznek és ebben az évben 
meg is nősült. 1861-ben a petrováczi kerület által országgyűlési követ-
nek lett megválasztva s volt akkor az egyedüli követ az evang. lelkészi 
karból ebben a Mariáni országban. 

Sztehló József mély tudományú, ékes szavú, tiszta nemeslelkű 
jellem, fenkölt idealista volt, a ki hivatott lett volna, theologiai fakul-
táson áldásosán működni. Fatuma volt, hogy egyszerű paraszt nép 
közzé volt temetve és hogy a felsőbb körökhöz kötött reményeiben 
is csalódott. 

Főesperesi hivatalkodásáról ő maga a következőket irta: „Fő-
tisztelendő superintendens úr" — Székács József— „és az esperes-
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ségnek közvéleménye között a petrováczi administrátor ügyében fel-
merült nézetkülönbség folytán 1868. évi május 13-án a főesperesi 
hivatalról önként lelépett, de lemondása az esperességnek ugyanazon 
év junius 9-én tartott közgyűlésén el nem fogadtatván, az esp. hivatalt 
továbbra is vezette 1870. junius 9-én tartott közgyűlésig, azon tapasz-
talattal, hogy — bár nemcsak elvi, hanem személyes ellenei beismerése 
szerint is — rnz Istennek kegyelme ő hozzá hiábavaló nem volt", 
valamint ő maga nem volt jobb, ugyanezen esperesi székben sok 
évekig ült apáinál, úgy ezeknél jobb sorsban sem részesült! S ámbár 
a tisztújítás alkalmával csaknem egyhangúlag újból megválasztatott, 
(alesperesnek, mivelhogy a fennálló statutum szerint főesperesnek 
német lelkésznek következni kellett) határozottan humanistikus iránya 
meltett nem táplálhatván keblében azon reményt, hogy az esperesség 
egységét fenyegető nemzetiségi viszályokat lecsillapíthatná, a neki újból 
felajánlott hivatalt el nem fogadá, ajánlván az esper. közgyűlésnek, 
hogy ezen hivatalra ezen czélból közvetítőbb jellemű egyeniséget 
keressen. 

k) Stúr Dániel főesperes volt 1870. junius 10-től 1873 jun. 11-ig, 
a ki különben 21 évig viselt esperességi tisztségeket. Mellette ales-
peres volt Belohorszky Gábor. Stúr Dániel született 1813. évi január 
hó 1-én Devicsen, Hont megyében. Atyja Stúr György, ottani községi 
jegyző és iskolatanitó; anyja szül. Kellner Karolina. Tanult otthon, 
azután Korpona. Körmöczbánya, Losoncz, Selmcczbánya, Pozsony és 
Bécs városokban. 1837. évi január 11-én neveztetett ki az akkori 
főesperes Sztehló János által a kuezurai egyház administrátorának 
-és február 22-én megválasztatott kuezurai lelkésznek s azon évi 
ápril 20-án Dr. Szeberényi János superintendens által felszenteltetett 
s most is, daczára 88 éves korának segéd nélkül látja el hivatalát. 
1838-ban, május 16-án házasságot kötött Hajnóczy Terézzel s öt 
gyermeket, egy fiút és négy leányt nemzett. De a fia elhalt. Stúr 
Dániel a régi iskolából való, de nyelveket értő, — beszél latinul, 
magyarul, németül és tótul — nemeslelkű, hitbuzgó lelkész, hű testvér 

Itt nem némíthatom el azon megjegyzésemet, hogy a mai nem-
zetiségi elégületlenségnek, mely itt-ott egyházunk kebelében is nyug-
talankodik, fő okát abban látom, hogy theologusaink s így gyakorlati 
ifjabb lelkészeink a nyelvek tudásában szegények. És ennek követ-
kezménye aztán az, hogy magyar egyházaink született magyart, német 
egyházaink született németet és tót egyház született tótot óhajt lel-
készül. Ez hajdanában nem volt igy és kívánatos volna, hogy jövőben 
sem lenne igy, s theologusaink iparkodnának több nyelvet maguk-
nak elsajátítani. 

3* 
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e) Belohorszky Gábor 1873. évi junius 11-én választatott meg 
főesperesnek és e hivatalt ezen monografia megírásakor is viseli. 
Alesperesei voltak: Grósz Teofil, 1873. évi junius 11-től ugyanazon 
évi oktober 30-ig, midőn cholerában meghalt. Bierbrunner Gusztáv, 
1876. évi junius 15-től; Roth Tivadar Károly, 1878. évi junius 20-tól; 
Schneeberger János 1888 . évi j u n i u s 12- től s Petri Károly 1890. év i 
szeptember 16-tól és az még jelenleg is. 

Belohorszky Gábor született 1836. évi szeptember 28-án Tót-
Prónán, Túrócz megyében; atyja Belohorszky Endre, anyja Bobok 
Amália. Szülőhelyén végezte az elemi iskolát és az 1. gymnásiumi 
osztályt atyja és testvére alatt, azután Modorba ment a gymnasiumba. 
Onnan Pozsonyba, hol hat évig volt s a theologiai tudományokat is 
ott végezte. Ezután haza térve Lehoczky Antalnál, Túróczban nevelős-
ködött. 1855-ben a tótprónai egyház felszenteltette káplánjának Cha-
lupka János, superintendensi administrátor által. Azonban innen el-
ment Bécsbe a theologiai fakultásra. Itt kapta a meghívást és pedig 
káplánnak Torzsára Tessényi János mellé, hol azonban csak három 
hónapig volt, mert Lúgosra választatott meg lelkésznek 1859. évi 
november havában. Innen 1864-ben Újvidékre hivatott meg lelkész-
nek, hol jelenleg is van és jelenleg is viseli a főesperesi hivatalt. 

Belohorszky Gábor első nevezetes főesperesi sikere az volt, 
hogy az alatta 1874. évi május 27-én és 28-án tartott első egyház-
megyei közgyűlésen az esperesség kettészakadásának kérdése, mely 
eddig sok éven át felháborodásban tartotta a kedélyeket a napirendről 
végképen eltűnt. 

Ugyanis e közgyűlésen egy erre vonatkozó inditvány nyújtatott 
be, mely az akkori jegyzőkönyv 11. pontja szerint behatóan tárgyal-
tatott és elfogadtatott és a mely egész terjedelmében emigy szól: 

11. pt. A mult évi esp. közgyűlés jegyzőkönyvének 9. pontjában 
foglalt azon határozatra nézve, mely szerint az esperes változásáról 
szóló szabályzat megváltoztatásának és esperességünk kettéválasztá-
sának kérdése a mai közgyűlésre elnapoltatott, s ennek egyik kiváló 
és fontos tárgyául kitüzetett, egy inditvány nyujtatik be, mely beha-
tólag és hosszabban tárgyaltatván, némi módosításokkal elfogadtatott 
és az esperesi hivatalváltozásának, valamint az esperesség kettésza-
kadásának tárgyában következő határozatok hozattak : 

a) Az esperes a bányakerületi utasitások II. szakasza 1. §-ának 
értelmében az esperességünkbeli összes gyülekezetek általános szava-
zattöbbségével 3 évre választatik, de újra is megválasztható. Leköszö-
nése, elhalálozása vagy bizalomvesztése esetében az 1861-ki esp 
egyesség értelmében más ajkú esperes következik. 
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b) Esperességünk kettészakadásának kérdése elejtetik. 
c) Az esperességnek valamint tanácskozási, úgy összes hivatalos 

dolgainak nyelve a magyar, de ha egyes egyházakat közvetlen érdeklő 
ügyek fordulnak elő, azok az egyház nyelvén tárgyalandók. 

d) A magyar jegyzőkönyv kinyomatik s német és tótra lefordít-
tatván az illető egyházakban mint kézirat közöltetik-. 

Azonban ezen d) alatti határozat csak két évig volt érvényben 
s azontúl csupán magyar nyelvű jegyzőkönyvek léteznek. 

Hogy Belohorszky Gábor immár 27 éven át viseli a főesperesi 
hivatalt, az szívós semmi kellemetlenség által meg nem tántorítható 
természetének folyománya, a mi a nyilvános élet minden téren nagy 
isteni kedvezménynek tekinthető. Intézkedéseiben és vállalataiban 
Belohorszky bátor, sokszor merész, de mindig kitartó, míg az egyházi 
élet érdekében kitűzött czélját el nem érte. Tanúbizonysága ennek 
a Horváth-Szlavon esperesség létrejötte és szervezése és az egész 
egyházmegye területén életbe léptetett missiói körök, melyek mind 
Belohorszky Gábor teremtményei. Mind ennek elérését megkönnyítette 
neki az a hasznos tulajdonsága, hogy ügyes kérő. Segélyt tud nyerni 
ott is, a hol más kérni sem mer. így építette egyházának szép tem-
plomát is és igv tudja fentartani a missiói köröket is. Fáradhatlan 
tevékenységének nyomai a bácsi és volt bács-szerémi egyházmegyében 
maradandók lesznek. 

Belohorszky Gábor főesperesi tisztének fontos jelentősége leg-
inkább kitűnt az 1898. évi junius 10-én, Újvidéken tartott egyház-
megyei közgyűlés alkalmával, midőn az ő főesperesi hivatalkodásának 
huszonöt éves jubileumát fényesen megünnepelte az egyházmegye. 

Nemcsak a Bács-Bodrogh vármegye területén fekvő összes 
egyházak lelkészei és küldöttei megjelentek a tisztelgésre, hanem 
átjöttek a horvát-szlavon egyházak lelkészei és küldöttei is, a kik 
akkor válni akartak a bács-szerémi egyházmegyétől, hogy üdvözöljék 
azt a fáradhatlan gondozójukat, a kinek egyházi ügyeik előmozdítása 
tekintetében oly sokat köszönhettek. Jöttek a jubilánst üdvözölni az 
újvidéki ev. ref. testvéregvház 15 tagú küldöttsége, Újvidék városának 
hatóságai és testületei, jeléül annak, hogy Belohorszky Gábor külö-
nösen mint egyház igazgatási vezér mindenüt tekintélyt és elismerést 
tudott szerezni magának, egyházközségének és egyházmegyéjének. 

Híven és ékesen ecsetelte ezt Rohonyi Gyula, egházmegyei 
felügyelő az ő üdvözlő beszédében, mely igy szól: 

„Nagvtiszteletű főesperes ú r ! Kedves barátom! Egy negyed 
századdal ezelőtt, junius 10-én lettél Te egyházmegyénk főesperesének 
megválasztva s azóta e tisztet megszakítás nélkül viseled s egyházme-
gyénket becsülettel, buzgósággal, tapintattal és sok szerencsével vezeted. 
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„Huszonöt év, sok az egy ember életében! Sokaknak alig terjed 
ki annyi időre egész hivatásbeli működésük. A Te lelkészi pályád 
ennél jóval hosszabb időre terjed. Te a főesperesi székben töltöttél 
el 25 esztendőt, egy oly nagy, több nyelvű, népes egyházmegyében t 
Isten kiváló kegyelméből Te a 25 esztendő után ma is testi és 
szellemi erőd teljeségében tekinthetsz vissza a megfutott időre. A mi 
egyházmegyénk mult évi közgyűlésében elhatározá, hogy főesperesi 
szolgálatod 25 éves évfordulóján fogja az évi közgyűlést megtartani 
s e napot ünnepelni. Üdvözöllek tehát nemcsak a magam, de az 
egész egyházmegye nevében s engedd meg, hogy hosszas odaadó 
működésedért az egész egyházmegye elismerését és köszönetét ki-
fejezzem. A Te békés, csendes és buzgó munkálkodásod, türelmességed 
és szelidséged biztositotta a régebbi múltban gyakran nyugalmat 
vesztett és sok mozgalmaktól látogatott esperességnek a nyugalmat 
és a békés fejlődést, haladást. 

Nem jelszavad volt neked a „Fax", hanem tetteidnek valóságos 
irányitója. A béke olajágával foglaltad el esperességi székedet 25 év 
előtt s ezt az olajágat ma is hervadatlanul tartod kezedben. 

A római nemzetnek volt egy Istene: Janus, kinek fényes tem-
plomot emeltek a mons Capitolinuson. Ez a templom csak ritkán s 
rövid időre volt bezárva, mert a római köztársaság és császárság 
területén nagy belháboruk dúltak, vagy külellenséggel kellett küzde-
niök a légióknak. 

A Te 25 évi kormányzásod alatt egyházmegyénk terülétén 
számos uj egyház alakult, számos új templom épült és megnyilott: 
— de a mi egyházmegyénk Jánus temploma zárva volt, mert a Te 
bölcseséged biztositotta nekünk a belnyugalmat és békét. Bár nem 
egyszer megtámadtatásoknak voltál magad és társaid is kitéve ok 
nélkül: a Te nyugalmad és türelmed lefegyvere te a támadók tüzét 
és azok elhallgattak, elnémultak. A Te hivatalkodásod alatt mutat-
kozott egy szomorú jelenség egyházmegyénkben, mely ugy látom 
elvégre mégis örömre fordult. Értem ez alatt a szerémi egyházakét, 
melyek ma ismét köztünk megjelentek, velünk együtt tanácskoznak 
e közgyűlésen mindnyájunk örömére. 

De minek méltassam tovább működésedet, melyet mindnyájan 
jól ismerünk? A Te munkálkodásod elismerést, jutalmazást érdemel. 
Jutalmazhatunk-e azonban Tégedet mi, kiknek a világi javakból oly 
gyéren jutott? Jutalmazhatunk azzal, hogy elhoztuk neked ragaszko-
dásunk és buzgalmunk biztositékát; jutalmazhatunk, azzal hogy elhoz-
tuk az erkölcsi világ legdrágább kincsét: szeretetünket. Ez a szeretet 
az, mely mindnyájunkat egyesit ma, különösen a jelen pillanatban egy 
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közös óhajban, imában, melyben azt kérjük a Mindenhatótól, adjon Neked 
erőt, egészséget, áldjon meg Téged a kegyelem Istene hozzátartozóiddal, 
s tartson meg hazánk, egyházunk, egyházmegyénk, s annak az egyház-
községnek javára, melynek gondozása reád van bizva — még sokáig. 
Amen !" 

Jobban, mint ez az üdvözlő beszéd azt teszi, Belohorszky Gábor 
érdemeit ecsetelni nem lehet. 

Mélyen is meg volt hatva a főesperes ezen szivből fakadó, 
igazat tolmácsoló beszéd által és inditattva érezte magát arra hosszabb 
köszönő beszédben válaszolni, melyben híven beszámol azon elvekről, 
melyek őt főesperesi teendőiben vezérelték. Őszinte vallomást tesz 
hitelveiről és hangoztatja, hogy a positiv theologia alapján tántorit-
hatlanul áll és ismereteit gyarapitani igyekezte. Az evang. theologia 
mintaképe az, melyet hitvallásaként a közgyűlés szine előtt vázol s a 
mely minden jelenvalót teljesen kielégiti s helyeslő lelkesedésre indít. 

Belohorszky aztán kötelességének tartja, a közgyűlésnek saját 
személyéről, életrajzáról is beszámolni. Kiemelte életpályájának fő-
mozatait, ezt mondván : 

„Az 50-es évek végén, a mikor a mai társadalmi mozgalmakhoz 
hasonlóan, minden forongott s átalakuló félben volt, politikai téren 
ép úgy, mint az egyházin a bécsi theologiai fakultáson való tartóz-
kodásomkor egyszerre háromfelé is hivatván, ambitióból is a bács-
szerémi egyházmegye érdemdús főesperesének meghivását fogadtam 
el s 1859. aug. 7-én, mint egyházmegyei segédlelkész elfoglaltam 
állásomat Torzsán, Tessényi J. főesperes oldalán. Nem pihenni jöttem 
ide ! Sok munka várt reám ! Küzdenem kellett a nyelvvel s a gyakor-
lati élet nehézségeivel! Mikor még az 1859. évi szeptemberi pátens 
kibocsájtása egyházmegyénket is két táborba osztotta, közvetlen közel-
ből szemlélhettem azon küzdelmeket, a melyek félreértése és izetlensé-
geinek se hossza sem vége nem volt, örömest ragadtam meg ily 
viszonyok között az alkalmat, mely Lúgosra lelkészül hivott s búcsút 
mondva egyházmegyénknek, az erdélyi havasok szomszédságában, más 
egyházaktól elzárva, az egész Krassó-Szörény megyére kiterjedő 
missiói körrel oly feladatra vállalkoztam, melyhez ma bátorságom 
nem volna. 

Négy és fél évi itt működésem után visszaszólított az egyház-
megye területére az újvidéki egyház meghívása. 

A bács-szerémi egyházmegyének akkora ez volt a legkisebb és 
legelhanyagoltabb egyházainak egyike. Számba véve az egyház híveit 
összeírhattam 350 német és 460 tót ajkú lelket. Az egyházközségnek 
magának 6000 K-nyi adósság terhe volt. Fizetésem 800 kor. és 2 
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szobából álló lakás. „Bízzál és küzdj" jelszóval kezdettem meg ma-
gam a munkát. „Filioli diligite alter utrum", és ne csügedj el kicsiny 
sereg-' szüntelen ezzel lelkesítettem az egyházat. És az Isten nevében 
megkezdett munkát Isten áldása kisérte! Az egyházközség felnőtt 
2500 lélekre, kis zúgískolája rendes 4 tanítóval bíró népiskolává 
fejlődött, van tágas paplaka, díszes temploma, viszonyai rendezettek. 
Csakhogy erre egy emberöltő kellett! A fiatal erő és hév ellankadott! 
A pásztor nyugalom után vágyik! 

Hittel vallom, hogy eszköz voltam mindenkor Istenem és meg-
váltom kezében! Hálával emlékszem meg arról, hogy minden küzdel-
meim közepette támogatást találtam egyházmegyénk részéről. Mun-
kától sem riadtam vissza soha sem, ez volt életelemem, talán azért 
vette rövid ittlétem alatt igénybe egyházmegyénk is csekély erőmet. 
Előbb mint körlelkészt alkalmazott 3 éven keresztül a petrováczi 
decanátusban, majd főjegyzőséggel bízott meg ; 1870-ben alesperessé 
tett s 1873. junius 10. óta, tehát szakadatlan 25 éven keresztül a 
főesperes tisztében tart a nagyt. és nagys. egyházmegye bizalma. 

Főesperesi működésem eredményeinek értékét meg nem bírál-
hatom. Arra azonban utalnom szabad, hogy egyházmegyénk nagyban 
az volt 25 év előtt, a mi kicsinyben saját újvidéki egyházam. Itt 
is, ott is a nemzetiségi velleitások dúltak; a testvérek bizalmatlan-
k o d t a k ; a közgyűlések tanácskozásai, jegyzőkönyvel, a főesperes 
levelezése három nyelven eszközöltetett, a m i nagyban m e g a k a s z -
totta a közügyek menetét s mindig új tápanyagot nyújtott nyelvi 
kérdések és ebből támadt súrlódások felszínre kerülésének. Én - a 
mint mondani szokás — háladatlan szerepre t. i. a közvetítő szerepére 
vállalkoztam s igyekezetem odaterjedt, hogy a kedélyeket lecsillapítsam, 
a politikai törekvéseket ellensúlyozzam, az esperesség kettéválasztását 
minden áron megakadályozzam, hangsúlyozván, hogy czélunk, fel-
adatunk nem lehet más, mint a vallás erkölcsi élet fejlesztése, az 
egyházmegye jó hírnevének megőrzése, a gyakran hangoztatott rnem 
eléggé megbízható hazafiság" gyanújának férfias, alkotmány és nem-
zethű fellépés által való paralizálása, illetve kiküszöbölése. Hál' Isten^ 
nek elértük végre azt, hogy az 1892. jegyzőkönyvbe felvétetett, 
miszerint „az esperesség kettészakitásának ügye mindenkorra elejtetik." 
— Egy kinzó tövis beékelte volt magát ugyan az egyházmegye 
testébe, mely sok keserűséget, bántalmat és bajt okozott egyeseknek 
ép úgy, mint saját magamnak is. Okát csak az emberi szenvedély és 
túlkapásaiban lelhettem s valamint most, úgy akkor is meg voltam 
győződve, hogy az igazságnak elébb-utóbb diadalmaskodnia kell s 
másoknak bűne nem másokat, hanem önmagát sújtja. Túl vagyunk 
ezen is. Boldogok a kik háborgattatást szenvednek az igazságért!" 
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— Különben soha sem hálálhatom meg eléggé azon meg nem érde-
melt támogatást, előzékenységet s elnézést, melyben egyesek, lelkészek, 
világiak, tanitók egyaránt, valamint az egész egyházmegye egy negyed 
századon át részesiteni kegyes volt. Szivem hő fohásza, hogy a Minden-
ható ezt a mi közönségünket, a bács-szerémi egyházmegyét a maga 
áldásával kisérve erősitse, egy szilárd testté tömöritse, mely az ő 
Fiának dicsőségeért, ha kell, kiálljon vészt is, vihart is". 

Belohorszky Gábornak ezen önvallomása különösen két oknál 
fogva igen fontos. Először azért, mert kétségbe vonhatlanul bebizo-
nyítja, hogy a bács-szerémi egyházmegye az ő kormányzása alatt lett 
azzá, a mi ma: tekintélyes, rendezett egyházmegye, melyben a haza 
és az egyház iránti szeretet minden cselekvésnek az iránytűje. Másod-
szor azért, mert Belohorszky egyéniségét a maga valódiságában állítja 
az ember szemei elé. A legnehezebb vállalkozás az emberi életben 
a közvetítés. A közvetítő számtalan félreértéseknek, balitéleteknek 
van kitéve, a mit Belohorszky bőven tapasztalt. Csak akkor, ha köz-
vetítés sikerrel koronáztatott meg, siet az emberiség az elmulasztott 
elismerésben részesiteni azt, ki ellen kételyei voltak. 

A fent idézett beszédek, a főesperesnek önvallomása bizonyítják, 
hogy a kételyek megszűntek. Valamint a felejthetlen Sztehló András, 
ezen egyházmegye első főesperese nagy küzdelmek között megvetette 
alapját ezen egyházmegyének, úgy Belohorszky Gábor, ki ama Sztehló 
családdal rokonságban áll, nem kevésbbé nehéz küzdelmek között 
újra teremtette, nagygyátette ezen egyházmegyét és mint utolsó bács-
szerémi főesperes és a Bácsi egyházmegye első főesperese ép oly 
elismeréssel fog emlegettetni az egyházmegye történetében, mint ama 
Sztehló András 

Jlz esperességi világi felügyelök 
1791—1899. végéig. 

Itt mindenek előtt sajnálattal kell megjegyezni, hogy a bács-
szerémi esperesség világi felügyelőinek életrajzi adatai vagy teljesen 
hiányoznak, vagy a mi kevés van belőlük, igen hézagos. Pedig több-
nyire kiváló, országos hirrel is biró férfiak voltak köztük, a kik sem 
időt, sem anyagi áldozatot nem kíméltek, ha egyházunknak szolgá-
latot tehettek és a kik esperességünk felvirágoztatása körül nagy 
érdemeket szereztek maguknak. 

1. Az első esperességi világi felügyelő volt Kiss József, kama-
rai mérnök, a ki testvérével, Kiss Gáborral, a Ferencz csatornát 
tervezték és ásatását vezették. Midőn a megalakult bács-szerémi 
esperesség Petrováczon 1791. évi oktober 13-án első közgyűlését 
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tartotta, Kiss József ezen a gyűlésen lett megválasztva felügyelőnek, 
mely hivatalt egészen haláláig 1813. évi márczius 15-ig, tehát 21 
évig, 3 hónapig és 2 napig viselte. Áldott emléke az esperességben 
most is él, mert hitbuzgó tevékenysége nagyon előmozditotta az es-
peresség megszilárditását és fejlesztését. Rohonyi György, glozsáni 
lelkész Kissre egy gyönyörű latin elegiát irt. 

2. Csaplovits Mátyás 1791. oktober 13-án másodfelügyelőnek 
választatott Kiss József oldala mellé. 

3. Az 1793. évben Csaplovits helyébe másodfelügyelő lett az 
újvidéki ügyvéd Trattnyaky Miklós, a ki 1795-ben végrendeletileg a 
glozsáni és kiszácsi egyháznak 100 100 forintot, 4000 forintot 
pedig ösztöndijakra adott szegény, derék tanulók számára. Hogy ezen 
alapítvány hová lett, az nem puhatolható ki. 

4. Trattnyaky halála után 1798-ban másodfelügyelőnek meg-
választatott Párvy Sámuel ügyvéd, a ki egészen 1819. évig viselte 
e hivatalt. 

5. Asbóth János 1819. augusztus 24-én lett megválasztva esp. 
felügyelőnek és e hivatalt viselte 1823. évi junius hó '^c-ig, a midőn 
meghalt. Asbóth született Nemes-Cson Vasmegyében 1768. évi de-
czemberben, hol atyja ág. hitv. ev. lelkész volt. Tanulmányait Sopron-
ban s utóbb a göttingai egyetemen végezte; itt egy pályakérdés 
megfejtéseért 25 arany értékű emlékérmet nyert. Egyetemi tanulmá-
nyai befejezése után a tanári pályára lépett s mint tanár Lőcsén és 
Késmárkon működött, honnét 1801-ben Festetics György gróf Keszt-
helyre a Georgiconra hivta meg tanárul. Utóbb nemcsak a Georgicon, 
hanem 1806-ban egyúttal a gróf összes nagyterjedelmű uradalmainak 
igazgatója lett. 1818-ban a Ferencz-csatorna társaság kincstári bir-
tokai kormányzatánál első ülnökévé, 1820-ban pedig a bács-megyei 
korona-uradalom kormányzójává neveztetett ki. Ebbe az időbe esik a 
bács-szerémi ág. hitv ev. esperességi felügyelősége. Asbóth több tudós 
társaság tagja volt. A keszthelyi Georgicon néhány tanévének meg-
nyitása alkalmával mondott latin beszédei és néhány ódája és érte-
kezése nyomtatásban jelentek meg. Fia Lajos a hires 1848—49-ki 
honvéd-tábornok volt. 

6. Dr. Kiss Ferencz követte Asbóthot az esp. felügyelői tiszt-
ségben 1824-től 1842-ig. Életrajzára vonatkozó adatokat nem lehetett 
megszerezni. 

7. 1842-ben Dr. Pongrátz Antal, uradalmi jószágigazgató és 
bácsvármegyei ülnök lett a bács-szerémi egyházmegyének felügyelője, 
a ki vallásos buzgósággal viselte e tisztséget 1848. Inneni eltávozása 
után az esperességnek egészen 1860. évig felügyelője nem volt. 
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8. Görgey István, pesti ügyvéd 1860. évi junius 12-én válasz-
tatott meg felügyelőnek és azon évi szept. 8-án hivatalába iktattatott 
be. Daczára távoli otthonának egész odaadással támogatta az espe-
resség ügyeit. Életrajzi adatai a következők : Görgey István született 
Késmárkon Szepesmegyében 1825-ben. Iskoláit Lőcsén, Podolinban, 
Miskolczon, Pozsonyban és Eperjesen elvégezve, Pesten ügyvéddé lett 
s mint fiatal ügyvéd Zsivora György irodájában dolgozott, 1848-ban 
közhonvédnek állott. Szeptemberben hadnagygyá lett s Arthur bátyja 
mellett mint segédtiszt működött. 1849. januárban századparancs-
nokká lett a bányavárosokban szervezett új honvédzászlóaljnál. Ekkor 
hosszas betegségbe esett, melyből fellábadva februárban újra testvér-
bátyjának, Arthurnak oldalánál maradt és mint segédtisztje részt 
vett a kápolnai csatában, a mikor is lovát kilőtték alóla. A horti 
ütközettől kezdve (1849. április 1.) egészen Világosig zászlóaljában 
harczolt, melyet a szerencsi és győri ütközetben s julius 2-án a ko-
ináromácsi nagy csatában, őrnagy nem létében, mint legidősb száza-
dos vezényelt. A fegyverletétel után a honvédszázadost a báró Haynau 
nevét viselő 57-ik számú gyalogezredbe közlegénynek besorozták 
Bécsben. Innen 500 pengő forint váltságdíj lefizetése után 1852. 
nyarán kiszabadult. Haza jött s Pesten újra megkezdte ügyvédi mű-
ködését. A közjegyzői intézménynek 1874. évi szervezése után 1875. 
kir. közjegyzővé lett s mint ilyen működik jelenleg is Budapesten. 
1885 — 1888-ban bátyjának Arthurnak igazolására irta és adta k i : 
1848—1849-ből élmények és benyomások 3 kötetű munkáját. (Franklin 
társulat 1885—1888). 

9. Kubinyi Ágoston 1866-ban választatott meg a bács-szerémi 
ág. hitv. ev. egyházmegye felügyelőjévé és 1867-ki májusban beik-
tattatott ezen hivatalába. Az 1872. évi május 29 30-án tartott 
esp. közgyűlésen utoljára elnökölt, mert az 1873. évi esp. közgyűlésen 
magát helyettesitette Scultéty Ede másodfelügyelő által. Kubinyi 
Ágoston meghalt Budapesten 1873. évi szept. 19-én Emlékezete 
meg van örökítve az 1874. évi közgyűlés jegyzőkönyvében a M-ik 
font alatt, mely szerint az esp. közgyűlés, a főesperes indítványa 
folytán, mély hálától áthatva azon nagy érdemek iránt, melyeket a 
megboldogult, nemcsak általában, mint hű és kitűnő munkása a 
magyarhoni protestantismusnak, de különösen mint ez esperesség 
fáradhatlan és bölcs felügyelője is magának kiérdemelt, az idvüzült 
iránti hálája kifejezését ezennel jegyzőkönyvileg megörökíteni hatá-
rozza. — Kubinyi Ágoston életrajzi adatai a következők: Született 
Videfalván, Nógrádmegyében 1799. évi május 3-án. Szülőmegyében 
kezdé meg hivataloskodását 1821-ben mint megyei aljegyző s foly-
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tatta 1832 -1842- ig mint főbiztos, 1837-ben a nógrádi ág. hitv. ev. 
esperesség felügyelőjévé választatott, hol e minőségben könyvtárt, 
olvasó és munkálkodó társulatot alapitott, és létrehozta a népnevelés 
és magyar nyelv terjesztésére szolgáló megyei intézetet. Szenvedélyes 
természettudós és gyűjtő lévén, részt vett a magyar orvosok és ter-
mészetvizsgálók 1841. Pesten, 1846. Pécsett, és 1847-ben Sopronban 
tartott vándorgyűlésein, a hol az alelnökséget viselte. 1843-ban a 
nemzeti muzeum igazgatójává neveztetett ki s e minőségben nagy 
számú külföldi rendjelekkel diszittetett. A magyar Akadémia 1843. 
tiszteletbeli, 1853-ban igazgató tagjává választotta. 1845-ben cs. kir. 
tanácsos lett. 1846-ban a nemzeti muzeumban alapitott magyar 
képcsarnoki egyesület másodelnökévé, a magyar természettudományi 
társulat első elnökévé és 1849-ben a magyar földtani társaságnak is 
első elnökévé választatott. 1857-ben Ferencz József király drága 
gyémántos gyűrűvel ajándékozta meg. 1858. kamarássá is kinevez-
tetett. A politikába nem avatkozott; egyébiránt is békés, konzervativ 
irányú volt. Kétségkívül úgy a nemzeti múzeum, különösen a mu-
zeum kincseinek a nehéz időben eszközölt gondos megmentése, 
valamint egyéb tudományos egyletek körében s kormányzásában 
tagadhatlan érdemeket szerzett magának. A muzeum kert átalakítá-
sára, a muzeum belső felszerelésére közel 100.000 forintot gyűjtött. 
Pyrker érseknek a muzeum gazdagítására átadott képtára ébreszté 
benne a nemzeti képtár alapításának eszméjét, melynek létesítésén 
sikerrel fáradozott. A magyar muzeum igazgatóságát mindaddig viselte, 
míg gyenge egészségi állapota megengedte, 1869-ig. Az irodalmi 
téren nagy számú kisebb dolgozatain kivül, munkái: „A Magyaror-
szági mérges növények 1842." „A magyar nemzeti muzeum" 1848., 
„A szegszárdi régiségek" m a g y a r u l és n é m e t ü l 1857. „Rimaszombat 
és Ferenczi István" utazási vázlat, (Divatcsarnok 1855.48. sz.) „Uti 
jegyzetek", Németországból és Hollandiából! (u. o. 1853. több szám 
és vasárnapi újság 1858—1859. számos czikk a magyar muzeum 
érdekében) „Terv a miként alakulandó magyarországi orvosi és ter-
mészettudományi társaságról" (Pesti Hirlap 1841. 41. sz.) stb. 

10. Mártonfy Károly, báesmegyei főispán, a ki 1874-ben az 
egyházmegyei felügyelői tisztet megkezdte és ezen évi május 27. és 
28-án Újvidéken tartott közgyűlésen először elnökölt. Igen tapintatos 
és bölcs kormányzója volt az egyházmegyének. Dr. Szeberényi Gusztáv 
püspököt az 1874. évben a bács-szerémi esperességben tartott kanon-
szerü Visitation több egyházakba elkísérte. Felügyelői hivataláról 
1879. évben lemondott és utódja le t t : 

11. Scultéty Ede, hodsághi ügyvéd, a ki 1879. évi junius 
1 0 - 1 1 - é n tartott egyházmegyei közgyűlésen először elnökölt mint 



- 45 — 

egyházmegyei felügyelő és felügyelői hivatalát egészen 1893-ig viselte. 
Scultéty Ede született Uj-Verbászon 1821. évi augusztus 26-án, mint 
az ottani ev. lelkész Scultéty János és neje Mokry Terézia fia. Isko-
láit és tanulmányait Uj-Verbászon, Selmeczbányán, Lőcsén, Pozsony-
ban és Bécsben végezte. 1844-ben meg lett választva Cservenkán 
községi jegyzőnek, mely állását, a szabadságharczban eltöltött idő 
leszámitásával, 1857-ig töltötte be. 1858-ik évtől 1865-ik évig Győrött 
tartózkodott és ezen idő közben az ügyvédi vizsgát letette, melynek 
alapján 1865-ik évben Kulán ügyvédi irodát nyitott, honnét 1868-ban 
vármegyei törvényszéki ülnökké választatván, három éven át mint 
ilyen működött. 1872. év elején Hodsághra ment mint ügyvéd és itt 
működik még jelenleg is. A bács-szerémi egyházmegyében mint 
ügyész, másodfelügyelő majd mint egyházmegyei felügyelő szolgált 
egyházának. Ezen egyházi tisztségeiben ritka ügyeséget és fáradhatlan 
buzgóságot fejtett ki. Minden ülésben pontosan megjelent és nem-
egyszer fontos és bonyolódott ügyekben bölcs tanácsával a helyes 
megoldást eszközölte. Annyira szerette egyházát, hogy azután is, 
midőn aggkora kényszeritette volt felügyelői tisztéről lemondani, 
még mindig megjelent az egyházmegyei gyűléseken. Ez képezte éle-
tének legnagyobb örömét, és az egyházmegye, meghálálni akarván 
ezen buzgóságát, megválasztotta élethossziglan egyházmegyei tiszte-
letbeli felügyelőjének „Az 1891—1893. évi egyházi zsinaton a bács-
szerémi egyházmegyének egyik képviselője is volt; 45 éven át szol-
gálta egyházát. 

12. Rohonyi Gyula, újvidéki ügyvéd és 1887. óta előbb a kul-
pini és hodsághi választókerületnek, jelenleg pedig Újvidék városának 
országgyűlési képviselője, 1893. évi november 9-én választatott meg 
a b á c s - s z e r é m i fe lügyelőnek. Az egyházmegyének első felügyelője, 
a ki a zsinati törvények alapján választatott meg. Be lohorszky 
Gábor főesperes ékes beszédben üdvözölte hivatalába az egyház-
megyei közgyűlés szine előtt mint az egyházmegyében jó emléke-
zetben levő Rohonyi család ivadékát, a kiben mind ama jó tulaj-
donságok összpontosulnak, melyekkel hivatva lesz, nemcsak politikai 
téren, hanem magyarhoni egyházunkban is, és különösen a bács-
szerémi egyházmegyében, első szerepet játszani. Megköszönte Rohonyi 
Gyula ezen üdvözlést azzal, hogy miután már atyja és nagyatyja 
mint főjegyző és esperes az egyházmegyét, ő a nagy és fontos mun-
kából, mely az egyházmegyére vár, ki fogja venni a maga részét 
és igéri, hogy őre lesz a Krisztus evangeliuma tisztaságának és egy-
házi törvényeknek. — S csakugyan most 8 évi felügyelői hivatalos-
kodása után mondhatni, hogy Rohonyi Gyula igéretét fényesen telje-
sítette minden tekintetben. 
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Rohonyi született Glozsánban 1852. évi julius 28-án, hol atyja 
evang. lelkész volt. Középiskolai tanulmányait Szarvason és Buda-
pesten elvégezvén, a jog- és államtudományokat a budapesti egye-
temen hallgatta. 1877-ben ügyvédi vizsgát tett. Mint önkéntes a 2-ik 
hadmérnökezredben szolgált. Újvidék városa és Bács-Bodrogh vár-
megye ismételten megválasztotta a törvényhatóság tagjává. 1881. óta 
a vármegyének tiszteletbeli főügyésze. Jogi és politikai lapokban gyak-
rabban jelentek meg dolgozatai. Legutóbb pedig forrás tanulmányok 
alapján megirta rA Honfoglalás történetét". (Budapest 1896). így 
tehát mint történetiró is kitűnt. Az országgyűlés pedig gyakran fontos 
törvényjavaslatok előadásával és szerkesztésével bizta meg és bizott-
sági tagsággal ruházta fel. 

Mellette van mint egyházmegyei felügyelő Dr. Gertinger Pál. 
zombori ügyvéd. Dr Gertinger Pál született Zomborban 186'. január 
28-án. Atyja Gertinger Adolf a ferenczcsatornának évtizedeken át 
igazgatója volt, ki mint pénzügyi tanácsos vonult nyugalomba; anyja 
Kánya Mária, Kánya Pál, a budapesti ág. hitv. ev. főgymnásium 
hírneves tanárának leánya volt. Dr. Gertinger Pál tanulmányait a 
zombori állami főgymnasiumban és a budapesti egyetemen végezte, 
hol 1885-ben avatták fel jogtudorrá, majd utóbb az ügyvédi oklevelet 
is megnyerte. A közigazgatási pályára lépvén, előbb mint Bács-
bodrogh megye t. b. aljegyzője, 1886-tól fogva pedig szülővárosánál 
fokozatosan mint aljegyző, tanácsnok és h. polgármester működött. 
1898. év végén állásáról lemondván, azóta ügyvédi gyakorlatot folytat. 
A bács szerémi egyházmegye 1889-ben egyházi törvényszéki birájává, 
1893-ban és ismételve 1899-ben egyházmegyei másodfelügyelőjévé 
választotta. A zombori ág. hitv. ev. egyház felügyelője. Neje Fernbach 
Anna, néhai apatini Ferenbach Bálint, bács-megyei nagybirtokos 
leánya. 

Dr. Gertinger Pál buzgó evangelikus. Mély tudománya, erélyes 
és tapintatos eljárása nagy előnyére szolgál az egyházmegyének. 

Egyházmegyei jegyzők. 

Az egyházmegye fenállása óta egyházmegyei jegyzők, kiknek 
életrajzai azon egyházak történetében olvashatók, a hol lelkészkedtek, 
a következők voltak: 

1. Hajnóczy József 1791—1803-ig 
2. Jeszenszky Ferencz 1803- 1805-ig 
3. Rohonyi György 1806—1826-ig 
4. Sztehló János 
5. Scultéty János 

1826— 1831-ig 
1831-1840-ig 
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6. Rohonyi János 1840—1844-ig 
7. Tessényi János 1844-1852-ig 
8. Becker Jakab 1852 - 1855-ig 
Biszterszky János másodjegyző ugyanezen időben. 
9. 1855—1858-ig ugyanezek és 1858. augusztus 31-én ugyan-

ezek meglettek választva, de miután a tisztségét továbbra elfogadni 
nem akarták, lett főjegyző, — 

10. Weber András, uj-pázuai lelkész 1861-ig, mely évi junius 
12-én ismét, — 

11. Biszterszky János lett megválasztva főjegyzőnek. 
12. 1864. évi junius 15-én Biszterszky János német és Sztehló 

József tót jegyző lett. 
13. 1867. évi augusztus 6 án Roth Tivadar Károly német és 

Benyács Simon tót jegyzőnek választatott meg. 
14. 1868. junius 9-én Halasi Gyula, uj-verbászi algymnásiumi 

tanár az előbbiek mellé magyar jegyzőnek választatott. 
15. 1870-ben junius 10-én ugyanazok maradtak a jegyzői hiva-

talban 1872-ig. 
16. 1873-tól 1875-ig jegyzőkké lettek Halasi Gyula, Bierbrunner 

Gusztáv és Valach Mihály szilbási lelkész; későbben Valach helyett 
Stelczer Frigyes, kiszácsi lelkész lett helyettes jegyző. 

17. Miután Bierbrunner Gusztáv 1875-ben alesperes lett, 1876. 
sem egyházi sem világi jegyző nem volt, mint helyettes jegyzők 
működtek Stelczer Frigyes és Lackner Fülöp, uj-verbászi tanitó. 

18. 1877-ben Stelczer Frigyes mellé világi jegyzőnek megvá-
lasztatott Kovalszky Lajos, uj-verbászi tanár s egyúttal elhatároz-
tatott egy egyházi tót jegyző megválasztatása. 

19. 1879-től 1880-ig az előbbiek mellett Kutlik Félix, kulpini 
lelkész volt a tót jegyző; és 1880 ban német jegyző Róth Tivadar 
Károly, ó-verbászi lelkész az ez évi közgyűlés tartamára. 

20. 1881-ben az 1880. évi közgyűlésben német jegyzőnek meg-
választatott Bierbrunner Gusztáv. 

21. 1881-től jegyzők voltak Kovalszky Lajos 1890-ig a midőn 
e tisztségéről leköszönt; Kutlik Félix szintén 1890-ig azaz haláláig, 
és Bierbrunner Gusztáv 1893-ig, a midőn leköszönt ezen tisztségéről. 

22. Helyükbe jegyzők lettek Kottler Ottó, bulkeszi és Szebe-
rényi Vilmos, szilbási lelkész és Dr. Scultéty Jenő, világi jegyzők. 
Az utóbbi későbben e hivatalát letette és helyébe megválasztatott 
Kiss Gyula, ó-verbászi községi jegyző, ki az előbbi kettővel jelenleg 
is viseli a jegyzői tisztséget. 
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Egyházmegyei pénztarosok. 

Az egyházmegye keletkezése óta pénztárosok voltak: 
1. Spannagel Sámuel . . . . . . 1791—1800-ig 
2. Ribay György . . . 1800-1806-ig 
3. Korossy János . . . 1806 —1824-ig 
4. Scultéty János . . . . . . . 1824—1831-ig 
5. Hajnóczy Sámuel . . . . . . 1831—1845-ig 
6. Borovszky Sámuel . . . . . . 1845-1847-ig 
7. Quirsfeld Nándor . . . . . . 1847—1860-ig 
8. Stúr Dániel . . . 1860-1867-ig 
9. Korossy János . . . . . . . 1867-1875-ig 

10. Belohorszky Gusztáv . . . . . 1876—1880-ig 
11. Kutlik Felix  . . . 1880-1890-ig 
12. Koch József 

Egyházmegyei körlelkészek. 

Az egyházmegye önállósága előtt a pesti esperesség által ezen tiszt-

tel megbizatott: 

1. Sztehló András; az önállóság megnyerése után pedig a kö-
vetkezők voltak körlelkészek. 2. Géts Sámuel, 3. Fabrici Sámuel, 
4. Jeszenszky Ferencz, 5. Rohonyi György, 6. Spannagel József, 
7. Plachy György, 8. Tessényi György, 9. Ambrózy Mátyás, 10. Haj-
nóczy Sámuel, 11. Borovszky Sámuel, 12. Scultéty József, 13. Ko-
lényi Dániel, 14. Simsálek János, 15. Tessényi Károly, 16. Stúr 
Dániel, 17. Jeszenszky Károly, 18. Roth Tivadar Károly, 19. Grósz 
Theophil, 20. Borovszky Károly, 21. Stenczel Károly, 22. Scultéty 
Pál, 23. Mrva György, 24. Valach Mihály, 25. Bierbrunner Gusztáv, 
26. Szeberényi Vilmos, 27. Spannagel József, 28. Polereczky Pál, 
29. Hamel Nándor, 30. Kottler Ottó és 31. Langhoffer. 

Nyugdíj-gondnokok voltak: 

A nyugdíjintézet keletkezett 1832-ben és egészen 1847. évig 
magánjellegű intézetet képezett. Az utóbbi évben nyilvánossági jogot 
nyert. Kezelte pedig 1. Sztehló János, 2. 1852. oktober 14-től 1855. 
oktober 10-ig. Tessényi János, 3. 1855. oktober 10-től 1867. már-
czius l-ig Biszterszky János, 4. 1867—1888-ig Róth Károly, 5. 1888-tól 
1890-ig Kuttlik Félix és 6. 1891-től mostanáig Abaffy János. 
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A bács szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye papjai kezdettőt 

fogva 1900-ig. 

1. Abbafy János, palánkai lelkész 
2. Abbafy Miklós, szurcsini „ 
3. Ábrahám István, uj-soóvei „ 
4. Ábrahám Vilmos, alsó-pivniczai lelkész 
5. Ambrózy Mátyás, bajsai „ 
6. Babylon Lajos, „ „ 
7. Babylon Sámuel, szilbási „ 
8. Bayer Fülöp, zsablyai „ 
9. Becker Jakab, uj-verbászi „ 

10. Belohorszky Gábor, újvidéki „ 
11. Belohorszky Gusztáv, b.-ujfalusi „ 
12. Benyács Simon, palánkai „ 
13. Bierbrunner Gusztáv, ókéri „ 
14. Biszterszky János, ókéri „ 
15. Borovszky Károly, ujsoóvéi aztán pivniczai 
16. Borovszky Mihály, lalityi „ 
17. Borovszky Sámuel, ujsoóvéi „ 
18. Dedinszky János, glozsáni „ 
19. Dörth Mihály, kiskéri „ 
20. Engisch Frigyes, szeghegyi „ 
21. Fabricy Sámuel, torzsai „ 
22. Famler Gusztáv Adolf, torzsai „ 
23. Galovits Pál, bajsai „ 
24. Gécs .János, járeki „ 
25. Gécs Sámuel, cservenkai „ 
26. Greifeneg Boldizsár, bajai „ 
27. (Iressler Gyula, missiói lelkész Szurcsinban 
28. Gretzmacher Sámuel, beskai lelkész 
29. Grosz Theophil, kiskéri „ 
30. Hajnóczy József, „ „ 
31. Hajnóczy Sámuel, „ „ 
32. Hamel Nándor, feketehegyi „ 
33. Havács György, kuczurai . „ 
34. Hajnóczy Sámuel, újvidéki „ 
35. Hein lein Emil, lalityi „ 
36. Hlivai Mátyás, bulkeszi „ 
37. Homola István, bajsai „ 
3*. Hutter Frigyes, óverbászi „ 

1880-tól jelenig 
1891-tól 
1851-1877. 
1874-től jelenig 
1825—1846. 
1849—1883. 
1838-1866. 
1899-től jelenig 
1850—1867. 
1864-től jelenig 
1856-1890. 
1860-1880. 
1867-tól jelenig 
1849-1867. 
1860-tól jelenig 
1830—1836. 
1826—1860. 
1893-től jelenig 
1874-1879. 
1887-től jelenig 
1790—1798. 
1881-től jelenig 
1804—1820. 
1788—1796. 
1786-1795. 
1851—1896. 
1884—1891. 
1878-tól jelenig 
1856—1873. 
1788-1809. 
1810-1853. 
1860-tól jelenig 
1827—1836. 
1840-1845. 
1899-től jelenig 
1787—1790. 
1846-1849. 
1850-1856. 

4 



— 50 -

39. Húrban Vladimir ó-pázuai lelkész 
40. Jeszenszky Ádám, ó-pázuai „ 
41. Jeszenszky Ferencz, kiszácsi „ 
42. Jeszenszky György, „ „ 
43. Jeszenszky György, bingulai „ 
44. Jeszenszky Imre, újvidéki „ 
45. Jeszenszky Károly, ó-pázuai „ 
46. Jeszenszky Károly, újvidéki, „ 
47. Jeszenszky Péter, glozsáni „ 
48. Jeszenszky Sámuel, lalityi „ 
49. Justh Gyula, krcedini „ 
50. Kmetty Mátyás, bajsai „ 
51. Koch József, kiskéri „ 
52. Kolényi Dániel kulpini előbb uj-soóvei leik. 
53. Korossy Emil, szabadkai lelkész 
54. Korossy János, járeki „ 
55. Korossy János, „ „ 
56. Kosina Mihály, kuczurai „ 
57. Kottler Ottó, bulkeszi „ 
58. Klobusitzky Gusztáv, kulpini „ 
59. Krizsányi Pál, felső-pivniczai „ 
60. Kruttschnitt Antal, uj-pázuai „ 
61. Kuttlik Felix, kulpini, előbb szilbási „ 
62. Kvacsala Károly, bingulai administrator 
63. Laczkó János „ lelkész 
64. Langhoffer Károly, kiszácsi „ 
65. Laukonidesz Mihály, kiszácsi „ 
66. Leska István, ó-pázuai „ 
67. Liptay András, felső-pivniczai 
68. Makónyi Pál, kulpini „ 
69. Maróthy Lajos, lalityi „ 
70. Mayer János György, uj-verbászi „ 
71. Medveczky Károly, b.-ujfalusi „ 
72. Menhard Mihály, "tiszakálmánfalvai „ 
73. Mescha Jenő, neudorfi „ 
74. Mrva György, petrováczi „ 
75. Nagy József, kuczurai „ 
76. Orgovány András, neudorfi „ 
77. Ormusz Fedor, bingulai „ 
78. Ott Fülöp, titeli 
79. Petri Károly, uj-soóvei 

1874-től jelenig 
1808—1825. 
1793—1805. 
1827-1864 
1863-1883. 
1852—1863. 
1849-1863. 
1845—1849. 
1796-1801. 
1817—1830. 
1897-től jelenig 
1884- „ 
1879- „ 
1832—1875. 
1886-tól jelenig 
1 796 - 1842. 
1842-1894. 
1814—1821. 
1889-től jelenig 
1890-tól jelenig 
1807-1825. 
1886-1899. 
1875-1890. 
1 8 8 3 - 1884. 
1884—1885. 
1894-től jelenig 
1806—1827. 
1826—1849. 
1796—1807. 
1831-1832. 
1897—1899. 
1786-1808. 
1891-től jelenig 
1894-„ . „ 
1859-1862. 
1868-tól jelenig 
1811-1813. 
1838-1859. 
1887-től jelenig 
1896-tól jelenig 
1878- „ 
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$0. Pifkó Lajos, ó-pázuai lelkész 1863— 1865. 
81. Pfeiffer István, bulkeszi » 1876 — 1889. 
82. Plachy Dániel, b.-ujfalusi n 1 8 3 3 - 1859. 
83. Plachy György, n 1 7 8 7 - 1836. 
84. Polereczky Pál, kátyi » 1878-tól jelenig 
85. Quirsfeld Gottfried, cservenkai n 1 7 8 4 - 1835. 
86. Quirsfeld Gottfried, V 1 8 3 5 - 1886. 
87. Ribay György, torzsai 71 1 7 9 8 - •1812. 
88. Ritter István, ó-becsei » 1899-től jelenig 
89. Reusz Benjamin, ó-pázuai n 1 8 6 6 - 1873. 
90. Rohonyi György, glozsáni n 1 8 0 1 - 1831. 
91. Rohonyi János Kulpinban 1 8 2 1 - -1831-ig 

és Glozsánban 1 8 3 1 - 1857. 
92. Róth Károly Tivadar, ó-verbászi lelkész 1856 - 1900. 
93. Róth Béla óverbási II 1900-tól jelenig 
94. Scultéty József, uj-pázuai n 1 8 2 1 - 1827. 
95. Scultéty József, szeghegyi » 1 8 2 7 - 1859. 
96. Scultéty János, uj-verbászi H 1816- 1850. 
97. Scultéty Pál, szeghegyi » 1859- 1887. 
98. Schärfei Károly, ujverbászi u 1 8 6 7 - -1875. 
99. Schneberger János, ujverbászi n 1 8 7 5 - 1900. 

100. Spannagel József, bulkeszi n 1802- -1853. 
101. Spannagel József, „ n 1 8 5 3 - 1876. 
102. Spannagel József, kovil szt.-iváni » 1 8 7 7 - -1902. 
103. Spannagel Sámuel, bulkesszi n 1 7 9 0 - 1802. 
104. Spannagel Sámuel, ó-pázuai n 1770- 1785. 
105. Stelczer Frigyes, kiszácsi n 1865--1894. 
106. Stenczel Károly, neudorfi n 1862--1902. 
107. Sztehlo András, petrováczi n 1783- 1818. 
108. Sztehlo János, P n 1818--1868. 
109. Sztehlo József, glozsáni ti 1857- 1893. 
110. Stiegelmár János, cservenkai n 1886-tól jelenig 
111. Stúr Dániel, kuezurai n 1836-tól jelenig 
112. Szlamay Mihály, kiszácsi n 1788--1794. 
113. Szkolka András, uj-verbászi n 1809- -1816. 
114. Szeberénvi Vilmos, szilbási n 1876-tól jelenig 
115. '1 aubinger Rudolf, bajai n 1896--1901. 
116. Tessényi János, torzsai előbb ujsoóvéi 1840--1881. 
117. Tessényi János György, torzsai lelkész lhl."»--1840. 
118. Tessényi Károly, lalityi n 1836--1897. 
119. Dr. Tirtsch Gergely, uj-pázuai ii 1900-tól jelenig 
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120. Tomka János, bajsai lelkész 1785—1791. 
121. Unger Vilmos György, kátyi „ 1862-1877. 
122. Wack Péter, járeki „ 1894-tól jelenig 
123. Wagner Gusztáv Adolf, uj-verbászi „ 1900-tól jelenig 
124. Walach Mihály, szilbási „ 1866-1874. 
125. Weber András uj-pázuai „ 1827—1881. 
126. Weinrich János Theophil, szeghegyi „ 1787—1823. 
127. Weinrich Sámuel Ágoston, „ „ 1814—1827. 

B) Jlz egyházmegye intézetei. 
1. A Gyámintézet. 

Midőn áldott emlékű Dr. Székács József superintendens a ma-
gyarországi ág. hitv. evang. egyetemes gyámintézetet teremtette, a 
bács-szerémi esperesség is sietett, annak kiegészítő rész gyanánt 
annak körébe belépni. 

Az 1860. évi junius hó 12-én Újvidéken tartott esp. közgyűlés 
elhatározta, hogy a bács-szerémi esperességben is szerveztessék a 
gyámintézet fiókegylete, s egy bizottság lett kiküldve, hogy ezen fiók-
egyletre vonatkozó szabályzatot dolgozzék ki. Miután azonban a bizott-
ság a kellő időben össze nem jöhetett, ezen munka Weber Andrásra,, 
akkori esp. főjegyzőre bízatott, ki a megbízatásnak mégis felelt és 
egy szabályzatot a főesperesnek beterjesztett. Ezen szabályzat meg-
előző alapos megbirálás után 1861. május 21-én Torzsán az erre ki-
küldött bizottság által jóváhagyatott és az egyházaknak ah hoz tartás 
végett ki adatott. 

A szabályzat kimondta, hogy a bács-szerémi esperességben szer-
vezett Gusztáv Adolf-Egylet az egyetemes gyámintézetnek fiókegylete, 
hogy czélja, önkénytes adakozások és járulékok által pénzt gyűjteni 
szegény hitsorsosi egyházak támogatására. Kiemeli, hogy a szeretet 
adományok gyűjtése tekintetében az egylet minden kényszer kizárá-
sával, egyedül a hívek buzgalmától várja a támogatást, miért azon 
kéréssel fordul a lelkészekhez, hogy az e tekintetbeni buzgóságot a 
híveknél minden módon élesszék. Erre nézve kijelöli a kellő módo-
zatokat. Ugyanis a lelkészek a reformatiói ünnepen, más vasár- vagy 
ünnepnapon is intsék híveiket, hogy szegény hitfelekről meg ne felejt-
senek. A keresztelési, esketési s hasonló egyházi cselekményeket 
használják fel oflfertoriumok rendezésére ; jómódú híveiket intsék, 
hogy szűkölködő egyházak támogatására adakozzanak, hol a körül-
mények engedik, a lelkész és tanitó házról-házra való gyűjtést esz-
közöljenek ; minden templomban állittassék fel egy külön gyáminté-
zeti perzsely. 
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Kimondatott továbbá, hogy ezen fiókegylet a bányakerületi és 
az egyetemes gyámintézet vezető választmányával összeköttetésbe lép, 
hogy magának vezető választmányt választ, mely elnökből, alelnök-
ből, jegyzőből és négy tagból áll ; hogy évenként két, istentisztelettel 
-összekötött, gyűlést tart, egyet tót egyházban, egyet német egyházban, 
hogy minden adakozó az egyletnek tagja, hogy minden tag részt vehet 
az esp. gyámintézeti gyűlésben, hogy minden egyház küld egy szava-
zásra jogosult küldöttet, hogy az egylet pénztárosa évenként előter-
jeszti a számadásokat. Az összes gyűjtött pénz három részre osztva, 
egy rész az egyetemes, egy rész a kerületi gyámintézethez küldetik 
be, a harmadik részt maga az esp. fiókegylet osztja ki. 

Az ezen szabályzat alapján megalkotott bács-szerémi gyámin-
tézet első közgyűlését ünnepélyes Istentisztelettel összekötve 1861. 
évi junius hó 12-én Uj-Verbászon tartotta. Ezen első közgyűlés min-
den várakozáson felül igen látogatott volt. Majdnem minden espe-
rességbeli egyház képviselve volt azon. Az ünnepélyes istentiszteleten 
Becker Jakab, ujverbászi lelkész az oltári imát, Weber András a 
predikacziót tartotta és Roth Károly lelkész vezetése alatt a tanitók 
megható karéneket végeztek. 

Ezen alkalommal 25 egyház lépett az egyletbe. 
Az ezen közgyűlésben választott egyleti választmány állott a 

következő férfiakból: Elnök: Tessényi János főesperes, pénztáros : 
Mokry János, jegyző: Tessényi Pál, választmányi tagok : Kiss Emá-
nuel és Hamel György. A tót választmányi tagoknak választása a 
Petrováczon tartandó közgyűlésre halasztatott el. Az offertorium ezen 
alkalommal kitett — 50 frtot. Azonkivül adakozott az ujverbászi 
gymnasiumi tanulóság 11 frt 40 krt, Petrovácz 5 frt, Szilbás 5 frt 
30 krt, Kiskér 51 frt 30 krt, Járek 6 frt, Lality 7 frt, Uj-Verbász 
5 frt és még 10 frt. Továbbá Szmiha Kálmán keresztelésénél 6 frt, 
összesen bejött 167 frt o. é. Ez volt az esp. gyámintézet első be-
vétele. 

Ugyancsak 1861. szeptember 26-án Petrováczon tartott máso-
dik közgyűlés alkalmával bejött 403 frt 46V2 kr. És 15 havi fenn-
állása alatt az egylet bevétele kitett: 1034 Irt 71% kr. 1863. év 
végével a három évi bevétel volt: 1989 frt 88% kr., a kiadás 
1757 frt 30% kr. 

Az 1877. évi junius hó 27-ig, tehát az egyletnek 16 évi léte-
zése alatt gyűjtetett: 5084 frt 94' / , kr. és annyi kiosztatott is. 

Máig pedig gyűjtött az egylet: 12794 frt 84 krt. 
A gyámintézet első elnöke és teremtője volt Tessényi János, 

utódjai Becker Jakab 1865. évi junius 8-ig. Tessényi Károly 1868. 
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junius 23-ig, Stúr Dániel 1871. junius 15-ig, Belohorszky Gábor 1877. 
május 29-ig, Roth Károly Tivadar 1884-ig. Schneeberger János 1886-ig. 

Világi elnök volt 1896-ig Scultéty Ede. 
A jelenlegi egyházi elnök 1886. óta : Famler Gusztáv Adolf, 

világi elnök: dr Scultéty Jenő, jegyző : Wack Péter, pénztáros : Ko-
rossy Emil. Bizottsági tagok : Mrva György, Stiegelmár János, Lelbach 
János, Eidenmüller Ádám, Lackner Fülöp és Lehoczky Károly. 

Az egylet fenállása óta választmányi tisztségeket viseltek: 
Sztehló József, Tessényi Pál, Langhofer János Jakab, Laucsek Gusz-
táv, Walach Mihály, Dörth Mátyás, Kutlik Felix, Unger Vilmos, Mi-
csatek János, Stenczel Károly, Steltzer Frigyes, Benvács Simon. 

Pénztárosok voltak : Mokry János, Grósz Teofil, Bierbrunner 
Gusztáv. 

Mint ülnökök szerepeltek : Kiss Emánuel, Hamel György, La-
báth György, Egyedi János, Petri Károly, Csáni András és Szügyi 
István. 

A gyámintézeti egylet a jelen elnökség alatt fáradhatlanul to-
vább működik a jótékonyság terén. 

2. Papi segélyegylet. 
Az 1831. évi junius hó 22-én, Ó-Pázuán megtartott esperességi 

közgyűlésben határozva lett a papi segélyegyletre vonatkozólag a 
következő: 

„Miután annak szüksége és üdvös volta általánosan el van 
ismerve, alapitandó, létesitendő és szervezendő egy gyámintézet a 
szegény árvák és özvegyek számára, és pedig minél előbb a bács-
szerémi esperesség kebelében a nagyt. Rohonyi György esperes úr 
által kidolgozott tervezet és alapszabályok alapján : ez ügyben követ-
kezőképen intéztetett: 

a) Az emiitett intézeti alapszabályok azon fölhivással tétetnek 
közzé az esperességben, hogy mindazon esperességbeli lelkészek, ugy 
mint a tanitók, kik az intézethez járulni és annak maradandó tagjai 
lenni óhajtanak, az emiitett alapszabályokat neveik aláírásával meg-
erősítsék, egyszersmind nyilatkozzanak, hogy mekkora összeggel haj -
landók járulni évenként erre a szent czélra, vagyis a szervezett két 
osztály melyikébe óhajtanak felvétetni; az első osztályú évi járuléka 
10 forint, a másik osztályú tag-é 5 forint. Ezen járulékok fizetendők 
mindenkor az esperességi közgyűlések alkalmával, a folyó évre pedig 
november 1-én. 

b) Nagyt. Sztehló János úr, petrováczi lelkész, a bács-szerémi 
egyházmegye ez időszerinti esperese megválasztatik az intézeti pénz-
tár kezelőjének és árvák gondnokának. 



— 55 -

Ez a papi segélyegylet kezdete. De az intézet csak a következő 
— 1832. évben junius 6-án, a Bajsán tartott esperességi közgyű-
lésen lett tényleg létesitve, mely alkalommal a legelső járulékok lettek 
befizetve az intézeti tagok által, mely járulékok képezték a pénztár 
előkezdetét. 

Az, a fentemiitett jegyzőkönyvben, erre vonatkozó intézkedések 
tartalmazzák : a) az intézet alapszabályait; b) a tagok neveit; c) a 
pénztár 1832-ről szóló számadásait. 

Az egylet tagjainak száma 1832. évben volt 28, a nyugdijasok 
száma 1832-ben 7, a vagyon ez évben 220 frt, a nyújtott segély 
összege ez évben 77 frt. 

1852. évben az egylet gondnokának Tessényi János, torzsai 
lelkész lett megválasztva 1856-ig. 

1856. évben Biszterszky János, ókéri lelkész a gondnok 1867-ig. 
Ekkor a vagyon volt 2228 frt. 

1867-től 1879-ig Róth Tivadar Károly, ó-verbászi lelkész a 
a gondnok; a vagyon 7114 frt. 

1879-ben Petri Károly új-soóvéi lelkész a gondnok ; a vagyon : 
9976 frt 71 kr. 

1880-tól 1890-ig Kutlik Felix, kulpini lelkész a gondnok, va-
gyon : 14.475 frt. 

1890-től AbafTv János, palánkai lelkész a gondnok ; 1900. vé-
gével a vagyon : 19267 frt 56 kr. 17 özvegynek segély osztatott ki 
1363 frt 32 kr. 

1887. évben Scultéty Pál, szekhegyi lelkész 2586.60 frt hagyo-
mányozott ezen egyletnek, melynek kamatja évenként kiosztatik az 
özvegyek és árvák között, úgy, hogy a hagyaték érintetlen ma-
radjon. 

íme az elvetett mustármag, mely az évek során hatalmas fává 
fejlődött, melynek árnyékában annyi boldogtalan lelkészi özvegy vagy 
árva megtalál fájó sebeire némi balzsamot, a melyet megdicsőült 
férjeik vagy atyjáik áldás gyanánt küldenek nekik mint azon bő ju-
talom kamatait, melyben az Ur által a menyekben részesülnek. 

Áldás nyugodjék a nemeslelkü alapitók porai felett, áldás min-
den egyes szeretetadományon, melyet özvegyeink és árváink nyernek, 
áldás mindazon nemes vezérférfiak működésén, kik ezen Istennek 
tetsző egyletnek felvirágzásán önfeláldozóan működtek és működnek. 

3. Tanítói segélyegylet. 
Ezen egylet 1870-ik év végéig a fent ismertetett papi segély-

egylettel egyesítve volt, úgy, hogy mindkettő mint egy egylet kezelte-
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tett. Ekkor több fiatalabb tanító az egylet szétválását óhajtotta, azon 
reménytől vezéreltetve, hogy ha tanítóknak külön „özvegy- és árva-
segélyegyletük" lesz, az az államtól tekintélyes támogatásban fog 
részesülni. De reményük nem teljesült, mert az állam nemsokára a 
szétválás után állami tanítói nyugdíjintézetet alapított s más ilynemű 
intézeteket támogatásban nem részesített. 

A szétválás 1871. évi junius 12-én történt és a vagyon a tör-
tént befizetések arányában osztatott szét, a tanítói segélyegylet 1871. 
évi junius 21-én megalakult és a reá eső vagyonrész kitett 4004 frt 
45 krt. 

Az 1871. év végével a tanítói segélyegylet tagjainak száma 
volt 45. Jelenleg csak 26 tagja van, mert a fiatalabb tanítók, lévén 
az állami tanítói nyugdíjintézetnek tagjai, az egyházmegyei segély-
egyletbe be nem lépnek. 

Az önálló kezelés első évében az egyletnek 4 nyugdíj jogosultja 
volt, a harmadik évben 10. 

Kezdetben egy özvegy vagy árvának nyújtott segély 50 frt tett 
ki, nemsokára azonban 60—80 frtra rúgott fel. 

A tagok számának állandó csökkenése folytán, valamint halá-
lozások s több tanító nyugdíjaztatása következtében a nyugdijasok 
száma felszaporodott 21-re és a nyújtott segély folyvást kisebb lett 
ugy hogy 1900-ban személyenként csak 42 frtot tett ki. 

Az évi járulék kezdettől fogva mostanáig 10 korona volt. Az 
1900. végével az egylet vagyona kitett 11.116 frt 40 kr. mely, 
részint az egylet tagjainál, részint magánembereknél van kikölcsö-
nözve. Az egyházmegye szerémségi részében csak egy tagja van még az 
egyletnek és három tagja van, kik már más egyházmegyékben vannak. 

Az 1871 -ik évtől kezdve 1875-ig az egylet elnöke volt: Harr 
Sámuel, kiskéri tanitó; gondnoka Lackner Fülöp, uj-verbászi tanitó 

1875—1878-ig elnök: Wágner György, uj-verbászi tanitó; gond-
nok: Lackner Fülöp. 

1878 -1881-ig ugyanazok. 
1881-1888-ig ugyanazok. 
1888—1899-ig elnök: Hamel Adolf, torzsai tanitó; gondnok: 

Lackner Fülöp. 

C. J j bács-szerémi ág. hitű. evang. egyházmegye 
törvén ykezése. 

Az egyházi törvénykezés azonnal az egyházmegye megalakulá-
sakor rendezve nem volt, és az előforduló peres ügyekben vagy maga 
az esperességi közgyűlés döntött, vagy a felek a világi hatósághoz 
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utasíttattak, különösen akkor, ha magántermészetű bajos ügyeik voltak, 
így például Szlamay Mihályt, ó-pázuai, majd kiszácsi és végre bajsai 
lelkészt, ki az egyházmegyének sok keserű napot okozott, az 1893. évi 
augusztus 15-én tartott esp. közgyűlés mozditotta el hivatalától és 
tényleges állomásától. De Szlamay nyugtalanságában megmaradván, 
még a bécsi consistoriumhoz is fordult védelemértés 1801. márczius 
9-én Kaltenstein Sámuel János, a bécsi consistorium tanácsosa meg-
keresi a superintendenst, Hamaliár Mártont, hogy Szlamayt illetékes 
hatóságához utasítsa ügyével. 

Ily visszás esetek sürgették egy, egyházi viszonyainknak, meg-
felelő törvénykezés megalkotását. 

Elődeink az 1791. évi zsinaton meghozták az egyházi cánonokat 
azon reményben, hogy azok megnyerik a királyi szentesitést és az 
egyházi élet minden irányban rendezve és biztosítva leend. Ám de a 
szentesítés nem következett be. Azért elődeink úgy segítettek a dolgon, 
hogy a zsinat canonait utasításokká változtatták át s a törvénykezést 
is közgyűlési határozatok alakjában rendezték. 

A fő- és elévülhetlen érdem e tekintetben Hamaliár Márton, 
superintendensé, kinek utasításai hosszú évek során át úgy az egyházi 
kormányzásban mint törvénykezésben zsinórmértékül szolgáltak. 

Keletkeztek, illetve a kerületi közgyűlés által elfogadtattak 1803. 
évi január 18. és 19-én. 

Hét évtized után az egyházi élet fejlődései elkerülhetlenül szük-
ségessé tevék ezen utasítások ujabb átdolgozatát. Ez dr. Székács 
József, superintendens által eszközöltetett 1871-ben, mely évi szep-
tember 30-án a kerületi közgyűlés által elfogadva és kiadva lettek, 
„Bányakerületi Utasítások" czim alatt. 

Ezen utasításokban foglaltatik az: Egyházi perrendtartás" is. 
Tartalma a következő: I. fejezet: Egyházi hatóságok szerkezete (három 
forum); II. fejezet: Egyházi törvényszék illetősége ; III. fejezet: A per-
folyamról ; IV. fejezet: Bizonyítási módok ; V. fejezet: ítélethozás ; 
VI. fejezet: Felebbvitel, VII. fejezet: Végrehajtás ; VIII. fejezet: Per-
újítás; IX. fejezet: Perköltségek és „Birói eskü". 

Ezen Perrendtartás érvényben volt 1887. évig, mely évnek 
szeptember 30-án és október 1—3-án Budapesten tartott bányakerü-
leti közgyűlés új egyházi perrendtartást fogadott el és adott ki, melynek 
tartalma a következő : Első rész: Eljárás egyházi vétségek és fegyelmi 
ügyek esetében. I. fejezet: Az egyházi vétségekről; II. fejezet: Az 
egyházi bíróságok szervezete; III. fejezet: Az egyházi bíróságok illető-
sége; IV. fejezet: A fegyelmi vétségekről; V. fejezet: A panasz folytáni 
elővizsgálatról; VI. fejezet: A fegyelmi eljárásról; VII. fejezet: A 
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bíróságok előtti eljárásról; Vili. fejezet: A felfüggesztésről. Második 
Rész: Eljárás polgári természetű ügyekben. I. fejezet: A pert megelőző 
eljárásról: II. fejezet: A bíróságokról ; III. fejezet: Az eljárásról; 
IV. fejezet: A kézbesítésről; V. fejezet: A bizonyításról; VI. fejezet: 
A perorvoslatokról; 1. A felebbezésről; 2. Az igazolásról; 3. A per-
újításról ; VII. fejezet: A végrehajtásról. 

Ezen perrendtartás érvényben volt a zsinatig, 1893. évi márczius 
hó 18-ig. 

Az eddig jelzett perrendtartás érvényességi időben az egyházi 
bíróságok elnökei az egyházmegyei közgyűlések által választattak 
évről-évre, épen úgy azoknak tagjai. 

Hogy a bács szerémi-egyházmegyének, az 1871. előtti időben, 
kik voltak törvényszéki elnökei és tagja, teljes bizonysággal kimutatni 
nem lehetett. De a midőn a dr. Székács József superintendens által 
eszközölt Bányakerületi utasítások érvénybe léptek, 1871-ben egyház-
megyénk törvényszéke állott a következő tagokból: Elnök : Scultéty 
Ede; alelnök: Borovszky Dániel; tagok: Mokry Sámuel, Tessényi Pál, 
Stúr Dániel, Zvarinyi Károly, Korossy János, Unger Vilmos, Lackner 
Fülöp, Belohorszky Gábor, Babylon Lajos, Garay János; ügyész: 
Scultéty Gyula. 

1874-ben alelnök let t : Lautschek Mladen ; tagok lettek : Kárl 
Bálint, Tessényi Albert, Szmiha Adolf, Bierbrunner Gusztáv, Belo-
horszky Gusztáv, Sztehló József, Mrva György. 

1877-ben tagok lettek: Mártonfi Endre, Harr Samu, Dörth Mátyás. 
1879-ben elnök lett: Laucsek Mladen ; alelnök : Kárl Bálint. 
1880-ban ugyanazok. Ügyész lett Rohonyi Gyula. 
1881-ben elnök: Kárl Bálint; alelnök: Mártonfy Endre; tagok 

lettek: Diener János, Schneeberger János, Steltzer Frigyes. 
1882 —1884-ig új tag Lehoczky Károly, a többi megmaradt. 
1885-ben új tagok lettek: Kolényi Gusztáv és Polereczky Pál. 

Az igy kiegészített törvényszék megmaradt volt egészen 1890-ig. 
A zsinati törvények új törvénykezést alkottak, a mely szerint 

csak a törvényszék tagjai választatnak, annak elnöksége pedig min-
dig az egyházmegyei elnökség. Ezen, a zsinat által alkotott tör-
vénykezés a következő intézkedéseket foglal magában : Első czim: 
Az egyházi törvénykezésre tartozó ügyek \ második czim: Az egyházi 
bíróságok: I. fejezet: A bírósági szervezet; II. fejezet: Az egyházi 
törvényszékek hatásköre, illetősége. Harmadik czim: Eljárás egyházi 
vétségek esetében: I. fejezet: Panasz és vizsgálat; II. fejezet: Tár-
gyalás és vizsgálat; III. fejezet: A felfüggesztés: Negyedik czim: El-
járás az egyházi közigazgatás terén fölmerült s a 329. §-ban meg-
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határozott ügyekben: I. fejezet: Bevezető eljárás; II. fejezet : Tárgyalás 
és ítélet. Ötödik czim: Perorvoslatok: I. fejezet: A felebbezés ; II. 
fejezet: Az igazolás; III. fejezet: A perujitás. Hatodik czim: A kéz-
besítés. Hetedik czim A végrehajtás. 

A bács-szerémi egyházmegye azonnal a zsinati törvények életbe 
léptetése után a meglevő törvényszéket a zsinati törvények értel-
mében szervezte. 

1890-ben az egyházmegye törvényszéke állott a következő 
tagokból : elnök : Rohonyi Gyula ; alelnök : Iványi István ; ügyész : 
Szeberényi István ; tagok: Kovalszky Lajos, dr. Gertinger Pál, dr. 
Tessénnyi Pál, Eichhard Károly, Schneeberger János, Mrva György, 
Bierbrunner Gusztáv és Borovszky Károly 

1893-ban új tagok lettek: Kruttschnitt Antal, Medveczky Károly, 
dr. Mártonfy Dezső, Szmiha Kálmán, Kiss Gyula, Joeckel Henrik ; 
jegyző : dr. Belohorszky János. 

A jelenlegi törvényszék tagjai az egyházmegyei elnökség alatt 
a következők: alelnökök : Petri Károly alesperes, dr. Gertinger Pál, 
egyházmegyei másodfelügyelő: Tagok: Kottler Ottó, Mrva György > 
Medveczky Károly, Szmiha Kálmán'dr. Kern Lajos, Wagner György» 
Wagner Henrik, Garay Endre ; ügyész: dr. Belohorszky János. 

A törvényszéki elnökség: Belohorszky Gábor főesperes és Roho-
nyi Gyula, egyházmegyei felügyelő e téren is minden tekintetben 
szolgálják az egyházmegye rendjét és békéjét. 

D. Jl bács-szerémi egyházmegyei Iskolaügye 
és népneoelése. 

A bács-szerémi ág. hitv. ev. egyházmegye népének művelődése 
a liivek anyanyelve szerint, két csoportban alakult és fejlődött, külön 
a német és külön a tót egyházak iskolái által. Ezen elkülönödés a 
közös vallás és közös egyházi szervezet daczára még ma is fennáll. 

Az 1784 —1787. években II. József császár által Bács-Bodrogh 
vármegyébe telepített német anyanyelvű ág. hitv. evang. hívek, mind-
járt elhelyezésükkor megkezdték népiskoláik szervezését. Tehették 
pedig ezt annál könnyebben, mivel II. József császár az új egyház-
községeket kiváló gondozásban részesítette. Azonnal a telepítés alkal-
mával tanítóinknak fél sessió földet adatott s számukra kész iskolai 
épületeket és tanítói lakokat emeltetett Csakhogy a tanítói hivatalra 
készült egyének hiányoztak s a telepesek kénytelenek voltak maguk 
közül egy-egy írni-olvasni tudó egyént a tanítással megbízni; mig 
később a tanítói-állásokat oly férfiakkal töltötték be, kik mint prae-
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ceptorok a volt tanitók mellett 2—3 évig segédkezvén, gyakorlatilag 
sajátitták el a tanitás mesterségét. Majd Németországból jött be egy-
két oly készültségű tanitó, kik mellett aztán értelmesebb és ügyesebb 
ifjak praeceptoroskodtak. A mult század 30-as években már csak 
oly ifjak lettek praeceptorokúl felvéve, kik legalább néhány gymna-
siumi osztályt végeztek, sőt itt-ott már egy theologus is alkalmaz-
tatott. 

A múlt század 40-es években a cservenkai, új- és ó-verbászi 
s más német egyházakba Tolna megyéből hivattak meg ott gyakor-
latilag képzett tanitók, kikkel a tanitói hiány pótolva lett. Daczára 
annak, hogy pädagogiailag képzett tanitók még nem voltak, népokta-
tásunk a mi egyházi felekezeti iskoláinkban már ez időben is oly 
fokra emelkedett, hogy a más felekezetű népiskolákkal nemcsak ver-
senyezhetett, hanem azokat túl is szárnyalta, a mit nagy részben a 
30—40-és években a körlelkészek buzgó működése eredményezett. 

Az 50-es években már kezdődött a hivatásszerüleg képzett ta-
nitók alkalmazása, kik az akkori, egyedüli ág. hitv. ev. felekezeti és 
Wimmer lelkész által szervezett felső-lővői tanitói képezdéből kerül-
tek ki. Ez időtájban egy-két olyan tanitó is nyert alkalmazást, kik 
az akkori határőrvidéki Zimonyban, Péterváradon és Vinkovczén az 
ezrediskolák számára képezendő tanitójelölteknek kiképeztetésére ren-
dezett paedagogiai cursusokat hallgattak s ott a tanitóságra képesit-
tettek. 

A legújabb idő óta és napjainkban természetesen csak feleke-
zeti vagy állami tanitóképzőkben képesített egyének alkalmaztatnak. 
Míg képezdevégzett tanitók nem jelentkeztek, addig a praeceptorok-
ból lett tanítóknak az egyházmegyei képesítési bizottság előtt, mely 
4 lelkészből és 2 tanítóból állott, vizsgát kellett tenniök és tanitói 
képesítő okleveleiket ezen bizottságtól nyerték. 

Az 1820-ik év végéig a vallástanon kivül az írás, olvasás és 
némi számolás az egyedüli tantárgyak voltak iskoláinkban. De kör-
lelkészek befolyása folytán az oktatás köre mostantól fogva mind 
tartalmasabbá kezd lenni: felvétettek lassanként a tantervbe a föld-
rajz, a természetrajz a hazai történet és az egészségtan. 1835-től 
már a magyar nyelv is, mint rendes tantárgy taníttatott minden 
német iskolában. Térképek csak 40-es években jöttek használatba. 
Az 50-es években pedig a tanterv a természettan elemeinek tanítá-
sával is bővül. 

A Bach-korszak az iskolák autonom helyzetét nem bolygatta, 
csupán egy olvasókönyvet akart a kormány Tessényi János super-
intendensi administratorsága alatt behozni; az egyházak azonban azt 
visszautasították. 
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Korszakos haladást idézett elő iskolaügyünkben a báró Eötvös 
József ministersége alatt 1868-ban hozott 38. törvényczikk. Az isko-
lák száma ez időtől máig megkétszeresedett, a fiuk és leányok elkü-
lönitve taníttatnak, a tannyelv a német ajkú egyházak iskoláiban 
német-magyar, az előirt tantárgyak minden iskolában rendesen tanít-
tatnak. Az iskolaügyet intézi a helyi iskolaszék, e felett van az egy-
házmegyei iskolaszék, melynek elnöke az alesperes. 

A tót nyelvű egyházak iskolái a legújabb időig teljesen elvált 
életet éltek a német egyházak iskoláitól; egyedüli érintkezési pont 
közöttük az volt, hogy amazok is az egyházmegyei közgyűlés hatás-
körébe tartoztak iskolai ügyeikre nézve. Tanitóik is elkülönítették 
magukat a német egyházak tanítóitól, ezeknek tanitó-egyletében részt 
nem vettek. 

Tanitóik a régibb időben gymnasiumi 5 6 osztályt végzett 
tanulók voltak, rendesen a felvidékről, kik között időnként egy-egy 
theologust is találunk ; ma azonban már csak tanitó-képzőt végzett 
egyéneket alkalmaznak állami és felekezeti intézetekből egyaránt, 
kik mindnyáján magyarul beszélnek és értenek. A tannyelv túlnyo-
mólag tót, de magyarnyelv mint rendes tantárgy taníttatik s tanitóik 
között többen szép sikert tudnak felmutatni a magyar nyelv taní-
tásában. 

A mi a tanítóegyesületeket illeti, úgy előrebocsátandó, hogy 
egyházmegyénk német tanítói már a 40-es években tömörültek taní-
tói egyletté, melynek elnöke és lelke az akkori körlelkész, Scultéty 
József, szeghegyi lelkész jegyzője, Hamel György, cservenkai tanító, 
könyvtárosa pedig Joeckel Henrik, ujverbászi tanitó volt. 

Az 1848—49. évi viharos időben az egylet feloszlott, könyv-
tára pedig, mely könyvtárosánál Uj-Verbászon volt elhelyezve, a szerb 
felkelők által, kik 1849. évi január 21-én Verbászon betörtek, rabolva 
és pusztítva, meg lett semmisítve, úgy hogy a nyugalom és rendes 
állapotok után a könyveknek egyetlen egy kötete sem került meg 
többé. 

1850-től fogva csak évi értekezletek tartattak az illető kör-
lelkész elnöklete alatt, melyeken szabadon választott, vagy az érte-
kezlet által kitűzött thémákról értekezések olvastattak, gyakorlati 
előadások tartattak és az időszerinti tanügyi kérdések beszéltettek 
meg. 

Hosszabb vajúdás után 1898. évben az egyházmegye bácsi 
részére megalakult a néptanítói egylet, melynek tagjai a bácsi ág. 
hitv. ev. összes tani tói és melynek czélja az iskolai valláserkölcsi 
nevelés és az előirt tantárgyakban való oktatás előmozdítására vonat-
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kozó ismeretek gyarapítása és tanításuk módszerének meguj itatása s 
mindkettőnek a tanítók közti terjsztése egyházi hitelveink és a haza 
szelleme szerint; továbbá az iskola belső életének fejlesztése, a taní-
tási eszközök javítása és szaporítása, végre a tanítók egyházi és 
társadalmi állásának támogatása. 

Mindezekből látni való, hogy a bács-szerémi esperesség mindig 
híven törekedett iskoláiban is a haladó kor követeléseinek mefelelni. 

E. Jlz uj-uerbászi algymnosium története. 
Az esperességben igen korán nyilvánult az óhaj egy magasabb 

tanintézet alakítása iránt. Már 1807. évi szept. 10-én a bányakerületi 
közgyűlés behatóan foglalkozott a bács-szerémi esperességben szerve-
zendő triviális iskola ügyével. Az 1811. évben Bulkeszen tartott esp. 
partikuláris gyűlés egy, Plachy György és Korossi János lelkészekből 
álló bizottságot küldött ki, indítványtétel végett mi módon volna egy 
ily iskola létesíthető és aztán megindultak az eszmecserék, hol álli-
tassék fel, Ujvidéken-e vagy Uj-Verbászon. Ezen tárgyalások és eszme-
cserék alatt, néhány világi úr 1809-ben egy latin magán iskolát 
szervezett Új-Verbászon, és abban mint tanárok alkalmaztattak: 
Blásy János, Skolka András, új-verbászi lelkész, Búzás, új-verbászi 
ref lelkész és Nagy József, kuczurai ev. lelkész. Az elsőnek rendes 
fizetése volt, az utóbbiak évi száz forint dijat kaptak. Azonban a 
tanulók apadása és más kedvezőtlen viszonyok miatt ezen iskola 
csak 1816-ig állott fen, aztán megszűnt. 

De az óhaj egy ily iskola birása iránt nem halt ki. Az 1812. 
évi julius hó 24-én és oktober 10-én tartott esp. gyűléseken az ügy 
ujra felkaroltatott. A julius 24-én, melyen Asbóth János, esp. fel-
ügyelő és Laukonides Mihály esperes elnöklete alatt jelen voltak: 
Kiss Ferencz, Kiss Mihály, Tessényi György, Plachy György, Hajnóczy 
Sámuel, Scultéty János, Sztehló János, Rohonyi György és Borovszky 
Sámuel, Asbóth felügyelő tanácskozás alá bocsátotta e három kér-
dést: 1. Milyen legyen az alakítandó iskola?, — 2. Hogyan tartat-
hatik fön?, — 3. Hol állittassék fel? — mely három kérdésre követ-
kező határozatok hozattak: 

1. Az iskola grammatico-syntactica legyen, de úgy, hogy benne 
a közéletre szükséges reáltárgyak is tanitassanak. 

2. Az iskola fentartását illetőleg, részint gyűjtések eszközlése, 
részint az esperesség lelkészeinek és tanítóinak megadóztatása ha-
tároztatott. 

3. Az iskola felállításának helyéül Új-Verbász jelöltetett ki, 
Kiss Mihály iskolai felügyelővé, Scultéty János lelkész, pénztárnokká 
neveztetvén ki. A megnyitás idejéül meg az év nov. 1-je tüzetett ki. 
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Az 1822. oktober 10-én Új-Verbászon tartott esp. közgyűlés az 
esperesség egyházait, lelkészeit és tanitóit 4 osztályba sorozta, mely 
szerint az iskola fentartásához járulni köteleztettek. Ezen osztályozás 
szerint: 

A) az egyházak közül az 
I. osztály fizet évenként 25 frt. váltót és 5 pesti mérő búzát. 

Ezen osztályhoz soroztattak : Petrovácz, Cservenka, O-Pázua és l 'j-
Verbász. 

II. osztály fizet évenként 15 váltó frtot és 4 pesti mérő búzát. 
Ide tartoztak: Szeghegy, Bulkesz, Kiskér, Kiszács, Pivnicza, Lj-Pázua 
és Glozsán. 

III. osztály fizet évenként 10 váltó frtot és 3 pesti mérő búzát. 
Ide tartoztak; Torzsa, Járek, Bácsujfalu, Lality és Bajsa. 

IV. osztály fizet évenként 2 váltó frtot és 2 pesti mérő búzát. 
Ide számittatott Kuczura, Kulpin és Újvidék. 

A leányegyházak évi 2 frttal és egy pesti mérő búzával adóz-
tattak meg. Ide soroztattak: Ü-Verbász, Szilbás, Új-Soóvé, Palánka 
és Banovcze. 

B) A lelkészek közül az 
I. osztályhoz tartozó egyházak lelkészei fizetnek évenként 8 

váltó frtot és 3 pozsonyi mérő búzát. 
II. osztály lelkészei 6 váltó frtot és 2 pozsonyi mérő búzát. 

III- n n ^ r rt n, 1 n n " 
IV 3 V 1 v • rt n <J * n n / 2 " « " 

C) A tanítók közül az 
I. osztály tanitói 4 váltó frtot és 1 pesti mérő búzát. 

II. „ „ 3 „ „ „ 1 pozsonyi mérő búzát 
m > i n n n n 

IV 1 V 1 » • n n 1 n « t n / 2 « n » 
A leányegyházak tanitói 1 váltó frt '/2 pozsonyi mérő búzát. 
Az 1823. aug. 25-én Uj-Verbászon tartott esp. közgyűlés Piv-

niczát a III. és Lalityot a IV. osztályba áthelye/ni határozta. 
Az első tanárnak fizetése 350 váltó frt, 24 pesti merő búzában 

és 6-öl tűzi fában állapíttatott meg, azonkívül minden tanulónak 
6 frtnyi tandija annyi részben elosztandónak határoztatott, a hány 
tanár leend alkalmazva. 

Első tanárnak Szlavkovszky Mátyás, akkori nevelő lőn ineg-
hiva. Minden tanuló beiratási dij fejében 1 frtot fizetett a tanárnak. 
A fűtési pénz 1 frt 30 kr. váltóban állapíttatott meg. Nem ág. hitv. 
evang. tanulók ezen kívül az iskolai alapra 6 frtot tartoztak fizetni. 

így tehát az iskola létre jött. Azonban mindjárt kezdettől ön-
magában hordta halálának csiráját Már a következő évben, 1823. 
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aug. 25-én panaszkodik a pénztárnok az esp. közgyűlésen, hogy 
némely pártfogók a reájok kivetett iskolai illetéket még be nem fi-
zették. Az 1824. aug. 3-án Szeghegyen tartott esp. kisgyűlés az iskola 
számadását megvizsgálván, az elmúlt két iskola évi bevétel tett 
1108 frt, a kiadás 1198 frt 57 kr., a hátralék pedig már 967 frtot. 

Az 1824. év őszén Slavkovszky Mátyás tanár Lőcsére hivatván 
meg tanárnak, itt leköszönt s helyébe a pozsonyi lyceumban a theo-
logiát elvégzett jeles ifjú, Nagy Jeszeni Jeszenszky György választa-
tott meg ugyan ez év szept. 21-én tanárnak. 

Ezen az évben a tanulók száma mind a négy osztályban volt 
összesen 36, ezeknek csaknem fele (16) szerb. Jeszenszky György 
tanárkodásának második évében a tanulók száma egyszerre 64-re 
emelkedett, melyek közül felén túl, vagyis 33 szerb, 22 ág. hitv. és 
9 helv. hitv. s kath. volt. 

Jeszenszky György 1826. év nyarán Kuczurára lelkésznek hi-
vatván meg, 1826. évi julius 6-án hontmegyei Lisson született Abalfy 
Károly hivatott meg a tanszékre, ki nem rég jővén a bécsi theol. 
intézetről vissza és Laukonides Mihály esperes mellett mint káplán 
működött. Ez iskolaévben 58 tanuló volt. 

Az iskola fölötti felügyeletre és minden ügyeinek kezelésére 
egy állandó iskolai bizottmány választatott, mely mindjárt az első 
évben háromszor tartott üléseket s az iskola kül- és belügyeit ren-
dezte. Ez iskolai bizottmány tagjai voltak : Rohonyi György, esperes 
mint elnök, Sztehló János, esp. jegyző, Scultéty János, újverbászi, 
Tessényi György János, torzsai, Hajnóczy Sámuel, kiskéri, Spannagel 
József, bulkeszi és Plachy György, bácsűjfalusi lelkészek és Abalfy 
Károly, tanár. 

Az iskola hátralékainak folytonos növekedése már az 1827. 
szept. 12-én Kiskéren tartott iskolai bizottsági gyűlést arra a hatá-
rozatra indította, hogy Scultéty József és Jeszenszky György lelkészek 
kiküldessenek minden egyes hátralékban levő pártfogóhoz a folyton 
növekedő hátralékok behajtása és uj adakozások gyűjtése végett. 
Nevezett lelkészek küldetésükben a következő év junius havában el 
is jártak és az iskola számára 247 váltó forintot gyűjtöttek. A ta-
nítványok száma ez időtől kezdve egészen 1840-ig 40 és 60 között 
váltakozott. Vallás és nemzetiségre nézve ez időben a tanítványok 
felét még mindig a szerbek képezték. 

Az 1828. oct. 7-én Pivniczán tartott iskolai állandó bizottság-
ban a bizottság tagjai közt már ott találjuk Borovszky Sámuel 
pivniczai és Kolényi Dániel soóvei lelkészeket is. 
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Az 1831/2 tanév az egész nyár folytán dühöngött Cholerajár-
vány miatt csak november elején nyittatott meg. Ezen iskolaévben 
is hangos panaszok emelkedtek a Bajsán tartott esp. gyűlésen az 
egyes pártfogók fizetésbeli hanyagsága ellen. 

A következő tanévben mindössze csak 37 tanuló iratta be ma-
gát. Ennek okát az akkori igazgató a magyarság terjedésében és a 
többi nemzetiségek megvetésében vélte találni, a mi ugyan aligha 
volt úgy, legalább a szerbeknek feltűnő nagy száma (19) az ellen-
kezőt látszik bizonyitani. 

Az 1833. évben az iskola fennmaradásához ujabb remények 
köttettek, miután az ez évi julius havában Glozsánban tartott esp. 
közgyűlésen valamennyi lelkész és csaknem valamennyi tanitó saját-
kezű aláírásukkal kötelezték magukat, évi járulékaikat az iskolai pénz-
tárba pontosan befizetni. 

Az 1835. évi junius 30-án tartott esp. közgyűlés a kir. kincs-
tári uradalomtól 2850 váltó forinton Uj-Verbászon az iskola számára 
egy házat vett, melybe a tanár és az iskola még az év őszén be-
költözött. Ugyan ez év szept. 22-én meglátogatta iskolánkat Főtiszt. 
Dr. Szeberényi János superintendens, melynek emlékére Abaffy Ká-
roly tanár megvetette az iskolai könyvtár alapját, ajándékozván annak 
5 földabroszt és 13 darab könyvet. Ezt csakhamar mások követték. 
Már a következő évben Leschka István, ópazuai lelkész 8 kötetet, 
Scultéty József, szeghegyi lelkész 12 kötetet, Rohonyi János, glozsáni 
lelkész 2 kötetet és Quirsfeld Nándor, cservenkai lelkész 20 kötet 
könyvet ajándékoztak. 

1836. junius 28-án AbaíTy Károly tanár a bánáti őrvidéken 
Antalfalvára lelkésszé lőn megválasztva s helyét ugyan az év aug. 
3-án el is foglalta. Az ugyan ez évi julius 28-án az esp. gyűlés által 
AbafTy helyére Godra Mihály lőn megválasztva, ki gróf Stainlein-
Saalenstein Lajos házánál, hont-megye Szemréd helységben nevelős-
ködött és szept. 27-én Verbászra megérkezett. 

1837. január 15-én elhunyt az iskolának buzgó felügyelője Kiss 
Mihály. — A következő években a könyvtár ujabb ajándékozások 
által folyvást gyarapodott 1837-ben Godra Mihály tanár, részint sa-
ját, részint a tanulók és más jóltevők adományaiból megvetette az 
ásvány- és éremgyűjtemények alapját 

Az 1838-ban tartott esp. közgyűlésen Becker Jakab, végzett 
theologus, új-verbászi szüleinél tartózkodván, felszólittatni határozta-
tott, hogy az esperességi gymnasiumban tanári teendőket vállaljon 
el, a miért neki az esperesség egyelőre 130 váltó forintnyi tisztelet-
dijat szavazott meg. Ez időtől kezdve 2 tanárral működött és tanit-

5 
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ványainak száma folyton szaporodott, úgy, hogy az 1838 —9-ki iskola-
év 68 tanítványt mutatott föl; az 1840—1-ik már 89. a következő 
tanév pedig 97 tanítvány nyal dicsekszik. 

1840. márczius 9-én. Becker Jakab Torzsán választatván meg 
papnak, Verbászról eltávozott. Helyére Zvarinyi Károly, előbb torzsai, 
azután petrováczi esp. segédlelkész választatott. Az ugyan ez évi 
május 25-én Kiskéren összeült iskolai bizottság .a tanári fizetéseket 
szabályozta. Ugyan ez évi november 3-án Uj-Soóvén tartott iskolai 
bizottsági gyűlésen Sztehló János esperes azon inditványnyal állott 
elő, hogy az új-verbászi esp. iskola Újvidékre tétessék át. Indítványát 
Tessényi János, uj-soóvéi lelkész, czáfolatával megdöntötte. 

Az 1840. szept 9—11-ig tartott ág. hitv. ev. egyetemes gyűlé-
sen az ágost. hitv. ev. iskolákat illető azon határozat mondatott ki, 
hogy 1841. szept. l-jétől kezdve mind azon tantárgyakat, melyeket 
terminológiai nehézségek nélkül magyarul előadni lehet, magyar nyel-
ven adassanak elő, s a magyar nyelv mint rendes tantárgy minden-
kire kötelező legyen ; a bizonyítványok és jegyzőkönyvek is ezentúl 
magyarul állíttassanak ki. 

Az iskolának Újvidékre való áthelyezése az 1841. junius 3-án 
Bácsuj falun tartott esp. közgyűlés által végkép elüttetett. A temes-
vári egyház felügyelője Daru vári Graff Károly 1842. február 6-án egy 
levélben felszólitá Sztehló János, bács-szerémi esperest, hogy az 
ujverbászi esp. iskola egy Temesváron felállitandóval egyesittessék. 
Az esperes a felszólításra tagadó választ adott. 

Az 1842. évi junius 16-án Kossúth Lajos, monostorszegi Ferencz-
csatornai pénztárnok iskolánknak egy arany jutalmat küldött azon 
nem magyar ajkú tanuló számára, ki a magyar nyelvben legtöbb 
haladást tanúsított. A nyilvános vizsgánál a jutalom Drakulics Gábor 
syntatista tanulónak Ítéltetett oda. — Ezen évben érte el az esperes-
ségi gymnasium tanítványai számának legtöbbikét, t. i. 97. Ezek közül 
47 gör. kel., 25 ág. hitv., 3 helv. hitv., 3 kath. és 19. mózes vall. 

1842. őszén a 4 gymnasiumi osztályhoz egy előkészítő osztály 
csatoltatott. — Ugyanez évben a számos hátralékok beszedésére és 
új pártfogók szerzésére kiküldettek az iskolai bizottság gyűléséből: 
Labáth Manó és Becker Jakab. 

Az 1843. évben tartott esp. közgyűlésen a lelkészek és tanítók 
uj k u l c s szerint lettek az iskola számára megadóztatva, és pedig : 

I . A lelkészek közül: 

Az I. osztály fizet 8 váltó frtot és 2 pesti mérő búzát. Ide 
tartozik: Petrovácz, Cservenka, Ó-Pázua, Űj-Verbász és Szeghegy. 
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A II. osztály fizet 6 frtot és 2 pozsonyi m. búzát, tudniillik : 
Bulkesz, Kiskér, Kiszács, Fivnicza, Glozsán és Uj-Pázua. 

A III. osztály fizet 4 frtot és egy pozs m. búzát: és pedig: 
Torzsa, Járek, Bácsujfalu, Lality és Bajsa. 

A IV. osztály fizet 3 frtot és 1 pozs. m. búzát úgymint: Kulpin, 
Kuczura, Uj-Soóvé, Újvidék, Neudorf és Szilbás. 

I I . A tanítók közül: 

Az I. osztály fizet 2 frtot és 1 pozs. mérő búzát: Petrováczi, 
•Cservenkai, O-pázuai, Kiszácsi, Bulkeszi, Kiskéri első tanitók, továbbá 
a Szeghegyi, Uj-verbászi és Pivniczai. 

A II. osztály fizet 1 frt. 30 krt és V2 pesti mérő búzát: a Kis-
kéri második a Járeki, Torzsai, Uj-pázuai, Kuezurai, Lalityi, bácsuj-
falusi, Glozsáni és Bajsai. 

A III. osztály fizet 1 frtot és l/3 pesti mérő búzát: a kulpini 
és új-soóvéi. Az újvidéki csupán egy frtot. 

Az 1843. évben Fürdős Péter, esp. ülnök és ó-kéri kir. kincstári 
ispán ösztöndíjul évenként egy aranyat igért. Monostori pénztárnok 
Kossuth Lajos szintén 1848-ban bekövetkezett haláláig mindig meg-
küldte évenként az egy aranyát. 

1846-ban a tanitók egy 2 aranyból álló ösztöndijat alakitottak 
„Pestalocianum" nevezett alatt, melyet első évben Reisz Ágoston 
és Rucska Benő nyertek el. Ezen ösztöndij az 1848-ban bekövetkezett 
események folytán szintén megszűnt. 

1848-ban az igazgató-tanár Godra Mihály felsőbb rendelet 
következtében az iskolai anyakönyvet, mely eddig latin nyelven veze-
tett, magyar nyelven kezdé vezetni ; azonban a Bácskában keletkezett 
nemzetiségi zavarok miatt jónak látta, a magyar szöveget félrehagyva, 
az anyakönyvet ismét latinul folytatni. 

Az 1847/8. iskolai év a bekövetkezett zavarok miatt nem fejeszt-
hetett be. Már pünkösd előtt elvitték egyes aggódó szülők gyerme-
keiket Pünkösd után pedig az iskola végkép feloszlott. A szerbek a 
megerősített Szenttamásban mindig fenyegetőbb állást foglaltak el 
és a bekövetkezett év január 21-én Verbászra törvén, ezt ellentállás 
nélkül kifosztották és felgyújtották. Az 1848/9. iskolaév természetesen 
elmaradt. A tanárok is elhagyták Verbászt s az igazgató csak 1850. 
évi szept. havában tért visza Verhászra; igy tehát még az 1849/50-ik 
tanévben is csak Zsvarinyi Károly tanított 16 tanítványt privátim. 
Csak az 1850/1. tanévben nyilt meg ismét rendesen az iskola 54 
tanítvánnyal, de a pártfogók hátralékai már ekkor az anyakönyv 
szerint 1000 váltó forintot és 130 pesti mérő búzát meghaladtak. 

5* 
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A most következett korszakban az iskola egészen a győző kor-
mány kénye szerint rendeztetett be ; az „Entwurf" szerint kellett 
tanítani, az előirt tankönyveket elfogadni és mindenben a felsőbb 
parancsnak hódolni. 

Ez időben a pártfogók beosztásában is azon változás történt, 
hogy az új-verbászi lelkész az első osztályból a II. tétetett át; az ó-kéri 
a III., a bajai levita a IV., az ó-verbászi lelkész a 2 oszt. soroztattak. 

Az 1852. évi juniusban tartott esperes, közgyűlésen az iskolai 
állandó-bizottság újonnan választatott következő tagokkal: Scultéty 
József, alesperes, mint elnök, Jeszenszky György, Hutter Frigyes, id.. 
Makry Sámuel György, dr. Inándy Károly és Becker Jakab. Egy 
évvel későbben még hozzájuk választattak: Rohonyi János, Stúr 
Dániel, Tessényi Károly, Godra Mihály, Zsvarinyi Károly, Mokry János, 
Scultéty Ede, Joekel Henrik és Reisz Benjamin. 

Az 1849. év után bekövetkezett korszakban az új-verbászi 
iskola folyton élet és halál közt lebegett. A kormány minduntalan 
küldözgette rendeleteit és utasításait, melyeknek az iskola, pénzhiá-
nyában megfelelni nem birt. Az esperesség az iskolát minden áron 
megmenteni és nyilvánossá tenni óhajtván, az esperességben minden 
lélek után fizetendő egy garas adót kivánt kivetni. Azonban az egy-
házak nagy része az adót elfogadni vonakodott; a kormány pedig, 
mely megkerestetett, hogy ezen garasos adót megparancsolja, az espe-
resség kérelmét visszautasította. — Végre sikerült 1855. évi október 
havában egy harmadik tanszéket fölállítani, s arra Scultéty Gusztávot, 
volt cservenkai káplánt meghívni. Ugyanekkor szereltetett fel ideig-
lenesen egy harmadik tanterem is. 

Az 1857. évi április 21. és 22-én tartott esp. közgyűlés az esp. 
állandó iskolai bizottságot újonnan választotta következő tagokból: 
a mindenkori esperes mint elnök ; tagjai : az alesperes és a körlel-
készek ; azonkívül: Plachy Dániel, Ábrahám István, Babilon Lajos, 
Róth Károly, Grósz Theophil, Mokry János, Tessényi Pál, Hamel 
György, Langhoffer Tóbiás. Még ugyanazon éven hozzá választattak :: 
Jausz Frigyes, Joeckel Henrik, Garay János, Rohonyi Nándor. 

Ugyan ez év őszén az iskola Poroszországból egy 1743 frt 46 
krnyi — pengő pénzbeni segélyt kapott. 

Az iskolai pénztárnoki hivatal, melyet hosszú ideig maga az 
gazgató, Godra Mihály, viselt, most Mokry Jánosra ruháztatott az 
igazgatónak nagy elfoglaltsága miatt. 

Az 1858/9. tanévben Scultéty Gusztáv tanár hosszabb beteg-
ségbe esvén, őt részint Roth Károly Tivadar, ó-verbászi lelkész,, 
részint Godra és Zvarinyi tanárok helyettesitették. — Scultéty 
Gusztáv meghalt 1863. évi május 15-én. 
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Ezen évben az iskolára több rendbeli adakozás történt, részben 
oly feltételek és kikötéssel, ha az iskola a nyilvánossági joggal fel 
leend ruházva. Az 1859. év őszén Stenczel Károly, végzett theologus 
lett Scultéty Gusztáv helyére megválasztva — 1855—1870-ig a ta-
nulók száma folyvást 60 - 80 közt váltakozott. 

Szabados Elek az 1864. év tavaszán megbetegedvén dr. Székács 
József superintendens helyettes tanárul ugyan ez év május havában 
Melczer Kálmán, lelkészjelöltet küldé le. Miután Szabados Elek 
mellbajban ugyan ez év junius 7-én, Szent-Lőrinczen meghalt, ennek 
utódául Stelczer Frigyes, cservenkai káplán választatott, ki állomását 
•oktober havában el is foglalá. Azonban már következő év február 
havában kiszácsi pappá lőn megválasztva. Helyére Halasi Gyula hi-
vatott meg, ki állását április 25-én foglalá el. 

Az 1866/7. tanévben egy tápintézet alakitása határoztatott el, 
melyre az esperesség egyházaiban évenként gyűjtések voltak eszköz-
lendők. A tápintézet létre is jött Halasi Gyula gondnoksága alatt ; 
azonban daczára annnak, hogy az egész élelmezés — ebéd és vacsora 
— évenként 45 frtnál többre nem került, 4 — 5 tanulónál több soha 
sem vett a jótéteményben részt, minek folytán az adakozások lassan-
ként elmaradván, az 1870/1. év végével a tápintézet 5 évi fenállása 
után önmagától megszűnt. 

1867. november 2-án Sztehló József, esperes, Godra Mihály, 
igazgatót, igazgatói hivatalától makacssága miatt felfüggesztvén, ideig-
lenesen Zsvarinyi Károly tanárra bizta az igazgatói pecsétet és midőn 
-Godra Mihály sem az iskolai gyűlésen, sem a közetkező évben tartott 
esp. közgyűlésen tágitani nem akart, sőt a tanári állomásról is az 
•esp. közgyűlésen szóval, majd az espereshez intézett levelében irásilag 
is határozottan leköszönt, az igazgatóság évenkénti választása lőn 
kimondva s az 1868/9. iskolaévre Zvarinyi Károly lett rendes igaz-
gatóvá. — Godra Mihály 1868. őszén Verbászt elhagyván, helyére 
Max Vilmos volt segédlelkész választatott, ki azonban 1869. február 
havában Eperjesre menvén tanárul, a tanév második felében helyét ré-
szint Róth Káróly, mint segédtanár, részint a rendes tanárok pótolták. 

1869. aug. havában Max Vilmos helyére Kovalszky Lajos, lel-
készjelölt és nevelő választatott meg, a ki egészen 1899-ig működött 
az intézetben és 25 évig igazgatója volt mig nyugdíjba ment. 

Végre bekövetkezett a gymnasium történelmében korszakot al-
kotó, válságos 1870. év. A bács-szerémi ág. hitv. ev. esperesség át-
látván, hogy az iskola jelen állapotában a kor igényeinek megfelelni 
többé nem képes, de másrészt ujabb áldozatokra magát gyöngének 
érezte : az 1870. junius hó 9-én Újvidéken tartott közgyűlése jegyző-
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könyvének 27-ik pontjában határozatképen kimondja, miszerint az 
esperes a helyi iskolai bizottmány élén igyekezzék gymnasiumunk 
számára tekintélyesebb állami segélyt kieszközölni, vagy magát a 
ministeriummal egy Uj-Verbászon fölállítandó államgymnasium tár-
gyában érintkezésbe hozni, mely esetben a meglevő iskolai alap szer-
ződésileg a magas kormány rendelkezésére bocsájtatnék". — Ezen 
határozat értelmében a kellő lépések megtörténtek ; a közoktatási 
ministeriumhoz előbb segély elnyerése végetti folyamodvány, ennek 
sikertelensége után pedig egy hosszabb memorandum nyújtatott be, 
melyben az iskola összes vagyonával az államnak felajánltatott. — 
Azonban ez utóbbi sem lőn kedvezően fogadva, úgy, hogy a verbászi 
gvmnasium feloszlása előestéjén állott. Ekkor Uj-Verbász lakosai s a 
szomszéd községek, élükön egy lelkes ideiglenesen alakult bizottság-
gal, mindent megkisérlették, a veszni indult iskolát még egyszer meg-
menteni ; s néhány hét alatt részint alapítványok, részint évi járu-
lékokból oly összeg gyűlt be, mely az iskolát nemcsak megmenteni, 
de korigényeihez képest átalakítani is képes leend. Az újonnan ala-
kítandó iskola felekezeti jelleg nélkülivé és reál-gymnasiummá át-
változtatni határoztatott. Ezen terv az 1871. junius 6-án Újvidéken 
tartott esp. közgyűlés előterjesztetvén, ezen közgyűlés jegyzőkönyvének 
7. pontjában kimondja, hogy az uj-verbászi esp. gymnasium összes 
ingó és ingatlan vagyona s ezenkívül az esperességi pénztárból éven-
kénti 200 frtnyi segély az Uj-Verbászon tervezett pártfogósági alreál-
gymnasiumnak átadatik". Ezen határozat alapján, ugyancsak az 1871. 
év iulius 9-én összeült a reálgymnasiumi pártfogósági alakuló köz-
gyűlés, mely az uj reálgymnasiumnak szept. hó elején leendő meg-
nyitását kimondta. Egyszersmind egy negyedik tanszék felállítása 
határoztatván el, a közgyűlés által választott szűkebb bizottság ez év 
szept. 6-án a negyedik tanszék ideiglenes betöltésére Tóth Lajost 
hivta meg. Ugyan ezen iskolai bizottság köté meg a vagyonátadási 
szerződést az esperességgel és haladéktalanul megtevé a szükséges 
lépéseket, hogy ezen iskola az állam által is elismertessék és nyil-
vánossági joggal felruháztassák. A kérvény a magas kormánytól ked-
vezően lőn fogadva s már 1872. április hó 30-án 10262-ik szám alatt 
a közoktatásügyér következő leiratot külde : 

,.Az uj-verbászi ág. hitv. algymnasium még mult évben feleke-
zeti tanintézetnek lenni megszűnvén, — ezen most hitfelekezet nél-
küli 4 osztályú algymnasium igazgatósága, ide zárt kérvényében az 
iránt esedezik, miszerint a tanintézetnek a nyilvánossági jog adassék 
meg. E kérvénynek elintézéséül tehát az ujverbászi hitfelekezeti jel-
leg nélküli algymnasiumot, azon feltétel alatt, hogy e tanintézet a 
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hasonló állami intézetek számára kibocsátott és kibocsátandó rende-
letek és tantervek értelméhez képest rendeztessék be és kezeltessék; 
továbbá, hogy az ugyanott működő tanároknak legalább felerésze 
oly tagokból álljon, kik a szabályszerű képesitést a fennálló országos 
tanári vizsgáló bizottmány előtt nyerték meg, a n y i l v á n o s s á g i 
j o g g a l e z e n n e l f e l r u h á z o m . Miről a megye közönségét oly 
felhivással tudositom, miszerint az esedező tanintézeti igazgatóságot, 
ide zárt kérvényének kiadatása mellett, e felett azzal sziveskedjék 
tudósitani, hogy ezen nyilvánossági jog megadása a hivatalos lap, 
valamint a tankerületi főigazgatóságok utján közhirré tétetik Budán, 
1872. évi április 30-án. Dr. Pauler Tivadar s. k." 

Ezen időszak óta a tanitványok száma egyszerre jelentékenyen 
fölemelkedett; mert mig az 1870—1. iskola év csak 79 tanulót birt 
fölmutatni, a reá következett 1871/2. évben már 114, az 1872'3-ban 
pedig 108 tanuló iratta be magát. 

Igytehát a bács-szerémi ág. hitv. ev. uj-verbászi algymnasium 
50 évig a lelkészek, tanitók és az egyházak által fenntartatva, hit-
felekezetünk jellegét elvesztette. Most, 19 0-ik évben pedig, miután 
28 évig mint pártfogósági tanintézet sem tud boldogulni, intéző bi-
zottsága annak teljes államosítását kieszközölni törekedik. Lesz tehát, 
mit sajnálattal vennénk tudomásul, ezen intézetből alkalmasint, 
.Állami kath. gvmnasium" a protestáns Uj-Verbászon. Kár és szo-
morúság ! 

Átmenvén most már az egyes egyházközségek történelmére, még 
megemlitésre méltónak tartjuk, hogy a bács-szerémi egyházmegyében 
az egyházközségek szaporodása a II. József császár alatt történt 
telepítés óta majdnem kizárólag természetes uton történt. A már 
meglevő régibb egyházakból majd kisebb majd nagyobb rajok váltak 
ki és lebocsátkoztak oly községekben, a melyekben azelőtt ág. hitv. 
evang. nem laktak. így keletkeztek például új evang. egyházközségek 
Neudorfon, Bcskán, Kercsedinben, a szurcsini missiói területen, Kátyon, 
Titelen, Kovil-Szt-Ivánon és a zsablyai missiói területen. Ezen sza-
|x>rodás még ma sem szűnt raeg, hanem folytonosan tart. Ezen 
szajK^rodás okozta, hogy a horvát-szlavon egyházmegye létre jött. 
Isten segedelme és az evang. hitbuzgósága ezen a tájon hatalmas 
evang. életet teremthet. 
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III. R É S Z . 
Az egyes egyházközségek története. 

A. /I 19-ik században keletkezett egyházközségek. 

1. Bácsujfalu 

Az egyházközségi levéltárban található feljegyzések és igy a 
püspöklátogatási jegyzőkönyv szerint is Bácsujfalun már 1760-ban 
körülbelül 120 ág. hitv. ev. tót család telepedett le, a kik Bács-Bodrogh 
vármegye területén az első evang. imaházat épitették. Ide úgy ke-
rültek, hogy Patatics Ádám akkori kalocsai érsek, kinek jószágaihoz 
Bácsujfalu határa és a szelencsei puszta is tartoztak, ezen időben 
a felső magyarországi megyékből tót és néhány magyar családot, 
többnyire ágost. hitvallásuakat telepitett le a környékbeli pusztákra 
földmivelés czéljábol. Mert ezen terület nem messzire esett Bács 
helységtől, az uj telepitvény Bács-Ujfalu nevet kapott, ámbár a nép 
mai napig is Szelencsének hivja, mert azon puszta melyen a falu 
fekszik, ős időktől fogva Szelencse pusztának neveztett. 

Midőn az anyagi dolgaik biztositva voltak, arra forditották tö-
rekvésüket, hogy a lelkiekben sem szenvedjenek hiányt. Azért már 
1768-ban a kalocsai érsekhez azon kérelmükkel fordultak, hogy en-
gedélyezze nekik egy tanitó meghívását, a ki a gyermekeiket szent 
hitünkben oktatná s egyúttal istentiszteletet végezhetne. — Meghall-
gatott kérelmük következtében választottak is csakhamar tanitót, 
felépítettek imaházat mely egyszersmind iskolának is szolgált. Ámde 
örömük csakhamar siralomra fordult, mert szomorú napok követ-
keztek be. Mária Terézia uralkodása alatt sok üldözésnek voltak 
kitéve. Meghagyatott nekik, hogy vagy térjenek át a rom. kath. val-
lásra, vagy költözködjenek ki. Az utóbbit választották. Elhagyták 
házaikat és imaházukat és elszélyedtek, mert több izbeni panaszuk 
mellyel zaklatatásaik miatt a helytartótanácshoz fordultak, eredmény 
telen maradt. így 1777. év végén előbb 28, valamivel későbben 70 
család hagyta el Bácsujfalút és előbb Újvidéken, innen pedig csakhamar 
O-Pázuán keresett menedéket. így keletkezett O-Pázuán 1777-ben a 
bács szerémi egyházmegyének első ág. hitv. ev. egyházközség rendezve 
és szervezve, mert Ó-Pázuán 1770-óta szintén már néhány ev. tót 
család telepedett volt le és ezek a Szelencseiekkel megalakíthattak 
egyházközségi életet. 
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Az elhagyott bács-ujfalusi házakba rom. kath. tótok költöztek 
be és az imaházat elfoglalták, az evang. harangot, mely állítólag 
most is létezik a rom. kath. templom tornyában, elkobozták. 

Kedvezőbb fordulatot a bács-ujfalusi evangélikusok dolga csak 
1783-ban vett midőn az áldott emlékű II. József császár kiadta 
türelmi parancsát. A széjjel ment és biztos tartózkodási helylyel nem 
biró hivek visszajöttek, uj házakat építettek ; sőt templomépitéshez 
is fogtak, mely 1787. elkészült és ezen év szeptember 15-én szent-
háromság utáni XVI. vasárnapon felszenteltetett. Ezen ünnepélyes 
alkalomkor első megválasztott lelkészünk is, boldog emlékezetű Plachy 
György, hivatalába be lett iktatva Gécs Sámuel, eservenkai és Jeszen-
szky Péter, glozsáni lelkészek által ía püspök látogatási jegyzőkönyv 
ezen actust 1790. évi julius 6-ra teszi, de mert az előbbi adat az 
egyházközségi levéltárból való, annak kell hitelt adni.) Az akkori 
lélekszám 540 volt. 

Ezen idő óta békésen fejlődött a bács-ujfalusi egyházközség, bár 
életgondjaival nehéz küzdelmet kellett vivnia. Lassanként emelt 
iskolát, pap- és tanitólakást, mig végre 1870-ben templomát teljesen 
renoválta, mely azon évi november 13-án szenteltetett fel. A tem-
plom keresztalakú, 14'/2-öl hosszú, 972-01 széles, tornya fehér 
bádoggal van fedve s benne három harang van. A legnagyobb 433 
fontos; felirata : „In campanae sonat vox dei. Invocat pro sacris. 
Ecclesiae Ev. A. G. ad Bácsujfaluensis. Proprio aere fundi curavit 
sub Georgis Plachy, de Verbócz, V. D. M. 1829". A másik harang 
202 fontos: felirata : „Goetus evangelicus Bácsujfaluensis hanc cam-
panam in Urbe Pestini suis et posteritatis suae usibus ex proprio 
Raenu fieri curavit Goss Michael Johann Khall und Anton Litmann 
in Pest. 1788." A harmadik harang 180 fontos; felirata: „Ecclesia 
Evangelica Bácsujfaluensis proprio usibus fundi curavit. Anno 1858. 
Fundit me Georg Joseph Petrovits Neoplantae. 

Templomi szent edények vannak a következők : 1 ezüst és 1 
czinkehelv, 1 ostyatartó, 9 gyertvatartó és 1 aranyozott feszület. 

Az egyházi pecsét felirata : ,Sig. Eccl. Ev. Aug. Gonf. Bács-uj-
faluensis 1837.- A közéjen: „Biblia sacra". A nyomó felirata: 
„Bácsújfalvi ág. hitv. ev. lelkészi hivatal 1871 . 

A Bács-ujfalusi egyház 1900. évi lélekszáma 1702, házaspár 506. 
Mint leányegyház és szórvány hozzá tartozik 1. Tovarisova, hol 79 
lélek és 21 házaspár van, és 2. a pusztákon 20 lélekszám és 7 
házas pár. Összesen 1800 lélek és 534 házaspár. 

Lelkészei 1787-től 1900-ig a következők voltak: 
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a. Plachy György, 1787. szeptember 5-től 1833. oktober 15-ig. 
Született 1764. évi ápril 5-én Cseriben, Hontmegyében. Tanult Sel-
meczen és Pozsonyban ; 1786 —1787-ben nevelősködött Justh András 
gyermekeinél Nyitra megyében. Aztán tanitó lett Glozsánban és 1787. 
évi szeptember 5-én felszenteltetett lelkésznek Bácsujfalura. Meghalt 
1836. deczember 6-án. 72 éves korában, de hivatalát már 1833. évi 
oktober 15-én átadta az ő helyébe megválasztott fiának : 

b. Plachy Dánlelnek, a ki Bács-ujfalun 1809. évi augusztus 21. 
született; 1821. óta tanult Mezőberényben, aztán 1833-ig Pozsony-
ban, mely év oktober 15-én atyja oldalán káplán s csakhamar meg-
választott lelkész lett és 1859. évi deczember 18-áig, azaz haláláig 
működött. Meghalt 50 éves korában. 

Mindkét Plachy, atya és fiu, tevékeny szolgái voltak az Úrnak 
úgy saját egyházközségükben, mint az esperességben és a lelkészi 
testvériességet buzgón ápolták. 

c. Belohorszky Gusztáv 1860. évi május hó 27-én választatott 
meg Plachy Dániel utódává. Belohorszky Gusztáv született Tót-Pró-
nán, Turócz megyében 1833. évi április 1-én. Tanult Modorban, Po-
zsonyban és Bécsben. Visszatérve, 1856. felszenteltetett káplánnak 
atyja mellé, hol mint ilyen egy évet töltött. Innen káplánnak hiva-
tott meg Petrováczra, hol két évig volt, aztán palánkai lelkész lett, 
de már 9 havi ottléte után a bács-uj falvi egyház hivta meg lelké-
szének s itt hivataloskodott 1890. évi deczember 11 -ig, 57 éves ko-
ráig, amidőn meghalt. — Jókedvű, barátságos testvér volt, a ki légy-
nek sem ártott. Többféle egyházmegyei tisztséget viselt, jelesül több 
évig esperességi pénztáros volt. 

d. Medveczky Károly, (Joannes, Aurelius, Paulus, Carolus) je-
lenlegi lelkész, született 1860. évi január 27-én Nagy-Szalatnán, 
Zolyom-megyében, hol atyja pap volt. Közép iskoláit Losonczon Ri-
maszombatban, Rőczén, Turócz-Szt.-Mártonban és Selmeczbányán 
végezte. Theologiai tanulmányait Pozsonyban, Bécsben és Báselben 
(Schweiz) elvégezvén, 1883. Békés-Csabán Szeberényi Gusztáv püs-
pök úr által mint horháti (Zolyom-rnegye) segédlelkész szenteltetett 
fel. Itt rövid ideig volt, mert Moczkovcsák János esperes által ideig-
lenes esperességi káplánnak hivatott meg. Rövid itt tartózkodása után 
elfoglalta Szirken (Gömör-megye) segédlelkészi állását, a hol szintén 
csakis három hónapig működött, mert 1884. Petrováczra hivatott 
meg, hol mint segédlelkész 4 évig működött. 1888. a petrováczi egy-
házközség által rendes tanitónak választott meg, 1889. letette a ta-
nítói vizsgát és tanitói oklevelet kapott; 1891. május 23. megválasz-
tatott Bácsujfalura mint rendes lelkész a hol jelenleg buzgón telje-
siti hivatalát. 
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Tanitók voltak Bács-ujfalun : 1. Lissy János, 2. Stcphanides Már-
ton 14 évig, 3. Fábry András, a ki Kiszácsra távozott, 4. Vodár 
András évig, aztán Petrováczra ment, 5. Lodnag Elias, 6. Hraskó 
György, 7. Matús János, 8. Mihálovits István, 16 évig, kinek halála 
után 1829-ben 9. Tomka Károly választatott meg. 10. Rucska 
Ignátz, meghalt 1867., 11. Rucska Benjamin meghalt 1873., 12. Hyl 
Károly, 1899. nyugdíjaztatott, 13. Laczó János eltávozott Palánkára, 
14. Bielig János egy évig működött eltávozott Csabára, 15. Valent 
Béla egy évi működése után a tót-aradáczi tanitóságot fogadta el, 
26. Csaják János öt évi hivataloskodása után Petrováczon foglalta 
el tanitói állását. A most hivatalban levő tanitók : 17. Siska Sámuel 
született 1877. márczius hó 6-án Garam-Berzenczén (Zólyom-megyé-
ben) hol atyja tanitó volt. Iskoláit Selmeczbányán és Eperjesen vé-
gezte. Szegénysége miatt kénytelen volt az iskolát ott hagyni s Nagy-
Szalatnán segédtanitói állást elfogadni. Innen egy-évi működése után 
Zsibritóra ment segédtanítónak, hol két évig volt alkalmazva. Innen 
Kis-Szalatnára ment ideiglenes tanítónak, de itt sem volt maradása; 
egy év múlva újra belépett az eperjesi tanítóképző intézetbe, hol 
oklevelet szerzett meg. Innen Felső-Tiszovnyikra (Nográd-megye) lett 
meghiva, de egy év múlva Lalityra választatott meg tanítónak, hol 
csak négy hónapig volt s innen rendes kántor-tanitónak választatott 
meg 1900. évi janur 15-én, a hol jelenleg is sikeresen működik. 18. 
Meszik Sámuel, született 1866. évi november 21-én Modorban. 
Elemi és polgári iskoláit, valamint a tanitóképezdét Modorban 
végezte. 1886-ban oklevéllel ellátva, ü-Túrán (Nyitra megye) nyert 
tanitói állást, hol 3V2 évig működött. Palánkára kapván meghívást, 
lejött Bácskába s mint tanitó Palánkán 10 hónapig, Kiszácson 1 
évig, Petrováczon szintén egy évig és Glozsánban 1900 évi február 
1-éig mint rendes kántor-tanitó működött, a honnan Bácsujfalura 
hivatott meg a honnan 1901. szept. 15-én Kiszácsra távozott, helyét 
elfoglalta 19, Bodiczky Mojmir, született 1878. április 28 án Ozdin 
községben, Nógrád-megyében, a hol az atyja pap volt Elemi iskoláit 
atyjánál, gymnasiumot Beszterczebányán, a tanitói képezdét a Losonczi 
állami tanítóképző-intézetben végezte, hol 1897-ben tanitói oklevelet 
nyert. Ezen év aug. 15-én a kochanóczi, nyitra-megyei egyház második 
rendes tanítónak választotta, hol 3 évig sikeresen működött Innen 
1900 ban Verbóra ment rendes tanítónak, honnan egy évi működés 
után a bács-ujfalusi kántor-tanitói állást foglalta el és teendőit 
nagy szorgalommal végzi. 

Itt helyén valónak találom egy Bács-ujfalusi okmányt 1803. évi 
május 4-ről közleni. 
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„A bác9-ujfalvi ág. hitv. evang. hivek sérelmei 1803. évről. Az 
1803. május 5-én az esperességi közgyűléshez intézett folyamodvány. 
Tekintetes és nagytiszteletű Gyűlés! Kegyes és mélyen tisztelt urak! 
Alólirottak kényszerítve vagyunk, három pontot a Tekint, és Nagyt. 
esperess. gyűlésnek előterjeszteni, u. m.: 1. Még > 802. november 
hó elején Tek. érseki uradalmi tisztek ág. hitvallásuak részéről 
megválasztatták bírónak Zajacz Jánost, esküdteknek Szakái Györgyöt 
és Valent Istvánt és albiróknak Gajdos Mihályt és Sztrehárszky 
Mátyást, kiket másnap tiszt. Chalupkai Ferencz r. k. lelkész űr 
kényszeritett egyenként a r. k. templomban a hivatalos esküt r. 
katholikusok módjára ..minden szentekre" és a feszületet megcso-
koltatva letenni. — 2. Ugyanazon r. k. lelkész úr betiltotta, beszün-
tette és megakadályozta a f. é. jan. 2-ikán az eddig szokásos mu-
latságot az uradalmi korcsmában, melyre engedélyt adtunk a szol-
gáknak, kik a régi szolgálatból kiléptek, hogy üdüljenek, mielőtt 
új szolgálatba beállnak. — 3. Ugyanazon lelkész úr Bolyanszky 
Márton, helybeli lakos tulajdon házát, melyet sok esztendő óta bir-
tokolt, 40 forinton örök áron megvette, és abba saját felekezeti 
embert f. é. április 5-én helyezte." - Kik egyébiránt stb. Bács-ujfalu 
1803. máj. 4. „az egyház előjáróinak aláirása. — Az esperesség a 
helyszínre kiküldött egy bizottságot, melynek tagjai voltak: Párvy 
Sámuel, esp. felügyelő, Sztehló András, petrováczi lelkész és bács-
szerémi esperes és Jeszenszky Ferencz kiszácsi lelkész és esp. 
jegyző. Hogy mi eredménye volt a vizsgálatnak, nem lehetett kikutatni. 

2. Bajsa. 
A bajsai egyház 1785. II. József császár alatt, felső Magyarország-

ból jött tótok által, alapíttatott. Eleinte mágánházban tartották az 
Istentiszteletet. Később Zákó Demeter földesúrtól vettek telket imaház 
építésre. A lelkészi- és tanítói lakra valamint iskola számára is a 
földesúrtól kaptak ingyen telket és 1785. meghívták első lelkészüket. 

Dr. Szeberényi János superintendens által 1835-ben megejtett 
egyházlátogatás óta következőképen fejlődött az egyház. A templom 
teljesen renováltatott. Új sindelyfedéllel, oltárral és orgonával láttatott 
el. A torony vörös rézzel fedetett be, egy nagyobb harang és tóronyóra 
szereztetett be. Belül a templom kifestetett. Az oltár 4 gyertyatartóval, 
feszülettel, 4 takaróval láttatott el. Három borkánna czinből lett 
megvéve és a templom ablakai drót hálózatot nyertek. 

Viszontagságos idő köszöntött be az egyházra 1848—1849-ki 
években. Lelkésze és tanítója elmenekültek, magára hagyván az egy-
házat. Az uj-verbászi superintendensi kerület 1860. évi január 10-én 



tartott gyűlés előtt minden egyházi jogoktól megfosztottnak látszott, 
mert a pátenst elfogadni nem akarta, minélfogva a körlelkész az 
évi iskolai vizsgát sem tartotta. 

A jelenlegi templom épitése 1820-ban kezdődött, Ambrózy 
Mátyás lelkész alatt és befejeztetett: Simsálek János alatt. Lehetővé 
lett a templom épitése kegyes adományok által; jelesül Vojnits Máté 
róm. kath. és Zákó György, gör. kel. vallássá földesurak részéről, kik 
az evangélikusokat is nagylelkűen és buzgón támogatták. A templom 
14 öl hosszú és 5 öl széles. Az első harang 119 fontos. Fel irata: 
„Franciscus Müller, goss mich in Ofen. A. 1824. Matheus Vojnits 
o. e. Baja", tehát egy kath. jótevő ajándéka. A második harang 181 
fontos. Felirata: Per Georgium Petrovits Kamenicii 1837. Ecclesia 
Bajsensis Evangelica curavit sub Verbi Divini Ministro Joanne Sim-
sálek. Ez a harang 1898. megrepedt és most van helyébe egy 180 
kilogrammos. A harmadik harang 550 fontos. Felirata: rHaller János 
öntötte Baján 1854. Svolávaj ku poboznosti tuziacich, zif voveénostú 
Pod S. B. K. Ludevitom Babilon. Ecc. Ev. Aug. Conf. Bajsensis in 
dei Glóriám fudi curavit. 

A bajsai egyház hivei ma néhány öreg ember kivételével mind 
jól beszélnek magyarul ugy. hogy minden nehézség nélkül az Isten-
tiszteletet magyar nyelven lehetne tartani. Az egyház lélekszáma 
1248; kezdetben 590. 

Lelkészei kezdettől fogva máig : 
1. Első lelkésze az egyháznak volt az ujvdéki származású Tomka 

János, a ki 1785-ben választatott meg és 1794-ig hivataloskodott, 
mely évben azért, hogy lovai el lettek lopva, elkeseredve odahagyta 
és mint magánzó telepedett le Nógrádban. Később megvakult, özvegye 
a Pohl-féle segélyt élvezte. 

2. Szlamay Mihály Pál, 1803-ban lett bajsai lelkész, kinek 
viszontagságos életrajza a kiszácsi egyház történetében olvasható. 

3. Galovits Pál, 1804—1820-ig volt bajsai lelkész, életrajzi 
adatait nem lehetett találni. 

4. Ambrózy Mátyás. Újvidékről jött Bajsára, 1825-ben Nagy-
Becskerekre, későbben Antalfalvára hivatott meg lelkésznek. Ő je-
gyezte fel a bajsai egyház keletkezési adatait. Bajsai lelkészkedése 
alatt bár az csak néhány évig tartott, felépült az új paplak és a 
templom épitése is megkezdetett Ügyes ambitiósus férfiú volt, a ki 
a bánáti esperességben huzamosb időig a főesperesi hivatalt viselte. 

5. Simsalek János, 1825—1846-tg. Született Szobotist-ben, 
Nyitra megyében 1800. évben. Tanult Modorban és bevégezte tanul-
mányait Pozsonyban. Azután 5 évig nevelősködött és 1825-ben bajsai 



lelkésznek megválasztatott, mely hivatalt haláláig 1846-ig viselte. 
Néhány évig körlelkész is volt. Bajsai lelkészkedése alatt az új tem-
plomnak épitése befejeztetett, és oltárral és orgonával elláttatott, 
a régi iskola eladatott és új iskolának a templom mellett más ház 
vétetett meg. 

6. Homola István. 1846 — 1849-ig. Alatta a bajsai egyház a 
hátralevő templomépitési tartozást, 1200 váltóforintot kifizette. Az 
1849. viharos időt még itt töltötte, de aztán Ribnikbe, Gömör me-
gyébe ment lelkésznek, a hol a földi életét belejezte. 

7. Babilon Lajos, született 1820. szeptember 22-én Zólyom 
megyei Rádvány helységben. Tanult szülőhelyén, Beszterczebányán 
és Selmeczen. 1842. Pozsonyba ment a theologiát végezni is itt le 
is tette a Candidaticumot. 1846. nagybátyját jött meglátogatni Szil-
básra. Néhány heti ittléte után segédlelkészül hivta őt meg a glo-
zsáni lelkész Rohonyi János. Innen segédlelkésznek ment Petrováczra 
Sztehló János mellé. Felszenteltetett Dr. Szeberényi János, superin-
tendens által. 1849. évi oktober 5-én hivatott meg Bajsára, lelkésznek, 
a hol 1883.-ban november 13-án, 64 éves korában meghalt. Beszélt 
magyarul, tótul, németül és latinul, értett lengyelül, csehül és szerbül. 

8. Kmety Mátyás, szül. Kis Bobróczon, Liptó-megyében 1857. 
január 13-án. Szülőhelyén iskola nem lévén, elemi iskolába Liptó-
Tarnóczon járt. Középiskoláit a késmárki lyceumban és a rozsnyói 
főgymnasiumban végezte. 1879. elment Pozsonyba a theologiára. — 
Innen a lipcsei egyetemre, a hol egy évet töltött. Hazatérve, a lel-
készi vizsga letétele után, 1883. felszenteltetett és a gyengélhető 
Babilon Lajos mellé segédlelkészül hivatott meg, ennek hamar be-
következett halála után félévig a bajsai egyház helyettes lelkészé 
neveztetett ki és 1884. az egyház rendes lelkészének választotta 
meg, a hol jelenleg is hivatalban van. 

Tanitók voltak kezdettől : Durkovics, Masnicius, Caltik, Tur-
csányi, Simkovics, Palyus, Benyó, Reus, Vidó, Kupferschmidt, Marti-
nék Dániel, Csipkaji János, Hroziencsik János, Piliczky János és 
Jesztrebényi Gyula. — Életrajzuk ismeretlen. 1874. hivatalban volt 
Wrablicza Dániel, a ki 1829. Miaván, Nyitra-megyében született, ta-
nult otthon, Modorban és Sopronban, 1849. mint segédtanitó Zay-
Ugróczba hivatott meg, hol 1850. évi május 21-ig működött; ez év-
ben a bajsai egyház hivta meg rendes tanítónak. Beszélt tótúl, ma-
gyarul, németül és latinul. 

A jelenlegi tanitók : 
1. Gemziczky Géza Gusztáv, született Beszterczebányán, Zólyom 

megyében, 1865. évi aug. 5-én, a 4 gymnasiumi osztályt sikerrel el-
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végezve, a selmeczbányai Lyceummal kapcsolatos tanitóképezdében 
a négy évre terjedő törvényes tanfolyamot befejezte és oklevelet nyert. 
Tanítói pályáját a szarvasi ev. egyháznál megkezdte és jelenleg kán-
tor-tanítói minőségben Bajsán működik. 

2. Szmetana Gusztáv, született Nagyszombatban Pozsony-me-
gyében, 1872. deczember 10-én. A közép iskola alsó osztályait szü 
lőhelyén, úgy a képezde első két osztályát is, a másik két képezdei 
osztályt pedig a selmeczbányai képezdében végezte. Tanitói műkö-
dését megkezdte Zsibritón, Hont-megyében. Innen Békés-Bánfalvára 
ment tanitónak, egy évi működése után a békés-csabai egyház hivta 
meg, a hol 1893. szept. 1-től 1897. okt. 30-ig volt tanitó. Az utóbbi 
év végén a bajsai egyház választotta meg rendes tanitónak, a hol 
jelenleg is hivatalban van. 

A bajsai egyház templomedényei : Egy aranyozott kehely, 3 
czinkána, ostyatartó és tányér ; egy keresztelő edény mind czinből; 
egy fából való feszület, nyolcz gyertyatartó, a szükséges oltár és szó-
szék teritők, aztán van ostyasütő és egyházi pecsét. 

A bajsai egyház bevétele kezdetben 340 frt 40 kr. váltópénzben 
és 226 mérő buza volt; kiadása 209 frt 84 kr. — Jelenlegi bevé-
tele és kiadása 2240 frt 15 kr. 

3. Bulkesz. 

B u l k e s z , szép német egyházközség; II. József császár tele-
pitvénye 1786. évből. A területe egy puszta volt. Telepitve lett, mint 
az akkori többi bács-bodrogh megyei német községek, a kincstár költ-
ségén, a kincstár nemcsak útiköltségeit fedezte a telepeseknek, hanem 
házaikat is felépíttette s őket minden házi és földinivelési eszközzel 
és földdel is ellátta. Minden földmives kapott 4 lovat, 1 tehenet és 
egy évre való vetőmagot. A mesteremberek pedig kaptak egyenként 
50 frt. ezüstben, egy tehenet s mindnyájan tíz évi adómentességet. 

A telepesek lélekszáma volt 900, de a nagy vizek által okozott 
halálozás folytán 1789-ig 500-ra apadtak le, 1874. a bulkeszi hivek 
száma volt 2874. 

1817. csak fából készült imaháza volt, melynek helyén 1817 — 
1820-ig a mostani csinos és tekintélyes templom lett épitve. 

A telepítés óta 1812-ig csak ideiglenes paplak létezett. A ma-
gas kincstár ugyanis e czélra a kincstári mérnök lakását adomá-
nyozta az egyháznak. Ez az épület 1812. községház lett és az egy-
ház maga erejéből épitetett paplakot. 

Kezdetben Bulkesznek csak egy iskolája és egy tanítója volt ; 
1846. a meglevő iskolai beltelkeken még egy iskola és még egy tanitói 
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lakás lett építve, és a második tanitói állás szerveztetett. 1866. a 
régi iskola épület lebontatott és egy új épület emeltetett. Jelenleg 
két csinos és czélszerű iskolaépület van, négy tanteremmel és négy 
tanítóval, és az egyház 1896. a 4. tanitói állást is szervezte. 

1836. 4000 frt ezüstpénzért felépítette az egyház a templom-
tornyot és 200 frt vett egy toronyórát. 

A leányiskolái épület 1846-ban 5000 frton a fiúiskolái épület 
1868. 6000 frton lett építve. 

A templom 18 öl hosszú és 6 öl széles, homlokzati felirata : 
Deo et DevotlonI BVL kesienes DI Cant evange LICT. A torony-
ban van három harang. A legkisebb II. József császár ajándéka. 
A középső 1798-ban Bulkeszen Fogarassi János által, a nagy 1827. 
Eberhardt Henrik által Pesten, 799 font nehéz 1500 váltó forintért 
öntetett. Felirata : Spannagel József, lelkész, Galantha János, jegyző 
és Beck Péter, kurátor." 

A paplakhoz tartozik kert, 2 telek föld, 6 '/2 hold legelő 3 
szérű. Az iskolához tartozik két kert, II ' /2 hold föld. Van két temető 

Az egyházi pecsét felirata : „Bulkeszi ág. hit. ev. egyház pe-
csétje." 

Mint filia idetartozott Bánostor 13 házaspár és 54 lélekkel. 
Püspöki látogatás volt öt : 1798. évi szept. 29-én Hamaljar 

Márton superintendens, 1810. julius 4-én Lyci Kristóf, 1818. aug. 
14-én Lowich Ádám, 1835. október 11-én Dr. Szeberényi János és 
1874. juni 16-án Dr. Szeberényi Gusztáv püspökök látogatták meg 
a bulkeszi egyházat. 

Sokat szenvedett Bulkesz az 1836 és 1844-ik évi cholera által. 
Bulkesz 1900. évben 2920 lelket számlál 450 házban. Egyházi 

számadások csak 1817-től kezdve vannak; akkor volt: Bevétel 1737 
frt. 22 kr., kiadás 1518 frt. 55 kr. 1899. évben a bevétel kitett 
4454 frt. 08 kr., a kiadás 2740 frt. 50 kr. 

Az 1874. évi püspöki látogatás óta következő megemlítésre 
méltó események történtek : 1886. junius 14-én ülte meg a bulkeszi 
egyház száz éves fennállásának emlékünnepét, mely napnak emlé-
kére, a templom főajtójának homlokzatára egy márványemléktábla 
alkalmaztatott ezen felírással; „1786-1886. Bulkesz község II. Jó-
zsef császár által száz év előtt történt telepittetésének emlékéül 
szentelé e község ezen emléktáblát 1886. évi junius ho 14-én." — 

1889. évben 4 oltári gyertyatartó és két bársony oltárteritő, 
lett vásárolva 251 frtért., 1890. évben egy csillár szereztetett be 200 
frtért és 1892. évben felépíttetett a 4-ik tanterem 1500 frt. költ-
séggel. — Az 1894. évben a tagosítás lett megindítva s 1895-ben 
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befejezve, mely alkalommal a papi föld 46 hold és 329 • ölben 
állapíttatott meg. Az 1896. évben a rozoga toronytető lebontatott 
és a torony réztetővel láttatott el 4569 frt költséggel. Az 1896. évi 
augusztus 15-én meghivatott a 4-ik tanitó, Benyács Gusztáv szemé-
lyében. 1876. márczius 27-én meghalt II. Spannagel József lelkész 
s helyébe választatott Pfeiffer István, a ki 14 évi működés után 
1889. április 18-án elhalálozott. Az 1900. évben elhatározta az egyház, 
hogy temetőjének utcza felé eső részét vasrácscsal bekerítteti 779 
frt költséggel. 

Bulkesznek keletkezése óta a következő lelkészei voltak : 
1. Hlivay Mátyás 1787-1790-ig. Róla a bulkeszi lelkészi kró-

nikában a következő feljegyzés található: „Az 1787-ik esztendőben 
nagyontisztelendő Hlivay Mátyás úr lett ezen egyház lelkészeül meghiva, 
ki a mondott év oktober havában a lelkészi hivatalt elfoglalta. 0 
ezelőtt Aszódon több éven át tanár volt s onnan hivatott meg. 
Pappá szenteltetett Selmeczen onnan több társával együtt e vidékre 
lejött. Lakott az ideiglenes paplakban, mely a magas kincstár tulaj-
donát képezte, s a telepítés alkalmával, az első évben, az ispán által 
használtatott. Ezen ház állottt két szobából és egy cselédszobából. 
Tartozott hozzá két ház hely és egy egész hiány nélküli telek, három 
szérűskerttel, a termények kinyomtatása czéljából, — a magas Ura-
dalom által a lelkésznek adományozva. 

Ezen kitűnő férfiú nagy szorgalommal iparkodott hiveit. tani-
tani és építeni; de ezeket, a különböző tájakról ideszakadt és egy-
másközt viszálykodó embereket, megjavítani és a magyarhoni ág. 
hitv. ev egyház szabályaihoz és szokásaihoz idomítani szándékozván, 
nagy ellenségeskedést szerzett magának, elannyira hogy a gyűlölség 
napról-napra fokozódott és Hlivay úr éjnek idején a lelkészlakban 
zsiványok által megtámadtatott, kiknek egyike — miután az ajtók 
zárva voltak — az ablakon iparkodott részegen bemászni, de észre-
vétetvén a csapott lármára társaival együtt elmenekült. — Ezen 
gyűlölködés által elkeseredtetvén csakhamar leköszönt és 1790. évi 
április havában — családjával együtt szülőföldjére visszatért. 

2. Spannagel Sámuel, Hlivay utódja, 1790-től 1802-ig, Szüle-
tett Kassán 1740-ben Spannagel Dániel kereskedőtől és nemes 
Holegans Dorottyától. Tanult Kassán; 1757-óta Sopronban; 1760-óta 
Eperjesen; 1763-óta Vratiszlavban; 1765 és 1766-ban Wittenberg-
ben, 1766 — 1768-ban Lipcsében, hol többek közt Gellert-et is hall-
gatta. Alapos tanulmanyait végezvén és hazájába visszatérve, 1770. 
lelkésszé szenteltetett fel s Ú-Pázuán hivatalba lépett Tizenhárom 
évig az első és egyedüli ev. lelkész volt az azután szervezett bács-

6 
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szerémi esperesség területén. Az 1783-ik évben II. József császár 
által telepitett rom. kath. községekben, jelesül Hodságh, Filipova, 
Kernyaja és Gajdobrá-ban egyelőre elszállásolt, Németországból jött 
evangélikusokat meglátogatta és lelkileg gondozta és oly érdemeket 
szerzett ezen apostoli munkálkodása által, hogy 1788-ban a futtaki 
gróf Brunszwik uradalmában időzött II. József császár által az udvari 
ebédhez hivatalos volt, mely alkalommal a Modorban tanuló két fia 
számára a császártól több darab aranyat kapott. 1785-ben torzsai 
1790-ben bulkeszi lelkész lett, hol 1802-ben május 16-án elhalálozott. 

3. I. Spannágel József, 1802-től 1853-ig bulkeszi lelkész, szü-
letett (J-Pázuán 1776. évi január 31-én. Tanult Modorban, Eperje-
sen, Sopronban, 1798—1800-ban a wittenbergi egyetemen. Haza-
térve 1800-ban lelkésszé szenteltetett, két évig atyja segédje volt, 
aztán annak utóda Bulkeszen, hol 53 évi hivataloskodás után 1853-ban 
meghalt májás 11-én 77 éves korában. 

4. II. Spannágel Jzósef, 1853-tól 1876-ig bulkeszi lelkész, szü-
letett Bulkeszen 1819. évi szeptember 18-án. Atyja az ő elődje I. 
Spannagel József, anyja Müller Zsuzsanna. Tanult atyjánál a Syn-
taxisig, azután 1833-ban az újvidéki szerb gymnasiumban és későb-
ben Szt. Lörine/.en, Tolna megyében. Innen 1835-ben Pozsonyba 
ment és végre Pápára, a hol a gymnasiumi tanulmányt bevégezte. 
A theologiát 1840-ben Sopronban végezte és Kiss superintendens 
előtt a candidaticumot letette. További kiképzését czélozva meglá-
togatta a bécsi theologiai fakultást és 1841-ben egy Berlinbe szóló 
kényszer utilevéllel Haliéba ment, hol 1842. évi tavaszig látogatta az 
egyetemet. Hazatérve 1844 évi szeptember 11-én Dr. Szeberényi János 
superintendens által felszenteltetett s atyja oldalán administrator lett. 
Az 1848-ki szabadságharczban a bulkeszi nemzeti gárdának kapi-
tánya volt s e miatt 1849-ben menekülnie kellett a Péterváradi 
várba, hol mint honvéd szolgált a vár átadásáig. Harmincz éves 
korában megnősült, feleségül véve a cservenkai származású Geyer 
Christinát, kivel 11 gyermeket nemzett. 

Érdekes a mit Spannágel az 1874. évi visitationális jegyzőkönyv-
ben a lelkész és az egyház közti fizetési zsurlódásokra vonatko-
zólag mond. Vigasztalja magát Ringvald Bartholomeus ezen ének-
szavaival: 

„Allein auf Gott setz' dein Vertrau'n. 
Auf Menschenhilf sollst du nicht sehau'n." 

Spannágel meghalt 1876. évi márczius havában. 
5. Pfeifer István, 1876-tól 1889-ig volt bulkeszi lelkész. Szü-

letett 1848. szeptember 8-án Locsmandon. A gymnasiumot és hit-



tanszakokat Sopronban végezte. A hallei egyetemen egy évig volt. 
Cservenkán két évig működött mint segédlelkész, 1876. évben meg-
választatott rendes lelkésznek. Szerencsétlen helyi és családi körül-
ményeknek áldozatúl esvén, meghalt java férfi korában 1889. évi 
április 18-án. 

6. Kottler Ottó, 1889-től fogva bulkeszi lelkész. Született Re-
metén, Szepes megyében, 1850. oktober 9-én néhai Kottler Mihály, 
ugyanottani lelkész és hitvese néhai Schneider Johannától. Miután 
szüleit korán elvesztette, anyai nagybátyja, Schneider Ernő, volt eper-
jesi főszolgabiró házánál nevekedett s előbb az elemi, később a kö-
zépiskolai tanulmányokat folytatta, mig nem az uj védtörvény élet-
belépte következtében katonai szolgálatra hivatott. Katonai idejének 
kitöltése után Debreczenbe ment s ott a református Collegiumban 
a másodévi bölcsészeti tanfolymot elvégezte és az érettségi vizsgát 
letette. Visszatérve Eperjesre, a bölcsészeti és theologiai tanulmá-
nyokat befejezte s azután nevelő lett. Az 1877. évben letette a fő-
gymnasiumi tanári, az 1878. évben pedig a hitjelölti vizsgát, s az-
után rövid tanulmányokat tett Németországban. Az 1879. évben Czé-
kus superintendens Rozsnyóra hivta meg tanárnak, de ő előbb Lieb-
lingre, később pedig Apáthiba ment káplánnak, hol mint magy. kir. 
honvédlelkész a katonai kötelékből elbocsátatott. Innen egyszerre 
hivatott meg tanárnak Felső-Lövöre és lelkésznek Magyar-Bolyba. — 
Utóbbi helyre átköltözvén, ott az anyaegyház s a hozzá csatolt leány-
és fiokegyházak anyagi és erkölesi érdekeinek emelésén fáradozott és 
működése alatt, a szakadárok toborzásai daczára egyetlenegy lélek 
sem lett hitehagyott. Mint körlelkész az egyház és iskola közti jó 
viszonyt megszilárdítani és a felekezeti tanügyet emelni iparkodott. 
Az 1889. évi augusztus 2i)-án Bulkeszre lelkésznek megválasztatván, 
hivatalát ugyanazon évi oktober 1-én foglalta el, s azóta, mint Urá-
nak, a megváltó Jézus Krisztusnak hű szolgája, az Isten országa 
terjesztésén és a hivek lelkiépülésén lelkiismeretesen fáradozik je-
lenleg is. A bács-szerémi egyházmegye 1893-ban egyházmegyei 
főjegyzőnek és körlelkésznek választotta s ezen idő óta a közegyház-
nak is hasznos szolgálatokot tesz. 

Tanitók voltak a bulkeszi egyháznak a következők: 
1. Kasztner Sámuel 1786—1790-ig. 
2. Kuhn Fülöp 1790—1795 „ 
3. Staudt Vilmos 1795—1810 „ 
4. Kruttschnitt Dániel 1810—1846 „ 
Ezek egy iskolában tanitották az összes gyermekeket. 
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Ezen időtői kezdve a fiuk és leányok külön tanitattak, miután 
két iskola szerveztetett, a mi egészen 1883-ik évig tartott. Az ezen 
időben működő tanitók voltak az előbb nevezett Kruttschnitt Dániel 
leánytanitón kivül, ki 1846 —1866-ig működött: 

5. Böck Péter 1846—1847 fiutanitó. 
6. Gráf József 1 8 5 0 - 1 8 5 2 „ „ 
7. Falkenburger Frigyes 1852—1856 fiutanitó 
8. Lautenbach Fülöp - 1856—1858 „ „ 
9. Hamel Dániel 1858 — 1891 fiutanitó. Hamel Cservenkán 

született 1839. évi márczius 20-án, tanult Szarvason és Pozsonyban 
a gymnasium 8-ik osztályát bevégezvén Bulkeszre hivatott tanitónak, 
ekkor a tanitói vizsgát 1855. évi január 31-én Torzsán Tessényi Já-
nos alatt letette. 1871. évben a bajai tanitóképezdét látogatta, hogy 
magát a tanitói képzettségben tökéletesitse. 

10. Röder János 1866-1883-ig fiutanitó volt. Született Gyön-
kön, Tolna megyében 1845. évi oktober 10-én. Gyönkön végezte a 
gymnasium IV osztályát, azután Sopronba ment az ottani tanitóképez-
débe, hol tanulmányát 1858. évi szeptember 12-én Pálfy József 
igazgató alatt befejezte. Bulkeszre jött már 1862. évi január 19-én 
Kruttschnitt mellé mint segéd és 1866-ban rendes tanitónak válasz-
tatott meg. 

Az 1877-ben a harmadik iskola nyittatott meg. mert a tanu-
lók száma megszaporodott volt. Ezen időnek tanitói: 

11. Barts Dávid 1877-től 1891-ig mint kistanitó volt alkalmazva,, 
a ki nyugdijaztatott. 

A most hivatalban levők: 
12. Gotthardt Sámuel 1883-tól a III—IV. vegyes osztályban, 

született 1860. augusztus 15-én Dobsinán, Gümör megyében; atyja 
Gotthardt János, épitész, anyja néhai Hankó Eszter. A népiskolát 
Dobsinán, az algymnasiumot Rozsnyón, és Iglón az állami tanitóké-
pezdét, Eperjesen pedig az ev. tanitóképezdét végezte. Működött mint 
tanitó először Diósgyőrött; aztán nevelősködött Prónay Péternél Nó-
grád-Berczelen. Innen Zselykre, Erdélyben, kántortanitónak ment. 
A gyenge tanitói fizetés és atyja unszolása folytán otthagyta a tani-
tóságot és Dobsinára tért vissza, a hol a város képviselő testülete 
által városi közgyámnak választatott meg. De most mégis nagyobb 
hajlama volt a tanitósághoz, Bulkeszre pályázott, megválasztatott és 
már 17 év óta itt mint kántor-tanitó működik. 

13. Polszter Tóbiás 1891. óta bulkeszi tanitó, szintén vegyes 
V—VI. osztályban, született 1867. november 30-án Máriafalván, Vas-
megyében. A népiskolát Lieblingen, Temesmegyében, hol atyja ta-
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nitó volt, a tanitóképezdét Felső-Lővőn és Sopronban végezte. Négy 
évig Megyésén, Sopron megyében volt tanitó. Onnan 1891. évi őszén 
Bulkeszre választatott meg tanitónak, hol jelenleg is van. 

14. Benyács Gusztáv, született 1875. augusztus 15-én N.-Palán-
kán, Bácsmegyében. A népiskolát részint szülőhelyén, részint Bu-
dapesten a protesztáns árvaházban végezte, miután atyja, palánkai 
lelkész elhalt. Középiskolákat a budapesti és a szarvasi főgymna-
siumokban. Tanitói oklevelet a bajai magy. kir. állami tanitóképez-
dében nyert 1896-ban és ugyanazon évben megválasztatott a Il-ik 
vegyes osztályba rendes tanitónak Bulkeszre, hol jelenleg is hiva-
talban van. 15-ik tanitó Brunner Károly, született Felsőlővőn 1879. 
deczember 15-én néhai Brunner János és Pacher Rozina szülőktől. 
Tanulmányait szülőföldjén elvégezvén 1901. oktober 1-én a bulkeszi 
ág. hitv. ev. népiskola I. vegyes ostályának rendes tanitójává meg-
választatott. 

Megemlitendők még ezek: A bulkeszi hivek még máig is di-
csérettel emlékeznek meg Kruttschnitt Dániel jubiláris tanitóról, ki 
az arany érdemkeresztnek volt tulajdonosa és Gráf József tanitóról, 
ki a hangoztató tanmódszert hozta be, lévén a felső lövöi akkor 
alapitott képezdének első képzett tanitója, egyben pedig kitűnő ma-
thematicus. 

A mi a bulkeszi tanitói fizetéseket illeti, azok a különböző 
korszakokban különbözők voltak. Az első tanitót Kasztner Sámuelt 
ki Németországból jött a telepitvényesekkel, a kincstári uradalom 
fizette, és ez kapott 1786 1790-ig évente 100 pengő forintot és 
4 öl fát. 

Az egyház által fizetett első tanitó, Kuhn Fülöp, volt asztalos-
mester, mint tanitó kapott 90 pengő forintot, 40 mérő felesbuzát, 
20 mérő tengerit és két öl fát. Ezen fizetést kapta Staudt Vilmos 
is. Stólákat ezen tanitók még nem kaptak. Kruttschnitt Dániel 
évi fizetése volt: 150 frt készpénz, minden háztól 3/s felesbuza, 7* 
tengeri, két öl fa, egy hold szállásföld és a temetőfű használata. 
Minden keresztelés és temetés után 12 kr. és minden háztól, az 
iskolaterem fűtésére egy létra kocsi szalma. 

Midőn két tanitó lett, Kruttschnitt megtartotta fizetését, Böck 
Péter pedig mint fiutanitó évi fizetést kapott: 157 frt 50 krt kész-
pénzt, 64 pozsonyi mérő búzát, 32 pozsonyi mérő tengerit, 52 mázsa 
takarmányszalmát és a szükséges tüzelő szalmát, 2000 • - ö l szál-
lás földet, melyet az egyház mivelt. Midőn Kruttschnitt meghalt, 
utódja Röder János a fiutanitóval egészen egyenlő fizetést kapott 
1883-ig 
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A midőn 1884-ben az osztályrendszer behozatott, egyszersmint 
a tanitók készpénzbeni fizetése is rendeztetett. Az I - I I . osztály ta-
nítója kap 400 frt és 50 frt lakáspénzt. A III —IV. valamint az 
V—VI. osztálytanítóknak a fizetése 500 frt lakáson és kerten kivüL 
Stólákban pedig, temetés és kereszteléstől 20 krt. 

Ha pedig a tanítói föld is egyenlő részben osztattatnék el a 
tanitók között, ugy hogy mindegyikre 4 hold, 65'/2 Cj-öl esnék, 
akkor az évötödös korpótlékkal, a bulkeszi tanitók évi fizetése 
1000 -1200 frt között váltakoznék. 

4. Cservenka. 

A cservenkai egyház keletkezett 1785-ben, II. József császár 
alatt mint Németországból eszközölt telepitvény. Lakói, részint ág. 
hitv. ev., részint ev. refor. vallásúak a telepítéskor körülbelül 2500 
lelket számláltak, ma az ev. egyház 5316 lelket számlál. Származ-
tak ezek Baden nagyherczegségből Hessen-Kassel választófejedelem-
ségből és Würtembergből. Már a telepítési évben a királyi kamara 
az evangélikusoknak paplaknak való telket ajándékozott, melyen 
szabad ég alatt Hajnóczy József az első nyilvános istentiszteletet 
tartotta. A paplak e telken rövid idő alatt felépült; úgy szintén 
1786-ban kammarai költségen az imaház is azon a helyen, melyen 
a mostani templom áll, és pedig mindkét felekezet közös használa-
tára. Miután ezen imaház csakhamar kincsinynek bizonyult, 1811-ben 
mindegyik felekezet külön templom építéséhez fogott és az ág. hitv. 
ev. hivek új templomukban az első istenitiszteletet annak felszente-
lésekor, 1813. évi oktober 11-én tartották, melyet lelkészük, Quirsfeld 
Gottfried végzett. 1820-ban az egyház 18 változatú orgonát szerzett. 

A telepítés utáni első években az iskola magán házban tarta-
tott. Későbben a mostani leányiskola helyén egyházi iskolaépület 
emeltetett egy tanteremmel, melynek egyik részében a rendes tanitó 
a nagyobb, másik részében a segédtanító a kisebb gyermekeket ok-
tatta. Csak 1820-ban lett a mostani fiúiskola két tantermmel építve 
és egyúttal a régi iskolaterem két helyiségre osztva a kisebb és 
nagyobb leánygyermekek számára. Az 1851. évben ezen épület is 
átalakíttatott és az 1820-ban épült tataroztatott. Mindkét épületben 
1874. óta három—három eléggé tágas tanterem és kényelmes tanító-
lakás van. Az 1851—1852-ben a templom padlója emeltetett, a 
lemplom új padokkal és székekkel láttatott el, oltár, orgona és szó-
szék megujittatott, 1835-ben a templom cseréppel be lett fedve. 
1859-ben a templom eresze bádoggal elláttatott; Reinhardt György egy 
keresztelő medenczét ajándékozott. A paplak 1840—1841-ben épült. 
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A tomplom 24 öl hosszú, 8 öl széles. Homlok felirata: 
„FranCIsCo plo felICe sVIs propltlo sCeptra AVstrlae gVbernante 
CVLtVI JehoVae JnspIrltV et Veritate extuXIt DllaVItgVe eCCLesIa 
AVgVstana EVangeLICa CserVenkensIs." 

Az oltárkép az úrvacsorát ábrázolja és az oltár csúcsán egy 
angyal a nyitott bibliát tartja, melyen olvasható: Máté V., 24. „Ver-
söhne dich mit deinem Bruder." 

A templomot ékesitő gyönyörű csillár Unger Nándor káplán 
által eszközölt gyűjtésen vétetett 1873-ban. 

Templomi edények vannak: két aranyozott kehely. A kisebb 
1828. évben Stein Margit által ajándékoztatott. Van továbbá két 
ezüst patena, két ostyatartő, az egyik ezüstből való és Mokrv István 
1829-ben történt ajándéka; 4 borkána, 4 aranyozott gyertyatartó, 
egy feszület és több szép oltár és szószékteritő. 

A toronyban van három harang. Az első 805 fontos, felirata: 
„Fusa sum per Franciscum Müller Budae 1815 ; a második 450 fon-
tos, egy régiből átöntve, felirata: „Umgegossen durch Paul Walter 
zu Neusatz im Jahre 1866, für die evang. Gem. A. C. in Gservenka." 
A harmadik, legkisebb 220 fontos, felirata: Fusa sum per Francis-
eum Müller, Budae 1812/' 

Viszontagságként megemlitendő, hogy 1854-ben a torony ku-
polája vihar által ledobatott' és szétzuzatott. 

Az egyháznak két pecsétje van. Az egyik körirása: „Sigillum 
Ecclesiae evang. August. Conf. Cservenkensis." Közepén nyitott bib-
lia V. T. betűkkel. (Vetus testamentum) és N. T. (Nóvum testamen-
tum) és a hit, szeretet és remény jelképével. A festéknyomó körirata: 
Sigillum Eccl Evang. Aug. Cservenka 1861. ugyanazon jelvényekkel 
mint az első. 

A későbbi eseményei az egyháznak ezek: 1875-ben idősb Lel-
bach Ádám wertheimi pénztárt ajándékozott az egyháznak. 1876-ban 
az egyház a kincstártól megvette az ispánlakást 6000 frton. 1879-
ben a templom új fedéllel láttatott el. 1885-ben, márczius 21 én 
az egyház 100 éves fennállási jubileuma ünnepeltetett. 1889-ben 
új orgona szereztetett be 4500 frton ; 1889. Lelbach Ádám örökösei 
1000 frtnyi alapítványt tettek az egyház számára; 1891-ben febr. 11. 
a két osztályú új iskola felszenteltetett. Végre 1899. aug. 27-én 
Lelbach János örökösei 1000 frtnyi alapítványt, tettek az egyház 
számára. 

A cservenkai egyház lelkészei: 
1. Hajnóczy József, Cservenkának első lelkésze, ki csak 10 

hónapig volt itt. Életrajza a kiskéri egyház történetében olvasható-
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2. Gécs Sámuel, született 1745-ben, Mokrán, Aradmegyében. 
Tanult Csabán, Modorban és Pozsonyban. Előbb tanitó volt Bihá-
cson, Tolna megyében, azután levita Iszményben. 1786-ban cserven-
kai lelkésznek választatott meg. Szeme világát majdnem egészen el-
vesztve, 1795-ben Quirsfeld Gottfried segéde lett. Gécs Sámuel 
meghalt 1796. évi márczius 10-én 

3. Quirsfeld Gottfried, Gécs Sámuel utóda, született Kis-Har-
tán 1765. aug. 3-án. Tanult Sopronban 1780 —1789-ig; Wittenberg-
ben 1790 —1791-ig. Előbb káplán, aztán rendes lelkész, működött 
Gservenkán teljes 41 évig; meghalt 1835. oktober 27-én, 71. éves 
korában. 0 volt fáradhatlansága és tapintatossága által a tulaj-
donképeni megalapitója és rendezője a cservenkai egyháznak. 

4. Quirsfeld Nándor, Gottfried fia, az arany érdemkereszt tu-
lajdonosa, született Cservenkán 1798. évi szeptember 24-én. Tanult 
Uj Verbászon és Pozsonyban. 1825-ben atyja káplánja lett s annak 
halála után, 1835. oktober 9-én rendes lelkésze a cservenkai egy-
háznak. Katonai pontosságú, szigorú férfiú volt; 60 évi lelkészkedése 
után meghalt 1886. márczius 9-én 87 év, 5 hó, 15 napos nestor 
korában. Beszélt németül, magyarul és latinul. Az 1852-ig évig se-
gédnélkül szolgálta az egyházat. Ezen időtől kezdve káplánai voltak: 
Scultéty Gusztáv, Roth Károly Tivadar, Bauhofer István, Moczkov-
csák Gusztáv, Unger Vilmos, Stelczer Frigyes, Schärfei Károly, Tomka 
Károly, Scultéty Sándor, Schneider Vilmos, Ábrahám Vilmos, Hajász 
Pál, Unger Nándor, Pfeifer István, Famler Gusztáv. 

5. Stiegelmár iánas, Cservenkának jelenlegi lelkésze, született 
Gáloson, Mosony megyében 1854. évi szeptember 14-én. Az elemi 
iskolába szülőhelyén járt. Aztán a pozsonyi lyceumban végezte a 
gymnasiumi osztályokat 1865-től 1875-ig, hol az érettségit letette. 
Ugyancsak Pozsonyban végezte a három theologiai tanfolyamot és 
1878-ban a hallei egyetemre ment. 1879-ben mezőberényi káplán 
lett; 1880-ban mint káplán Torzsára jött, innen Tessényi János 
lelkész halála után el kellett mennie esperesi intézkedés folytán, két 
hónapig Uj-Verbászon tartózkodott, aztán cservenkai adminisztrátor 
lett és 1882. január 1-én Uj-Pázuára rendeltetett mint helyettes lel-
kész, de a cservenkai egyháztanácsnak kivánsága folytán Cserven-
kán hagyatott és 4'/., évi adminisztrátorsága után 1886. évi május 
4-én mint rendes lelkész választatott meg Cservenkán. 1896. aug. 19-én 
nőül vette IlJgen Rosáliát torzsai tanitó leányát, a ki azonban már 
1887. aug. 18-án meghalt. 1888. deczember 12-én másodszor házas-
ságra lépett Jausz Aranka, Jausz János tanitó leányával. Megjegy-
zendő még, hogy 1886-tól 1900-ig cservenkai káplánok voltak. Ilgen 
Antal, jelenleg gyönki lelkész, Ratzenberger Ferencz, jelenleg hitoktató 
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és segédlelkész Lőcsén, Wack Péter, jelenlegi járeki lelkész, Sass 
Béla, most hitoktató Budapesten, Klein Pál, most Franzjosefsföldi 
lelkész, Justh Géza, most kercsedini lelkész és Ritter István, most 
missiói lelkész Ó-Becsén. 

Cservenkának leányegyházai és szórványhelyei: Kula, Új- és 
O-Szivácz, Kis-Sztapár, Ü-Sztapár, Bresztovácz, Veprovácz, Kernyája, 
Gyulafalva és Doroszló. 

A cservenkai egyház tanitói: 
1. Legelső tanitó volt bizonyos Walter György János. 2. Krutt-

schnitt János, 3. Stein Henrik, 4. Hammel Henrik, 5. Hammel 
Dániel, 6 Hammel György, 7. Kruttschnitt Péter, 8. Hammel Adolf, 
9. Zwick N., 10 Pratscher Vilmos, 11. Falkenburger József, 12. 
Györgyfalvay Henrik, 13. Klimek Rezső, Mordia Gusztáv. — A 
jelenlegi tanitók a következők : 14. Glatz Károly, kőszegi születésű, 
a ki tanulmányait Kőszegen és Sopronban végezte. 15. Wagner 
Henrik, született Gzervenkán, az elemi iskolát szülőhelyén, a gym-
nasium első osztályát Uj-Verbászon, a többi hármat Szarvason láto-
gatta, innen a sopronyi tanitóképezdébe ment és ott 1870-ben ok-
levelet nyert. Ezen évi juliusban segédtanitó lett Döröcskén, de 
csakhamar, ugyanazon évi szeptember 24-én Cservenkának meghi-
vásál elfogadta az ottani községi iskolához és itt 1871-ben rendes 
tanitó lelt; 1872. az itteni ev. iskolának kántortanitói állást foglalta 
el és ugyanitt 1887-ben az V - V l . leányiskolába helyeztetett át, 
hol jelenleg is van. 

1»'). Rátz János, született 185^. évi május 20-án Felső-Lővőn, 
Vasniegyében. Ott járt az elemi iskolába, az alreáliskolába és 1867. 
szeptember 1-től a tanitóképezdébe. melyből 1871. julius 12-én mint 
tanitó kilépett. Még azon év nyarán meghívta őt a cservenkai egy-
ház a II leányosztályba. Szorgalmas, ügyes tanitó. Foglalkozik iro-
dalommal. Volt több hírlapnak munkatársa. 1878-ban részt vett a 
boszniai okkupáczióban s kapta a hadi érmet. 1883. óta rajztanító 
a cservenkai ipariskolában; 1885-ben Szegszárdon a selyemtenyész-
tési tanfolyamot végezte, 10 évig mint selyemtenyésztési felvigyázó 
működött és Bezerédy Pál, selyemtenyésztési felügyelő által teljes 
elismeréssel lett kitüntetve. 1-87-ben beiratkozott mint magán ta-
nuló a bécsi Porges-féle kereskedelmi intézetben és jeles eredménnyel 
elsajátitá magának a könyvvitelt, minek folytán 189'-ben a cser-
venkai takarék és segély-egylet könyvelője lett. Házasságban él 
20 év óta Lamnek Katiczával és öt fia van. 

17. Röder Károly, született Bulkeszen, Bácsmegyében. Az al-
gymnasiumot Bonyhádon végezte 1882/86-ig aztán a soproni tanítóké-
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pezdébe ment, hol oklevelet nyert. 1886. évi novemberben Vadkerti 
tanitó lett, honnan 14 havi működése után Cservenkára hivatott 
meg kántortanitónak. 

18. Wagner Bálint, született Cservenkán 1875. deczember 
16-án, Wagner Henrik tanitónak fia. Az elemi iskolát otthon vé-
gezte. A magvar nyelv megtanulása végett Czeglédre adatott a pol-
gári fiúiskolába, hol három osztályt végzett. A negyedik polgári osz-
tályt Baján látogatta. 1891. évi szeptemberben a soproni tanitó-
képezdébe ment és 1895. évi junuis 25-én általános „jó"-val nyert 
oklevelet és ugyanazon évben Cservenkára választatott meg segédtaní-
tónak; 1900. oktober havától kezdve a III. vegyes osztálynak tanitója. 

19. Nagy József, született Rohonczon, Vasmegyében 1869. novem-
ber 23-án. Tanulmányait Felső-Lövőn végezte; 1890. képesítést nyert 
Egy évet Kétyen, 2 évet Kis-Tormáson, Tolnám, tölttöt mint segéd-
tanító. Innen 1893-ban Cservenkára választatott meg rendes tani-
tónak, hol most is van. 20. Van Cserven kának még egy tanítónői 
állása, mely azonban épen üresedésben van. 

5. Glozaán. 

A glozsáni egyház keletkezett 1770-ik évben, a midőn a magy. 
kir. kamara a felső magyarországi megyékből, jelesül Hont, Nógrád 
és Pest megyéből ág. hitv. ev. tótokat ide telepitett. Többnyire vad, 
műveletlen nép. Földesurok, gróf Hadyk András tudva azt, hogy csak 
a templom és iskola szoktathatja le őket kóbor életükről, szelídítheti 
erkölcseiket s teheti jó alattvalókká, 1780-ban Ígéretet tett a köz-
ség véneinek, hogy templom és iskoláról gondoskodni fog, helyeseb-
ben, hogy kieszközli a templom és iskola épithetési engedélyt. 

De ez késett Ezt kieszközlendők két küldöttséget is menesz-
tettek Bécsbe. Egyelőre csak az iskola építési engedélyt megkapták 
s most Lipkav László szolgabírót kérték, engedné meg nekik egy 
tanítót tartani. Az engedély minden nehézség nélkül megadatott s 
halogatás nélkül hozzá fogtak az iskola szervezéséhez és a tanitó 
alkalmazásához. 

Az 1786. évben szervezve és önállóvá lett az egyház, akkor 
már a templomépitési engedély is megvolt, s ugyanezen évben vá-
lasztatott meg az első lelkész a ki 1786. évi junius 14-én kezdte az 
anyakönyveket vezetni. Ugyancsak 1786-ban épült a lelkészi lakás; 
1788-ban pedig iskolának és tanitólakásnak megvétetett két kis ház. 
1787-ben fellett épitve az imaház, mely 1802., 1810., 1812., 1814. és 
1823-ban javíttatott, mig végre 1862-ben a jelenlegi alakot nyert 
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A két kis ház kitűzött czéljának meg nem felelvén, 1800. a 
régi imaház lelkészlaknak lett átidomítva, melyben a lelkészek 1817. 
évig laktak. Ezen évben a mostani paplak lett épitve, mely előbb 
náddal, jelenleg pedig, 1861. óta cseréppel van fedve. 

A régi paplakból 1800-ban iskolát és tanitólakást csináltak. 
1851-ben a második iskola épült, 1857-ben iskolának alkalmas ház 
lett megvéve és 1860-ban két uj tágas iskola és tanitólakás építtetett. 

Az 1854. évben nagy csapás érte az egyházat, a menyiben 140 
ház leégett s a hiveket ezen tűzvész nagyon megkárosította. Az 
1859-évben Palánka, mely 64 évig leánygyülekezete volt Glozsánnak 
ettől elvált, és anyaegyházzá lett. 1861-ben a politikai hatóság pa-
rancsára a roskadozó ócska templom bezáratott; 1864-ben a község 
elvesztette legelőjét, a mennyiben azt az uradalom visszavette. 

Az egyháznak tulajdonképeni tevékenysége és fejlődése csak 
1857. évben indult meg. Ettől az időtől kezdve egymást követték a tö-
rekvés jelei. Ugyanis a mondott évben iskola számára alkalmas ház 
véttetett meg; 1860-ban az emiitett két iskola lett épitve; 1861'2-ben 
a templom megnyittatott; 1868-ban csinos oltár készittetet és lel-
készlak számára a szomszédos ház meg lett véve. 

A renovált templom hossza 14 öl, szélessége 6 ől magassága 5 
öl; a torony 9'/2 öl magas, fedéle 5 öl, tehát egész magassága 15 öl. 
A templom felirata: PUbLICa DeVotlonI LIbera InstltVenUa hlozsánl 
ensls eVangeLICa eXCItaVIt eCCLesía. Ez alatt pedig: Obnovení 
chráinu 1862. Az oltáron ezen felirat van: „Sláva Bohu na vysosti." 

A toronyban három harang van. A legnagyobb 778 fontos 
felirata: „Haller János öntötte Baján. Ke cti a sláve bozí cirkev e. 
a. v. Hlozanska, roku 1866. A másik 407'/.2 fontos; felirata: „Eccl. 
e. a. c. Hlozsán sub Ministerio Georgü Rohonyi curat. Stephani 
Somogyi dedicatu Georgii Tornán. Fudit Henr. Eberhardt Pestini 
1806." A harmadik 200 fontos ; felíratta: „Cirk. ev. aug. v 
Hlozanská, pod kazatelem Jeszenszky Petrem, kurátorom Marcok 
Matej, rychtárem Jurim János roku p. 1799., mich goss Johann 
Kohl in Pest". 

Az egyház ingatlanai: egy papi telek; '/4 telek tanítói föld, a 
paplak beltolke 1600 G-öl, két tanitólak telke 1495 Q-öl , a tem-
plomhely 644 [>öl , a temetőhely 9 kat. hold és 460 • - ö l ; 1870 
óta a papi legelő illetmény 2114 Q-öl, mindegyik tanítóé 1057 Q-öl ; 
1863-ban a régi papi szérűskertet eladták és a szomszédos háztel-
ket vették meg. 



Az 1888. évben felépült a harmadik iskola, és 1895-ben a 
negyedik iskola 2500 frt költséggel; 1883-ban a paplak 200 frt 
költséggel renováltatott, 1886. május 30-án ünnepélyesen megülte az 
egyház megalakulásának 100 éves emlékünnepét és 1897-ben hús-
vét hétfőén a templom felszentelésének 100 éves emlékünnepét: 
ez alkalommal a templomtere drótfonattal bekerittetett 1200 frt költ-
séggel 1890-ben a colleda beszüntetve lett; 1899-ben renováltatott 
az oltár és kimeszeltetett a templom 1000 frt költséggel. 

Az 1798. évben megejtet canonica visitatió alkalmával a glo-
zsáni egyház lélekszáma 919. A jelenlegi lélekszám: 2629; a hoz-
zátartozó filiákban pedig, Csében 217; Begecsen 185; Visics pusztán 
30; összesen 3057 lélek. 

Az egyháznak kezdetbeni bevétele ismeretlen; az 1900. év vé-
gével a bevétele 3876 frt 39 krt tett ki. 

Az egyház létesitése óta öt püspöki iátogatás volt az egyház-
ban. És pedig meglátogatta azt 1786-ban Hamaljar Márton, 1810-
ben Lyci Kristóf, 1819 ben Lovych Adám, 1835-ben Dr. Szebe-
rényi János, és 1874-ben Dr Szeberényi Gusztáv. 

Az egyház az 1859. évi pátenst elfogadta volt és Kuzmányi 
Károly mégis látogatta; későbben azonban visszatért az egyház auto-
nómiai egyházi kormányzásnak alá. 

Keletkezése óta a következő lelkészei voltak az egyháznak: 
1. Jeszenszky Péter 1786-tól 1801-ig. Született Nagy-Jeszen-

ben, Túróczmegyében 1764-ben november 10-én. Tanult Neczpá-
lon, Selmeczen, Eperjesen és Pozsonyban. Tanulmányait befejezvén 
1785-ban meghivatott glozsáni lelkésznek; 1790-ben házasságra lé-
pett Kromholdt Judittal, kiskőrösi hajadonnal. Meghalt küzdelmes és 
lelkiismeretes tevékenység után 1801. évi márczius 28-án. 

2. Rohonyi György 1801 -1831-ig. Életrajzi adatai az espere-
sek életrajz i közt olvasható. 

3. Rohonyi János 1831—1857-ig Rohonyi Györgynek nagy te-
hetségű fia volt és született Kulpinban 1799-ben. Atyja halála után 
ő lett a glozsáni egyház lelkésze. Sztehló József, az ő utódja azt 
mondja rola: „Bár nem rendes tudományú, mégis nagy tehetségű, 
ékes szavú, törhetlen erélyű, józan, semmi szeszes italt sohasem ivó, 
nem dohányzó, papi szabású öltözetben elegáns, ambiciosus férfi, ki 
többre, mint lutheránus papságra törekvő, párját ritkitó talentum, 
kiváló egyéniség, — ein Mann die Tiara zu tragen." 

4. Sztehló József, 1857-től 1893. évi julius 3-ig volt glozsáni 
lelkész. Életrajza az esperesek életrajzai közt olvasható. Itt még 
kiemelendőnek tartom, hogy elkeseredett lelke a testi erejét is tönkre 
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tette, minek folytán 1893. évi nyár derekán a glozsáni egyházat el-
hagyta és utolsó életéveit Diener János, ügyvéd vejénél Zomborban 
töltötte a hol 1897. évi julius 30-án meghalt és ott is eltemettetett. 

5. Nemes dedinai Dedinszky János, kinek kiméritő életrajza a 
„Magyar irók élete és munkái" XIV. füzet 734 lapján olvasható, szü-
letett 1868. máj. 29-én Nagy-Szelezsényben, Barsmegyében, Dedinszky 
János, ottani lelkész és esperes és Doleschall Judith szülőktől. Ta-
nult 1879—1887-ig Selmeczbányán, végezvén itt az egész főgymna-
siumot; 1887-ben a pozsonyi theologiai akadémiába belépett s ott 
volt 1890. évi junius végéig, egyúttal 1889—1890-ben a pozsonyi 
árvaház tanitója levén. 1890. évi oktoberben a báseli egyetemre 
ment; 1891. évi szeptember 15. és 16-án Pozsonyban letette a szak-
vizsgát és azon évi szeptember 26-án Budapesten felszenteltetett 
káplánnak Körmöczbányára, Barsmegyében, hol egyszersmind reálta-
nodái hitoktató volt. 1892. évi deczemberben Glozsánra jött mint 
káplán; itt 1893. julius 3-án a beteg Sztehló József helyett adminisz-
trátor lett s Sztehló halála után 1897. oktober 5-én rendes lelkész-
nek megválasztatott. Az 1899. évi julius 25-én nőül vette Stoll-
mann Annát, Stollmann Gusztáv, béldi lelkész leányát. Igen szor-
galmasan foglalkozott mint iró. A magyar egyházi lapokba hol sa-
ját. hol álnév alatt számos czikket irt. 

A glozsáni papi fizetés a következő: szabad lakás, egy telek 
föld élvezete, minden házaspártól 84 kr. félpártól 43 kr., 100 pesti 
mérő buza, 50 mérő zab, a hivatalos és magán fuvarok helyet 6 öl 
tűzifa. Stólák: esketés és nagytemetés 1 frt 05 kr. avatásért 35 kr. 
kis temetés 35 kr. 

Keletkezése óta egészen 1851-ig a glozsáni egyháznak csak 
egy tanitója, azután két tanitója volt és jelenleg három van. És 
pedig tanítóskodtak Glozsánban: 

1. Szloboda József 1770-től 1786-ig, paraszt ember, ki csekély 
dijért saját házában tanitotta a gyermekeket olvasni, imádkozni és 
énekelni. „Az első iskola tehát , — mondja Dedinszky, a mostani 
glozsáni lelkész — magán lakás, az első tanitó egy Írástudó, vallá-
sos egyháztag; a praeparandia, melyben szakképesittetik, valószínű-
leg a csendes, keresztyén családi kör; az első tanterv, melytől ma-
napság mind jobban kezdenek eltérni: olvasás, imádkozás és ének-
lés. — Szloboda aggkorában elvesztette szeme világát és az emberek 
könyör adományaiból tengette életét, míg 1820. évben január 6-án 
kiszenvedett. 

2. Grenezey N., ki csak rövid ideig volt itt és inkább kárára, 
mint hasznára volt az egyháznak. Rendetlen, korhely élete miatt el-
kellett hagynia az egyházat. 
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3. Plachy György, theologus, Nemes Vérbőkről, kit az első lel-
kész magával hozott Turoczból 1787. s ki vérszerinti testvére volt 
Plachy András irónak. Három havi ittléte után Bács-Űjfalura vá-
lasztatott meg lelkésznek. 

4. Kromholz János 1789—1802-ig, aztán Kiskére távozott köz-
ségi jegyzőnek. 

5. Matús János 1803 -1808-ig a nográdmegyei Kürtösről. Kö-
telességét elég jól teljesitette és értett is a neveléshez, de nejének 
gonoszsága miatt felmondtak neki és ő szegény el is távozott. 

6. Fábri András 1808 — 1807. turóczmegyei, priboczi szárma-
zású. Igen derék jó tanitó, a ki 1807. évi április 14-én meghalt, 
valószinűleg, mint az okirat mondja, gonosz neje által megmérgezve. 
Az egyház költségén temettetett el. 

7. Dabossi János 1807 —1813-ig, kit egy Pesten járó glozsáni 
szekeres magával hozott Vadkertről, hol kantor volt. Azonban nyers 
magaviselete és korhely élete által elvesztette az egyház szeretetét, 
ugy hogy az 1813. január havában örömmel vált meg tőle. 

8. Rohonyi György 1813-1821., helybeli hasonnevű lelkész 
legidősebb fia; közmegelégedésre működött 8 évig, midőn 1821-ben 
szept. havában az új-sóvei egyház által meghivatott. 

9. Tomka Károly 1822 —1823-ig. Ez egy a selmeczi iskolá-
ból valami csiny miatt kicsapott diák volt, mit az egyház csak ké* 
söbben tudta meg. Botrányos élete miatt kényszerült állását elhagyni. 

10. Az egyház ekkor visszahívta szeretett előbbi tanitóját Ro-
honyi Györgyöt, ki ismét 1838. áldásosán működött. 

11. Krnuch Károly. 1838 -1846-ig, róla feljegyzés nem létezik. 
12. Rohonyi Nándor 1846/84-ig. Az előbbi Rohonyi György 

tanítónak fia, meghalt 1884. évi márczius 10-én. Mint egyedüli ta-
nitó csak 1856-ik evig működik, miután az egyház ezen évben má-
sodik tanitói állást szervez s igy második tanítónak megválasztotta. 

13. Kubányi Jánost 1857-ben. Született Pribilinán, Liptó me-
gyében. Iskoláit Hibbén, Osgyán és Selmeczen végezte s először 
Petrováczon volt tanitó. Úgy szorgalom, mint képesség tekintetében 
kitűnő erő. 1883. évi junius 8 án ismeretlen indokból szivén lőtte 
magát, nagyszámú család hátrahagyásával, elhalt. 

14. Kutlik Dániel 1883. aug. 27-én választatott meg. Született 
Bánhegyesen 1863-ban Fiatalon, 25 éves korában 1888. február 
18-án meghalt. 

15. Krizsán Ernő 1884. május 14-én, az elhalálozott Rohonyi 
Nándor helyébe választatott meg Született Szúlón, Trencsénmegyé-
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ben. Rövid idő múlva az árvamegyei Zsáskó-ra meghivatván, 1887. 
május havában az egyházat elhagyta. 

Az 1884-évben a gyermekek nem szerint lettek megosztva, 
Kutlik leánytanitó, Krizsán pedig fiútanitó lett, s e szerint oktatják 
az ismétlősőket is. 

16. Podhradszky Vladimir 1887. jun. 28-án jött Krizsán helyébe. 
Született Dunaegyházán 1867-ben. A tanítóképző intézetet végezte 
Losonczon; mint tanitó működött Hajdusiczán. Glozsánban jelenleg 
is van. 

17. Rapos Sámuel 1888. május 10-én az elhalt Kutlik helyére 
jött. Született Modorban 1868, hol a tanitóképezdét is végzé. Szor-
galma és tehetsége által disze volt az iskolának. Fájdalommal vált 
meg tőle az egyház, midőn a mezőhegyesi állami iskolához kinevez-
tetve, állásától lemondott. 

Az 1888. évben egy harmadik iskolát épített a falu keleti ré-
szén. Ebbe tanitónak megválasztatott. 

18. Koleszár Pál, 1888. aug. 18-án, egyelőre csak egy próba-
évre, 1889. május 13-án pétiig véglegesítve. Született Breznobányán 
A tanitóképezdét Losonczon végezte. Kitűnő tanitó. 

Ezen időtől vegyesen taníttatnak a gyermekek. Két tanitó az 
I - I V . osztályba harmadik az összes V—VI. osztálybelit. 

19. Meszik Sámuel 1892. évi oktober 2-án, Rapos helyére vá-
lasztatott meg. Született Modorban, hol a tanitóképezdét is végezte. 
Működött Német-Palánkán, Kiszácson és Petrováczon s onnan Glo-
zsánba jött. 

20. Petheő Péter. 1894. nov. 29-én választatott meg. Született 
Malatinban, Liptómegyében. A gymnasiumot Rózsahegyen, a tanitó-
képezdét Selmeczbányán végezte. Az egyház 1895-ben a negyedik 
iskolát állított fel s ebbe szept. 15-én meglett választva. 

21. Szurma József, a ki született 1873. február 16-án Duna-
egyházán. Az alsó gymnasiumi négy osztályt Bonyhádon, a prae-
parandiát Eperjesen végezte; innen glozsáni tanitó lett, de 1897. 
Palán kára ment. 

Glozsánnak e szerint négy iskolája van. Az épületek szépek 
a tantermek nagyok, világosak. Berendezésük, ha nem is minta-
szerű, de kielégítő. 

Jelenlegi tanítók szorgalmasak és egyházias érzelműek. 

6 Járek. 

A járeki egyházközség szintén II. József császár alatt 1786-ik 
évben keletkezett. Első hívei Németországból költöztek be. A falu 
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későbben Gróf Szécsen tulajdona lett. Az 1848. évi szabadságharcz 
ideje alatt Járek leégett és csak 1849. év végén gyülekeztek ismét vissza 
a hivek. Harangjaikat a Szerbek, kik a falut 1848-ban elpusztitották, 
elvitték, úgy hogy a hivek visszatérése után dobszóra gyűltek össze 
az Istentiszteletre. Később egy kis harangot vettek. De az elvitt 
harangok is vissakerültek. 

Most azonban teljesen rendezett egyházközség. 
Az 1823. évben épült templom, a falu feldulása után renovál-

tatott; hossza 18 öl, szélessége 6 öl, 4 láb; a torony 21 öl, 4 láb, 
magas. A homlok feliratát jelenleg látható latin felirat: „Soli Deo 
Gloria" nem látni; de az oldalfeliratok megvannak; az egyik: rNem 
egyéb ez, mint Isten háza", a másik: „Itt a menynek kapuja." Áz 
oltár kőből való, azon Krisztus a keresztfán és fent két angyal Istent 
imádva. A toronyban van három harang. A legnagyab 445 fon-
tos; felirata: „Comparavit Eccl. Aug. Conf. addictor Jarekensis pro-
príis sumptibus anno 1807. per Joannem Fogaras fusa rem campa-
rorum Carloviczii. 

A másik harang 140 fontos, II. József ajándéka ezen felirattal: 
Goss mich in Ofen 1788. Josef Brunner. A harmadik és legkiseb-
biket az egyház vette. 

Szent edényeket birja az egyház a következőket: Egy ezüstö-
zött régi kelyhet, 1898. óta diszes ezüst erősen aranyozott kelyhet 
szintolyan patenával, keresztelő edényt, négy gyertyatartót és oltár 
szószékteritőt. 

A pecséten kehely van bevésve és e körűi a körirat: „sigillum 
ecclesiae Járek". 

Az 1859. év óta két iskolája van, 1873-óta három iskolája, és 
1899-ben igen szép paplak lett épitve. 

Az egyház keletkezésekor két évig lelkész nélkül volt. 1 788-ban 
az első lelkészt választotta. 

1. Gélt Jánost, a ki 7 évig hivataloskodot itt. Született 1756-ban 
Apateleken, Aradmegyében. Tanult Braunschweigban és Helmstädt-
ben, hol későbben mint tanár 8 évig működött 1788. évi januá^ 
31-én járeki lelkész lett. Meghalt 1796. évi április 6-án, gutaütésben. 
Istenfelő, buzgó lelkész volt. 

2. Korossy János, 1796-tól 1842-ig. Született Petrováczon 
1766-ban. Tanult Nagy-Palugyán, Eperjesen és Pozsonyban. Idő-
közben tanároskodott Nagy-Levandon. Öt év múlva kiment a Jénai 
egyetemre. Azután nevelő volt Radvanszky János, kerületi felügyelő 
gyermekeinél, honnan 1796. január 21-én járeki lelkész lett. Miu-
tán itt 46 évig hiven teljesítette lelkészi hivatását 1842-ben nyuga-
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lomba vonult s hivatalát fiának, Jánosnak adta át. Meghalt 1851. 
évi augusztus 3-án, 85 éves korában. 

3. II. Korossy János 1842—1894-ig, atyjának utódja. Szüle-
tett Járeken 1818. évi julius 16-án. Tanult Szarvason és'azután 
Sopronban. Nagyon hivő férfi, ki csak a bibliához ragaszkodott. 
Nem is kedvelt egyéb könyveket, mert azokban rendesen a gonosz 
szellem nyilatkozik. Ez volt az általa folyton hangoztatott meggyőző-
dése. Egyébként kitűnő gazda, a takarékosságban párját ritkitó mes-
ter volt és gyermekeinek szép vagyont Hagyott hátra. Meghalt 1894. 
évi május 12-én, lelkészkedése 52-ik; életének 76-évében. Nagy 
veszélyben forgott 1848-ban. Mikor a szerbek Járeket felgyújtották, 
Kulára és onnan Szt.-Tamásra menekült. Ezen az uton 18 kocsin 
menekültek körül lettek fogva a szerbektől s a kocsikon levők egyen-
ként lettek agyonütve a szerbek által. Korossy egy járeki ember 
ügyessége által lett megmentve. 

4. Vack Péter, született Kiskéren 1866-ban oktober 4-én. A 
gymnasiumot végezte Uj-Verbászon és Szarvason. A hazai theolo-
giát Pozsonyban és Eperjesen. Azután Greifsvvaldba ment. Haza-
térve 1893-ban felszenteltetett és volt cservenkai budapesti káplán 
1893 — 1894. évi oktoberig. Ez óta pedig rendes lelkésze a járeki 
egyháznak. 

A járeki egyház tanitói kezdettől fogva a következők: 
1. Müller Emánuel, a telepesekkel jött Würtembergből, körül-

belül segédével, bizonyos Fink-kel 1820. vagy 1823-ig volt tanitó. 
2. Jausz Frigyes, 1824—1849-ig mely utóbbi évben azonban 

a falu elpusztulása következtében iskola nem volt. 
3. Jausz János, 1850. 5l-ig. 
4. Fábry Pál 1853. óta 1900-ig, midőn nyugdíjba ment. Született 

O-Futtakon 1834-ben január 24-én. Előbb a szeghegyi tanitó Meszik-
nél, azután a modori gymnasiumban tanult. Volt segédtanító Torzsán 
1850—1851-ig, Új-Verbászon 1852-ben; nyugdíjaztatott 1900. évi 
oktober hó 1-én. 

5. Staudt Péter 1859., nyugdíjaztatott .1895. évi oktober hó 1-én. 
Született Okéren 1837. deczember 11-én. Otthon tanult; 1854. segéd-
tanító lett Pivniczán; 1855-ben Torzsán; 1858. a vinkovczei tanitó-
képezdét végezte, 1859. évi deczember 19-én Járekre választatott 
meg rendes tanítónak. Szorgalma és ügyességeért 1872-ben a val-
lás és közoktatásügyi ministeriumtól 60 frtnyi jutalomban részesült. 

6. Heincz Lajos 1874-től. Született Cservenkán 1825. évi no-
vember 11-én. Tanitói kiképzését Kruttschnitt, cservenkai tanitó ál-
tal nyerte, kinek segéde is volt három évig; 1852-ben Kátyra vá-

7 
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lasztatott, hol 1874-ig működött. A tanitói vizsgát Titelen tette le 
1854 ben. Közszeretetben álló, szorgalmas tanitó, nyugdíjba ment 
1896. oktober 1-én. 

7. Pratseher János 1896/98-ig volt járeki tanitó. 
8. Kring Edvárd 1898/99-ig volt járeki tanitó. 
A most hivatalban levő tanítók: 
9. Staudt Gyula, 1895. óta. 10. Schranz Károly 1899. óta. Meg-

halt Járeken 1901. évi február hó 15-én és 11. Schvvartz Miklós 
1901. január óta. Steiger Gusztáv 1901. évi szeptember 1. óta. 

A járeki egyház lélekszáma ma 2278; kezdetben volt körülbe-
lül 400 lelke. 

A tavaly épített paplak került 3350 frtba. Évi bevétele az 
egyháznak volt 1900-ban 4794 korona; kiadása 4714 korona. 

A járekiek szorgalmas és hivő nép. 

7. Kiskér. 

Azon terület, melyen Kiskér áll és a környék régi időkben 
nagy pusztaság volt s mint ilyen 1267-ben „Lheer" név alatt bizo-
nyos .Markus"-nak birtoka volt. Azonban 1522-ben már mint Kis-
kér fordul elő és desertum-ot, pusztaféle falut képez. 1717-ben 24 
család lakott ott és évi 12 váltó forint adót fizetett. Ezen állapot-
ban maradt egészen 1786-ig, mely évben a többi bácsmegyei, össze-
sen 19 faluval II. József császár által németországi emberekkel lett 
betelepítve. 

A kiskéri telepesek száma 198 család volt, a kik 215 lakhá-
zat építettek, melyeknek költségeit az állam viselte. Miután minden 
egyes ház 200 forintba került a telepítési költségek minden család 
után 300 forintra rúgtak, ennélfogva a kiskéri település a kincstár-
nak 115.000 váltó forintba került. 

A magas kincstár az egyházat, mint általában a telepes közsé-
geket, ellátta imaházzal és haranggal. 

Az imaház azon a helyen állott, melyen a mai leányiskola van. 
Keresztalakja volt, 25 méter hosszú és 672 méter széles. Az ima-
ház előtt állt a harangláb egészen 1826-ig. Az iskolát is a kincs-
tár építette azon a helyen, hol ma Grosz Ádám 144. számú háza van. 

Midőn 1810. évi julius 12-én Lyci Kristóf superintendens az 
egyházat meglátogatta, Kiskér 1384 ev. lelket számlált és egy temp-
lom építése szükséges lévén, az egyház 1814. évi május 7-én hozzá 
fogott a templom építéséhez, mely 1818. évi oktober havában Lovich 
Ádám superintendens által felszenteltetett és ekkor 40.220 frt 49 
krba került. A templom teljes felszerelése és berendezése azonban 
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csak 1825-ben fejeztetett be és összesen a templom közel 80.000 
váltó forintba került. 

A templom, a község közepén áll, 32'/2 méter hosszú, 14 mé-
ter széles. Homlokzati felirata: „Has neokér francisko sceptra tenente 
Hungáriáé propriis impensis struxerat aedes." 

Az 1786. és 1788. években az egyháznak csak tanitója volt. 
Az anyakönyvi adatok ezen időből részint Torzsán, részint Uj-Ver-
bászon találhatók. — 1825-ben templom és a meglevő iskola között a 
másik iskola, tanitólakkal együtt lett épitve és második tanitó meghiva. 
Ámde évek folytán ezen épületek sem voltak elégségesek a tanulók 
számára, minek következtében 1857. évben a jelenlegi tágas és min-
den irányban megfelelő iskolák és tanitói lakások emeltettek. 1871-ben 
pedig a harmadik iskola és tanitólak épittetett szintén egy telken, 
melyet az egyház ily czélra a magas kincstártól kapott. Most a 
község készül a 4-ik iskolát felépiteni. 

A kiskéri egyház tiszta evangelikus. Más hitfelekezetű itt nem 
igen telepedik le; még zsidó sem boldogul itt. 

A telepitéskor az egyháznak 1048 lelke volt, ma 3135 lelket 
számlál. 1896/97-ben a tornyot megujitották 5000 frt költséggel 
és a temetőt 3 holddal nagyobitották. 

Gyászos napjai voltak a kiskéri egyháznak 1831-ben, midőn a Cho-
lera dühöngött a községben, s még gyászosabb 1836-ban, midőn a Cho-
lera augusztus 10-től 20-ig, tehát 133 egyént ragadott ki az életből; 
ez évben összesen 200 egyén halt meg a cholerában; 1849-ben is-
mét 197 egyént, és 1873-ban szintén sokakat ragadott el a cholera. 
Azon felől 1849-ben a szabadságharcz alatt sokat szenvedett az egy-
ház. Az 1870. és 1813. években nagy és tartós esőzések következ 
tében a falu és majdnem az egész határ viz alatt állót és a szántó-
földek majdnem semmi termést nem hoztak. 

A kiskéri egyház templomtornyában jelenleg négy haranggal 
bir: 1. a legkisebb 129 kiló nehéz II József császár ajándéka. Fel-
irata: „Josef Brunner goss mich in Ofen. 2. a másik harangot az 
egyház 1799-ben vette, 240 kiló nehéz. Felirata: »Johann Kohl in 
Pest goss mich 1799." Az 1860. évben ezen meglevő két harang-
hoz az egyház még két nagyobbat öntetett. 3. az egyik 435 kiló 
nehéz ezen felírással: „I. Cor. 1., 9. Denn Gott ist getreu, durchwei-
chen ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesu Christi 
unseres Herrn. Die evang. Gemeinde Augsb. Conf. zu Kiskér durch 
den Glockenmeister Paul Waller in Neusatz 1860." 4. a másik nagy 
harang 618 kiló súlyú, ezen felírással: „Psalm 100. V. 1 u. 2: Jauch-
t e t dem Herrn alle Welt. Dienet dem Herrn mit Freuden, kommet 

1* 
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vor sein Angesicht mit Frohlocken. Die evang. Gemeinde Augsb. Conf. 
zu Kiskér durch den Glockengiesser Paul Waller in Neusatz 1860." 

Templomi szent edények vannak: Egy nagy kehely és egy kicsi 
a betegek gyóntatására, 3 borkána, ostyatartó, keresztelő edény és-
ostyasütő. Mind felirás nélkül. 

Az egyház pecsétje ezen körirással: „Sigillum Ecclesiae Aug. 
Gonf. Kiskér 1822. A nyomón áll: „Siegel der e\v. Kirchengemeinde 
Aug. Conf. Kiskér. 

Az 1875. évben az uj paplak lett épitve 2998 forint költséggel.. 
A kiskéri egyház lelkészei: 
1. Hajnóczy József, született Modorban, Pozsonymegyében 1759. 

márczius 13-án. Hajnóczy János, posztó-gyáros és Simonides Bor-
bála szülőktől. Szülővárosában az elemi iskolát és 1778-ig az ottani 
gymnasiumot látogatta. Aztán Nagy-Kőrösre és Lőcsére ment, mely 
utóbbi helyen 1783. évig maradt. Ezen év őszén Sopronba ment, 
innen 1784-ben mint Conrector Modorba hivatott, mely állásban egy 
évig volt és 1785-ben az épen telepitett cservenkai egyház lelké-
szévé hivatott meg. Azonban tanulási vágya folytán, 1786-ban el-
hagyta ezen állását és kiment a Wittenbergi egyetemre, hol egészen-
1788. évi február 11-ig maradt, a midőn lelkészi meghivást kapott 
Kiskérre, hol 21 évig fáradhatlan buzgósággal hivataloskodott. Mély 
tudományú férfiú volt. Számos értekezést irt. Reinhard dogmatiká-
ját magyarázati jegyzetekkel látta el; de dolgozatai nyomtatásban nem 
jelentek meg, hanem jó karban a kiskéri egyházi levéltárában 
léteznek. 

Hanem hű lelkipásztor is volt, és mondani lehet, miszerint ő 
volt a kiskéri egyháznak tulaj donképeni megallapitója, szervezője és 
rendezője. Mindenütt tanácsot, vigaszt adott, mindenütt segitett. Sok 
küzdelmei voltak, de mindenütt győzött s nemeslelkű fáradozásain 
az Isten áldása nyugodott. 

Az esperességben volt körlelkész, esp. jegyző, pénztáros és al-
esperes. Meghalt 1809. november 16-án, 50 éves korában. Volt 
két fia: András és Sámuel; ez utóbbi atyja utóda lett Kiskéren. 

2. Hajnóczy Sámuei, született Kiskéren 1791. oktober 19-én. 
Tanult 7 éves korában magyarul Ó-Moraviczán, későbben Kecske-
méten, Mezőberényben; 1808-ban Pozsonyban, de innen testvérével 
fél év múlva a francziák elől Kiskérre menekült. Ezzel az ő és And-
rás testvérének iskolai élete megszűnt. Ő, Sámuel, beteg atyja ol-
dala mellé az esperes által levitának neveztetett ki. Atyja halála 
után anyja, született Manovszky Anna Mária Terézia és a kiskéri 
egyház mindent elkövettek, hogy bár akarata ellenére, kiskéri lel-
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késszé legyen s igy alig 20 éves korában 1810-ben Lyci Kristóf 
superintendens által a bács-szerémi esperesség canonica visitatió 
alkalmával Kiskéren felszenteltetett. Pár évvel később házasságra 
lépett Sztéhló János főesperes és Dedinszky Zsuzsanna, Janka nevü 
leányával, kivel 6 gyermeket nemzett, kik közül 3 meghalt, a 3 élet-
ben maradt leányát szerencsésen férjhez adta. 

Ámbár Hajnóczy Sámuel sajátkezüleg irott életrajzában azt 
mondja, hogy az egyház őt atyja iránti kegyeletből megválasztotta 
papjának, mégis ezen kegyelet ő iránta is nyilvánult, mert daczára 
fiatal korának és hézagos iskoláztatásának, ritka szellemi tehetségek-
kel meg volt áldva és hatalmas, elragadó prédikátor, fáradhatlan lel-
kipásztor és ügyes kormányzó volt. Dicső emléke most is él a 
kiskérieknél. 

Az 1848/49. évi szabadságharezban buzgó részt vett. Kapi-
tánya és parancsnoka volt a kiskéri gárdistáknak. 1849-ben feb-
ruár 4-én a kuezurai cv. paplakban a Rusznyákok elfogták, de Raja-
•csics patriarcha szabadon bocsátotta. 1853. évi január 4-én az úgy 
nevezett Kossuth dollárok elárusitása miatt ismét elfogták és 1855. 
évi junius 13-án Bécsben kötél általi halálra. Ítéltetett, de Ő Fel-
sége által 12 évi könnyebb fogságra megkegyelmeztetett. 1857. má-
jus 8-ig Lipótvárosban és Józsefvárosban volt internálva. Ekkor 
amnesztiával szabadon bocsáttatott. Fogsága ideje alatt Kiskéren az 
•ő helyére Grósz Theophil választatott meg rendes lelkésznek. Gyer-
mekei által eltartva és 1867. óta hivatalbeli utóda, Grósz Theophil 
által is évi 300 forinttal segitve, Kis-Kőrösön, leánya, Sárkány; 
Jánosné, született Hajnóczy Jankánál töltötte életének alkonyat., 
és meghalt 1872. évi május 21-én 80 éves korában. Loi9n 

Nemcsak egyházában, hanem mindenütt előbbre vitte az -£?ian-nß 
gelikus egyház ügyét. így ő alapította a Szerémségben fekv&jjeu-
dorfi egyházat, a hol ma is áll az a hatalmas körisfa, mely.^alattöil 
gyakran hirdette az Isten igéjét. Többféle esperességi tisztisé$et'»y 
is viselt. a 

3. Grósz Theophil, született Pozsonyban 1822. évi nbieifiber 
18-án, a hol tanulmányait 1846-ban befejezte. Ezen evfcől-toézdVé'" I 
három évig a bécsi theologiai fakultáson tanult. Az 1852. é r i ' no - i i l 
vember 26-án Hajnóczy Sámuel segédlelkésznek hivta meg Kisk#rtíe;uJJ 
Főnökének politikai vétségek miatt történt elfogatása utánzott náint 
adminisztrátor működött és 1856. évi február 25-én egyhangtil&g 'J 
kiskéri papnak választatott meg. Volt körlelkész 1861-tőlnl<$EB-jgyS9 
mely utóbbi évben oktober 29-én cholerában meghalt Grősaifffiheö-. M 

// ,n9dn9Ji;10 
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phil tudományos, barátságos és megnyerő modorú férfiú volt, ki egy-
háza és tiszttársai részéről szeretetben részesült. 

4. Dörth Mátyás, született Űj-Verbászon 1847. évi deczember 
19-én. Tanult Uj-Verbászon, Pozsonyban és Szarvason. A theolo-
giát Tübingában és Heidelbergben végezte. Az 1869. évben letette 
a Gandidaticumot Budapesten Székács József püspök alatt, a ki ál-
tal fel is szenteltetett káplánnak Új-Verbászra. Az 1874. évi márczius 
17-én kiskéri lelkésznek hivatott meg. Kellemes papi alak volt és 
gyönyörű hanggal birt, de már 1879. évi január 25-én meghalt 29 
éves korában. 

5. Koch József, született Új-Verbászon 1854. évi szeptember 
18-án. Koch Frigyes és Hornung Katalin szülőktől. Tanulmányait 
megkezdte Űj-Verbászon és folytatta Szarvason 1874-ig, mely év 
őszén Eperjesre ment a theologiát tanulni, aztán a bécsi theologia 
facultásra. Onnét vissza térve néhány hónapot mint nevelő Lőcsén 
töltött. Az 1879. évi márczius 12-én Torzsára hivatott meg káplán-
nak, de már ez évi május 12-én kiskéri lelkésznek választatott meg, 
hol jelenleg is van és egész odaadással teljesiti hivatalát. Huzamosb 
évek óta egyházmegyei pénztáros, mely tisztségben az egyházmegyei 
vagyon szaporítása által magának nagy érdemeket szerzett. 

Koch József mint történetiró és iró is jó hirnévre tett szert. 
Dolgozatai közül megemlitendők: 1. „Ferenezcsatorna története" meg-
jelent a megyei történelmi társulat évkönyvében. 2. „Baja-Bez-
dáni tápcsatorna története", ugyanott. 3. „Kis - Sztapár - Újvidéki 
öntözőcsatorna története", ugyanott. 4. „A bács-bodrogh megyei 
vizlecsapoló társulatnak története". Megjelent a megye monographi-
ájatan. 5. .A bács-bodrogh megyei ág. hitv. evangélikusok törté-
nete" ugyanott. 6. „Kiskér története4 saját kiadás. 7. „Sendbriefe 
an-fiültöere deutschen Bauern". Saját kiadás. 

-uöíAzonkivül különféle dolgozatai vannak kéziratban. Ügyes 
költő»^is.yhLegutóbb betegeskedése akadályozza munkakedvének ér-
véhféáifcéiSében. 

A kiskéri egyház tanitói: 
lödáio'Elaő í tanitó volt, bizonyos Lenhardt Keresztély a kiről az 

[«egyház látogatási jegyzőkönyvben csak annyi van felem-
litv©flhóg$r (laéves, és 1787. évtől, tehát az egyház keletkezése óta 
tanifcfífkí^í J793. évben segédet kapott, hogy 1801-ben meghalt s 
he lye i ajzoőnisegéde 2. Zoli Frigyes, foglalta el, a ki az egyházlá-
tog?tíásiril^lO.' évi jegyzőkönyv szerint akkor még hivatalban volt, de 
ezeü-téy&enir meghalt. 3. Ennek helyébe megválasztatott Staudt 
N.,-éSílönimfc hivatalvesztése után 1817-ben 4. Harr Dávid, a ki 
Glatenben, würtenbergi királyságban született. Ez egynéhány évig 
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egyedül tanított, de 1825-ben a második tanitó, 5. Meszik András 
hivatott meg. Ez Modorban Pozsonymegyében született 1798. évi 
oktober 24-én; 1837-ben Szeghegyre ment tanitónak, és helyét el-
foglalta 0. Csepcsányi István, a ki 1809. évi január 5-én Kis-Csep-
csényben, Túróczmegyében Csepcsánvi Sámuel és Jeszensky Zsu-
zsanna szülőktől született. Előbb Újvidéken volt tanitó. Miután 
1849-ben Harr Dávid meghalt, helyébe megválasztatott fia. 7. Harr 
Sámuel, a ki Kiskéren 1822. évi július 16-án született. Tanult Kis-
Kéren és Baján, igen ügyes tanitó volt, ámbár a többiek is eddig 
nagyon lelkiismeretesen teljesítették hivatalukat. Egy évig Harr 
Sámuel kuczurai tanitó volt. 

Az 1871. évben a harmadik iskola felépíttetvén ebbe 8. Wag-
ner Sándor, hivatott meg tanitónak, a ki 1873-ban cholerában meg-
halt 1873-tól 1875-ig. 9. Falkenstein Dávid alkalmaztatott szükség-
beli tanitónak. 10. Lenhardt Ferencz, 1875-től 1878-ig működött 
és aztán Hajdusitzára, Bánátba ment tanitónak, hol jelenleg is hiva-
talban van. 11. Burg Károly, 1878-tól két évig volt tanitó, azután 
vasúti hivatalnok lett. 

A jelenlegi tanitók: 12. Meszik Péter született Uj-Verbászon 
1859. évi augusztus 7-én. Meszik András, hajdani kiskéri tanitó és Kar-
biner Katalin szülőktől. Tanult atyjánál, végezte az uj-verbászi 
algymnasiumot, 1874-től 1877-ig az eperjesi tanitóképezdébe járt, 
hol képesitési oklevelet szerzett, 1877. szeptember 16-án O-Verbászra 
választatott meg rendes tanitónak, de már 1885-ben Kiskérre hiva-
tott meg tanitónak. 

13. Künsztler Károly, született 1859. szeptember 28-án, Bör-
zsönyben, Tolnamegyében, elemi iskolát Börzsönyben és Bonyhádon, 
az algymnasium 4 osztályát Bonyhádon, a képezde két tanfolyamát 
Sopronban, 3-kat Baján jeles sikerrel végezte és itt 1879-ben ok-
levelet nyert. Ugyan ez év oktober 1-én a bonyhádi orthodox is-
raelita, nemsokára az izményi ág. hitv ev. hitközség választotta meg 
tanitónak. Izményből 1883-ban a kiskéri egyház hivta meg, hol 17 
év óta működik. Magán tanulás által végezte a főgyinnasium tan-
tárgyait s azokról Szarvason vizsgázott és az érettségit letette. S 
aztán hozzáfogott a jogtudományok tanulásához és erről a kecskeméti 
ev. ref. jogakadémián — két tanfolyamról — a vizsgát letette, je-
lenleg a 3-ik jogi tanfolyam szakait tanulja; ügyvédségre készül. 

14. Zimmermann Mihály, született Toporczón, Szepesmegyében 
1866. évi junius 10-én. Az elemi iskolát szülőhelyén, az algymna-
sium 3 első osztályát Késmárkon, a 4-ik osztályt Rozsnyón végezte. 
Aztán az eperjesi tanitóképezdébe ment, hol 1885-ben okievet nyert. 
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Ezen év oktober 1-én Kiskérre hivatott meg segédtanítónak Csep-
csányi mellé, és 1887-ben rendes tanítónak választatott meg. 

A kiskéri iskolák jók és az egyházközség szivén hordja az is-
kolai ügyet, áldozatot nem kiméi annak elmozdítására, ámbár a hi-
vek nagy terheket viselnek. 

8. Kiszács. 

Az első evangelikus telepes Kiszácson bizonyos Vardzik György 
volt, a ki 1773-ban került oda, és gróf Hadik Andrástól, a futtaki 
uradalom birtokosától, kinek birtokához Kiszács is tartozott, lakhelyet 
is kapott. Nemsokára négy magyar: Pap István és György, Német 
Ferencz és Csizmadia János, jött a tolnamegyei Szt.-Lőrinczről és 
Miszláról s ezek is lakhelyekkel láttattak el. Az 1776. és 1786. 
években pedig Nográdmegyéből, Hontmegyéből és Pestmegyéből szá-
mos tót evang. család telepedett le Kiszácson. Az 1783. évig a ki-
szácsi evangélikusok a futtaki róm. kath. pap által láttattak el a lel-
kiekben, 1783./85-ig Petrováczhoz tartoztak mint leányegyház, és 
az utóbbi évben engedélyt kaptak tanítót, 1788-ban pedig engedélyt 
egy lelkészt választani. 

Kiszács egyházi fejlődése nemcsak eleinte, de későbben is, 
gyakran sok viszontagsággal volt összekötve, miután lelkészei közül 
nem egy számos bajt okozott neki és az egyházmegyének is. 

Végre mégis lassan előre haladott. Az 1840-évben épült a 
mostan is fenálló paplak. A régi paplak, melynek helyén jelenleg 
az uj iskola van és iskolának használtatott a szabadságharcz idején 
leégett és ezen dulásban elveszett a kehely és más templomi szent 
edény 1855-ben 800 frton orgonát vett az egyház Veszely Ká-
rolytól, Beszterczebányáról; 1860-ban építette az új iskolát; 1866-ban 
renoválta a templomot és 1868-ban a tornyot, a mi 10.000 forintba 
került; 1870-ben pedig az összes egyházi épületek magasabbra 
emeltettek. 

Jelenleg az egyháznak ingatlan vagyona áll: templomból, pap-
lakból, 5 iskolából, papi és tanitói földből. 

A templom kellőleg el van látva szent edényekkel és a meg-
levő három kehely közül egy ezüstből való Zsibritzky Márton egy-
házfi és leányainak ajándéka. 

A toronyban van 3 harang. A legnagyobb, 490 fontosnak fel-
irata: „In usus suos curavit Eccl. Aug. Conf. Kiszacsiensis A. D. 
MDCCCII (1802). Gegossen in Pest von Heinrich Eberhardt. A ki-
sebb 278 fontosnak felirata: ,.Eccl. ev. A. C. Kiszacsiensis fieri cu-
ravit sub — per — R. francisco Jeszenszky, 1801. Gegossen in 
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Pest v. Heinrich Eberhardt. A legkisebb, már egyszer átöntve, ezen 
felirattal: „Zivyeh volám, mrtvych oplakávam R. 1839. G. J. Pe-
trovits Neoplantae 150 fontos. 

Az egyházi pecsét körirata: Eccl. ev. A. G. Kiszacsiensis. A 
festéknyomó: Siegel der ev. Kirch -Gemeinde Kiszács. 

A kiszácsi egyházhoz tartoznak a szorványok Gróf Kottek 
futtaki birtokán. 

A kiszácsi egyház Jelkészei voltak a következők: 
1. Szlamay Mihály, született vagy Tóth Prónán vagy Mosóczon. 

Előbb tanitó volt Ó-Pázuán Innen lelkésznek jött Kiszácsra, hol 
1788. márczius 16-án tartotta belépő predikáczióját. Innen 1793-ban 
julius 25-én Bajsára ment lelkésznek és végre Mokrai lelkész lett, 
hol rögtöni halállal kimúlt. 

Szlamay nagyon nyugtalan természetű ember volt, a kivel az 
egyházmegyének és egyházkerületnek igen sok baja volt. íme, egy 
pár példa perelkedő szenvedélyéről: 

O-Pázuáról nyugtalankodó, semmi alárendeltséget nem ismerő 
viselkedése miatt a katonai hatóság által eltávolittatott és Petrová-
czon tartózkodott. Innen gyakran Kiszácsra járt, mely leánygyüle-
kezete volt Petrovácznak, és iparkodott a kiszácsi hiveket a maga 
részére hóditani, a mi sikerült is neki. A megyei hatóság engedé-
lyével maga magát iktatta be kiszácsi lelkésznek. Az esperesség 
tekintettel az akkori, — 1793 — háborús időre elvégre jóváhagyta 
az egyházellenes eljárását. De alighogy egy évet töltött Kiszá-
eson, máris tömeges panaszok jöttek ellene az espereshez, hogy esak 
meghasonlást idéz elő az egyházban; törvényesen házasulhatókat 
nem esketi s midőn ezért az esperes által megintetik, az esperesnek 
azt irja 1793. május 15-én, hogy ezt tenni lelkiismerte Máté 19, 5. 
nyomán tiltja. Megsérti durva kifakadásokkal Hamaljar Superinten-
denst. Fordul panaszaival a bécsi consistoriumhoz. Onnan illeté-
kes hatóságához utasittatik. Sztéhló András esperest szemtelennek 
mondja és gúnydalt ir reá. Az esperességet elvetemültnek mondja 
s. a. t. — 

Mindezek folytán Szlamay az 1793. augusztus 15-én Petrová-
czon tartott esperességi közgyűlés által hivatalától elmozdittatik, mely 
határozat, 1797. november 30-án a bányakerületi, Selmeczen meg-
tartott kerületi gyűlés által Bajsai allására vonatkozólag, hol időköz-
ben, midőn Kiszácsot elhagyni kénytelen volt, szintén megerősíttetett 

2. Jeszenszky Ferencz. 1793 —1805-ig. Született 1765. április 
14-én Nagy-Jeszenben. Tanult eleinte Neczpálon, azután Gömürben 
és Pozsonyban; 1786-ban lelkész lett Párdányban, Torontálmegyében, 
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aztán Tót-Sztamorán. Nem sokára összes pardányi híveivel Écskára 
költözött. Mintán azonban innen is elszéledek az evangelikusoki 
1793. év végén elfogadta a kiszácsiak meghívását, és ott csaknem 
12 évig működött és 7 évig körlclkész is volt; aztán 3 évig az esperességi 
jegyzői hivatalt viselte. Meghalt 1805 november 8-án 40 éves korában 

3. Laukonidesz Mihály, 1806 —1827-ig. Életrajza az esperesek 
életrajzai közt olvasható. 

4. Jeszenszky György, Ferencz fia 1827—1864-ig. Született 
Kiszácson 1799. április 24-én. Tanult Mezőberényben és Pozsonyban. 
Két évig mint tanár működött Uj-Verbászon. 1826-ban kuczurai 
lelkész volt. Innen 1827-ben Kiszácsra hivatott meg. Egy ideig al-
esperes volt, de ez a tisztség akkoriban csak puszta czim volt. Meg-
halt 1864. évi február 3-án, 65 éves korában. 

5. Sztelczer Frigyes, 1865 —1894-ig. Született Holicsban. 
Nyitra megyében 1839. szeptember 25-én, hol atyja, Sztelczer Károly 
lelkész volt; anyja: Hilbert Teréz, a ki Kiszácson töltötte végnapjait 
és ott is halt meg. Sztelczer Frigyes felsőbb tanulmányait végezte 
Pozsony, Sopron és Bécsben. Egy ideig nevelősködött Alsó-Kubin-
ban ; 1862-ben cservenkai káplán lett, hol 1 évig és 4 hónapig műkö-
dött Innen tanárnak ment az új-verbászi algymnasiumba, hol azon-
ban csak félévig volt, miután 1865. évi február 1-én lelkésznek hivatott 
meg Kiszácsra. Nagyon erélyes, fellobbanó természete előbbre vitte 
ugyan a kiszácsi egyház fejlődését, de bajba is sodorta őt. Különösen 
midőn a közigazgatási téren felkeresett hiányok ellen a lapokban. 
Dr. Szeberényi Gusztáv püspök és Belohorszky Gábor, főesperes ellen 
röpiratokban kemény hangon szólt és irt — és e miatt ugy az egy-
házi mint a világi hatóság pert inditott ellene, minden téren vesztes 
lett, és 1894 hivatalvesztésre és a világi biróság által börtön bünte-
tésre Ítéltetett. Azonban ő a büntetés alól elmenekült; előbb Schvveiz-
ban, most Párisban tartózkodik és egy a latin és rokon nyelveket 
összehasonlító művön dolgozik. 

6. LanghofFer Károly, 1894-től mostanáig. Született Kiszácson 
1858. áprl. 30-án, Langhoffer János Tóbiás tanitó és Reisz Emília 
szülőktől. Gymnasiumi tanulmányait, a 4 alsó osztályt Újvidéken, 
a 4 felső osztályt Szarvason végezte. Theologiára ment 1876-b"a 
Bécsbe hol az országos jótéteményben részesült Innen Reálokba 
ment, hol a Meklenburger-Gotteskasten évi segélyét élvezte. Vissza-
térve 1880. évben juliusbana candidaticumot, szeptemberben pedig a 
pro ministerio vizsgát meg állva, Békés-Csabán Dr. Szeberényi Gusztáv, 
püspök által felszenteltetett és Lalityon, boldogult Tessényi Károly 
oldala mellett segédlelkész lett. Innen 1886-ban ideiglenesen Kiszá-
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cson, későbben pedig Bulkeszen helyettes lelkészi minőségben alkal-
maztatott. Az 1889. évben a Liptó-Tarnóczi egyházközség egyhan-
gúlag választotta meg lelkésznek. 1892-ben házasságra lépett Hrd-
licska Szidóniával Holicsról, kitől eddig négy gyermekkel van megáldva 
1894. évi május 17-én a kiszácsi egyház választotta meg lelkésznek. 

A kiszácsi egyház keletkezése óta ottani tanitók voltak a 
következők: 

1. Zaborszky Sámuel 1785-től 1789-ig. 
2. Luptovay János csak néhány hónapig. 
3 Ghromy György 1789-1800 . 
4. Rosenberg Dániel 1800—1804. 
5. Fábry Endre 1804-1807 . 
6. Pallus-Vladár György | 
7. Franka Sámuel } 1807 —1852-ig. 
8. Michálovics Sámuel ) 
9. LanghoíTer János Tóbiás 1853—1861. 

10. Liptay Ede és 11. Simko József mind a második iskolának 
tanitói 1855—1858-ig. 

12. Rucska Ferdinand 1858—1868. 
13. Mártis Péter 
14. Micsátek János 1862-1895 . 
15. Lichner Károly 1894—1898. 
16. Janik János 1895—1899. 
17. Rigán Gusztáv 1895-1899. 
18. Hyl Sándor 1899-ben. 
19. Kraiez Sándor 1899-ben. 
A mostani tanitók: 

20. Urbán László egyszersmind kántor, 1868. óta, született Be-
haróczon, Liptómegyében. 

21. Meszik Sámuel 1890. óta született Modorban. 
22. Micsaték Vladimir 1891. óta, szintén kántor is. 
23. Hyl Károly született Bácsujfalun és végre, 
24. Kubicza Károly. A két utolsó csak ideiglenes minőségben 

működik. 
A kiszácsi egyház fejlődésére vonatkozólag még megjegyzendő, 

hogy 1878. építve lett a 3-ik iskola; 1887-ben pedig az egyház ünne-
pelte fennállásának 100-ik évfordulóját, mely alkalommal megszerezte 
az uj orgonát. 1400 frt költségen. 1889-ben felépült a 4-ik iskola 
és új tanitólak 1895-ben megvette az egyház az itteni uradalmi 
korcsmát iskolai czélokra és ezen a telken építette az 5-ik iskolát 
és a hozzá szükséges tanitólakot közel 7500 frt költségen. 1897-ben 
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ünnepeltetett a templom felszentelésének 100. évfordulója, mely al-
kalomból a templom belső berendezésére tetemes adományok folytak 
be a hivek részéről. Végre 1899-ben építve lett két tanitólakás és 
azoknak melléképületei közel 1800 forint költségen. 

Látnivaló, hogy a kiszácsi egyház daczára sok viszontagságai-
nak fáradhatatlanul előrehaladott. 

A kiszácsi egyház jelenlegi lélekszáma 3900. 

9. Kulpin. 

A kulpini egyház, visszavezetheti kezdetét az 1743. évre, a 
midőn Kulpin község telepíttetett, mert az első telepesek közt már 
ág. hitv. ev. tótok is találtattak, kik saját házaikban tartották ahita-
tosságaikat egészen 1783-ig. Ezek minden tekintetben magukra vol-
tak hagyva, sehonnan sem támogatva és vigasztalva nehéz körül-
ményeik között. Utóbbi évben mint leányegyház Petrováczhoz csatol-
tattak. — Később Újvidékről, Zólyom, Hont, Turócz, de kivált Nyitra 
megyékből jöttek ide evangelikus tótok. 1789-ben bizonyos Lissy 
János, volt kulpini tanitó, ki néhány év múlva Szerémbe távozott. 
Helyére jött Rohonyi György, ki 8 évig híven működött s innen 
Glozsánba hivatott meg lelkésznek. Utódja lett Drottner György, a 
ki azonban rövid idő múlva hazájába, Korponára tért vissza. Ismét 
«sak rövid ideig működött itten bizonyos Palus, ki Bajára hivatott 
meg tanitónak. Ezt követte az eddig Petrováczon levő tanitó Turcsányi 
György. Alatta és Chalupka Mátyás kurátor alatt az összes egyházi 
iratok és számadások elégtek a nélkül, hogy a felsőbbség valami 
megtorló intézkedést tett volna. 1812-ben Blázy János lett tanitó, 
ki 1818-ig működött. — Ezen az évben Lovich Ádám superintendens 
látogatta meg a kulpini híveket, intve őket, hogy gondoskodjanak 
saját lelkész megválasztásáról. 

Midőn az uradalomtól lelkész és tanitó számára 1 '/2 telek földet 
kaptak, 1821-ben a tudós Rohonyi Jánost, megválasztották első lelké-
szüknek, a ki Beszterczebányán szenteltetett fel, és Kulpinban 10 évig 
hivataloskodott 1831-ben Rohonyi, atyja helyére Glozsánba ment, 
helyébe Mákonyi Pál, újvidéki lelkész lett megválasztva, a ki azon-
ban már fél év múlva, hazájába, Zólyomba távozott, hol 183d-ban 
meghalt. Utóda lett az eddigi uj-soóvei lelkész Kolényí Dániel 
1832-ben. 

1835-ben meglátogatta a kulpini egyházat Dr. Szeberényi János 
superintendens szeptember 29-én. 
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Az 1836-ban Bácskában dühöngő Cholera Kulpinba is behatolt 
de csak 25 személyt ragadott el, mert a lelkész tanácsa folytán a 
község költségén szereztettek be és osztattak szét a kellő orvosságok^ 
Az elhaltak között a derék Blázy János tanitó is volt. 

Miután a paplak még Rohonyi János lelkész alatt épült, az 
most gondoskodni kezdett templom-épitésről is. Ezen czél felé töre-
kedve, 1846-ban Sztralimirovits Radivoj földes úrtól megvette a 222. 
számú házat és telket. Ámde Sztratimirovits Uros e házban öröksé-
gét keresvén, azt az egyháztól erőszakkal elvette. Az e miatti per 
25 évig tartott, s csak akkor jutott az egyház a jelzett ház birto-
kába. Ez a sajnos kürülmény nagy kárt tett az egyház vagyoni és 
valláserkölcsi állapotában. A ház romba dőlt peres idő alatt. 1860-ban 
az egyház eme telek egy részét eladta és megvette a 221. számú 
házat építendő iskola számára. 

Imaháza egészen 1874 szűk, alacsony, szegényes terem volt és 
a haranglábon két harang volt. A kisebbik 165 fontosnak a felirata: 
-Fudit Henricus Eberhard Pestini 1805 Peculium eccle. Evang. 
Kulpin." A nagyobbik 420 fontosnak a felirata: „Peculiúm eccle. 
Evang. Aug. Cont. Kulpin R. S. 1838. Öntötte Eberhard Henrih 
Pesten 1838. 

Kulpinban a tót anyaegyház mellett van német leányegyház is, 
mely dolgait önállóan és külön kez&li, de az anyaegyház lelkésze által 
gondoztatik. 

Az egyháznak állapota 1874 óta, mely évben Dr. Szeberényi 
Gusztáv püspök junius 15 és 16-án azt meglátogatta, örvendetesen 
javult. Hosszú, szomorú, vajúdás után a templom épitéshcz fogott 
azon a Sztratimirovitséktől 12,000 váltó forinton vett gyönyörű fek-
vésű helyen. Az alapkő 1875 junius 27-én téttetett le és 1879. évi 
szeptember 26-án teljesen felépittetvén, ugyan azon évi oktober 
19-én Belohorszky Gábor főesperes által felszenteltetett és szent 
rendeltetésének átadatott. Épitette Cocek Alois és fia József, újvidéki 
épitészek tizenöt ezer forintért. A téglaanyagot az egyház adta. 
Az épitési pénzt önmegadóztatás útján hozta össze az egyház. 
Hozzájárult minden házas pár 20 frtot, minden lakház után 20 frt 
és minden '/.» telek föld után 20 frt. 

A toronyban egyelőre a régi két harang helyeztetett el. De 
egy ujat is vett az egyház, felirata ennek : Apóst. cs. 19, 5. és I 
Peter 2, 17. ezt a harangot a soproni Seltenhofer öntötte. A 
templom felszentclési évben Simo András, jómodu egyházi tag négy 
oltári gyertyatartót 72 frt értékben ajándékozott El van látva a torony 
órával is mely 575 frtba került. 
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1880-han az egyház bizonyos Zurkovics Theodor korcsmaházát 
iskolának vette meg 1126 frtért, melyben két tanterem és egy tanítói 
lakás rendeztetett be. A második tanitói lak lett az egyház 221 számú, 
még 1860-ban vett háza ; a régi iskola épület pedig 520 frtért eladatott. 

1882-ben iskolai könyvtár alapittatott, mely ez idő szerint 507. 
kötetet tartalmaz. Ugyanazon évben Simo András és neje Valentik 
Helena oltári feszületet 93 frt értékben az egyháznak ajándékoztak 
Ugyancsak Simo András az egyháznak V4 telek szántóföldet aján-
dékozott. 

1883-ban Dr. Luther Márton születésének négy százados emlék-
ünnepe alkalmából az egyház gabonaalapot létesitett, mely nagy 
segítségére lett az egyháznak, a mennyiben ennek jövedelméből harang, 
orgona szereztetett be, a templom meszeltetett és javíttatott, paplak 
és iskola építésére nagyobb összeg fordíttatott s mind a mellett ma 
is bír 124 mérő zabbal, 137 mérő búzával és 492 kor. 52 fillér 
készpénzzel. 

1886-ban az úrbéri birtokosok közlegelőjéből az egyház ka-
pott 3 kat. holdat, 1898-ban 8 föld gödröt, a mi az egyháznak szép 
jövedelmet hoz. Ugyancsak 1886. évben az anyaegyház védnöksége 
alatt az egyháztagok közt egy kölcsönös tüzelleni biztosítási társulat 
alakult, melynek mai vagyona 3431 kor. 84 fill. 

1888-ban a templom tornya harmadik, új, öt métermázsás ha-
ranggal eláttatott 957 forintért. 

1889-ben történt tagosítás következtében a papi és tanitói föld 
értéke és jövedelme nagyon emelkedett. 

1890-ben a templom oltára vasrácsozattal vétetett körül, nem 
különben maga az oltár díszesen befestetett 300 frton. 

1891-ben a templom orgonával láttatott el, mely 1141 frtba 
került. 1892-ben az egyházi közgyűlés tárgyalása alá került új pap-
lak 2 tantói lak és három tantermű iskolának építése, mely czélra az 
egyház 1893-ban 107000 téglát égetett 1200 frton. Maga az építés 
azonban csak 1898-ban kezdődöttt és augusztus 22-én az alapok 
lettek kiásva és egy év leforgása alatt, 1899. évi oktober 22-én az 
épületek készen álltak s mert e nap a templom szentelési emlékün-
nepe volt, azon az egyház nagy örömére az új iskola felszenteltetett. 
Ezen épületek kerültek 19,468 korona és 48 fillérbe. Ugyanez év-
ben a régi paplak a volt imaházzal együtt Sirka Sámuelnak adatott 
el 1006 frtért. A régi iskolaépületet pedig Medovarszky István vette 
meg 1105 frtért 

1772-ben Kulpinban volt 23 evang. tót család; 1822-ben 462; 
1881-ben 1654 és 1901-ben 1929 lélek. Az egyházban 1901-ben 54 
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lélek tartozott a nazarénus sectához. 1822-ben az egyháznak volt 
bevétele 1082 frt 54 kr; kiadása 940 frt 43 kr ; 1900-ban bevétele 
8670 korona 74 fillér; kidása 8177 korona 08 fillér. 

Visszatérve a lelkészekre és tanítókra, a kulpini egyháznak vol-
tak lelkészei: 

1. Rohonyi János 1821—1831-ig. Életrajza a glozsáni egyház 
történetében olvasható. 

2. Makónyi Pál, 1831 —1832-ig. Életéből csak anyit tudunk, 
hogy Zólyomba ment, 1836-ban, mint már fent emlittetett, földi éle-
tét bevégezte. 

3. Kolényi Dániel, 1832-1875-ig. Kolényi született Miaván, 
Nyitramegyében 1800. évi oktober 5-én. Kolényi Mihály, ottani ta-
nitó és Nikolai Anna szülőktől. Atyját korán elvesztette, bátyja gon-
doskodott neveléséről, kinél is az első oktatásban részesült. Ibl3-ban 
tanulásának folytatása végett Modorba vittetett az ottani gym-
nasiumba; 1818-ban Pozsonyba ment, hol theologiai tanulmányát 
is végezte. 1822-ben a miavai egyház egyhangúlag segédlelkésznek 
választotta meg és ennélfogva 1823. évi január 14-én Martinyi Mi-
hály superintendens által Modor városában felszenteltetett. 1826-ban 
elhagyta szülővárosát és lejött Bácskába, miután új-soóvei rendes 
lelkésznek megválasztatott. Itt hat évig és három hónapig hivata-
loskodott; itt halt meg neje és néhány gyermeke. 1832-ben innen 
Kulpinba ment lelkésznek, hol egyházi belviszontagságok a szabad-
ságharcz keservei, a cholera járvány szomorúságai következtében 
számtalan bús napokat élt át. Beszélt és alaposan tudott tótul, né 
metül és latinul. 

Egy ideig volt patentális esperes és a tót egyházaknak örökös 
decanusa. 

Erőteljes, s tenor hanggal biró férfiú volt: önérzetes fellépése 
által tekintélyt tudott magának szerezni; költői ihletséggel birt és 
nagyobb, kiválóbb temetéseknél rendesen ő végezte a valedicatiot. 
Úgy Sztehló János temetésénél gyönyörű mesteri búcsúztatót mon-
dott kötött nyelvben. 

Egyházában inkább parancsoló, mint tevékeny szerepet játszott 
Meghalt 1875. évi oktober 17-én, 75 éves korában, 

4. Kutlik Felix, 1876/90-ig. Életrajzi adatai a következők: 
Kutlik Felix született a bánáti Nagy-Szent-Miklóson 1843. évi már-
czius 28-án, Kutlik János és Potoczky Josepha szülőktől. A gym-
nasiumot Szarvason és Selmeczen végezte; a theologiát Bécsben és 
Rostokban; egy évig káplán volt Fazekas-Varsándon, aztán 4 évig 
Petrováczon 1874. évi oktober 5-én lelkésznek választatott Szilbásra, 
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honnan Kulpinba jött. Annyi tény, hogy Kutlik Felix neve felejt-
hetetlen marad az egyházmegyében. Tiszta, hiterős, buzgó lelkész 
volt. Fáradhatlan szorgalmat fejtett ki az esperességi élet terén is. 
Rendezte az esperességi könyvtárt, megirta az egyházmegyei egyház-
községeknek birtokkönyvét és hiven kezelte az egyházmegyei pénz-
tárt és egyházmegyei lelkészi árvaegylet vagyonát és kifogás nélkül 
teljesitette főjegyzői tisztét. Irodalmilag is tevékeny volt. Beszélt 
magyarul, németül és tótul, és tudott latinul is. Meghalt 1890. évi 
junius 30-án. 

5. Klobusiczky Gusztáv 1890 mai napig. Klobusiczky Gusztáv, 
Klobusiczky Sámuel, ev. tanitó és Bodiczky Johanna fia, született 
Felső-Micsinyén, Zólyom megyében 1862. évi julius hó 11-én. Elemi 
iskoláit otthon a szülői háznál, Gymnasiumot (I. II.) Nagy-Rőczén, 
(III.) Sajó Gömörön, IV—V. Beszterczebányán, VI—VIÍ. és VIII. 
Késmárkon 1881. évi junius havában elvégezvén s ugyanott az érett-
ségit letevén, ugyan azon év szeptember havában a pozsonyi theo-
logiai akadémiára ment, hol a négy évi Cursus elvégzése után 1885. 
évi junius 24-én letette a theol. szakvizsgát. 1885. év őszén a német-
honi lipcsei egyetemre ment s miután ott két semestert töltött, hazá-
jába visszatért s nemsokára, azaz 1886. évi november 10-én Békés-
Csabán, néhai Dr. Szeberényi Gusztáv püspök által felszenteltetett 
Lalityra segédlelkésznek néhai Tessényi Károly oldala mellé, a hon-
nan közel négy évi működése után 1890. évi szeptember 29-én a 
kulpini egyház által rendes lelkészéül választatott meg és ezen hiva-
talába azon évi november 23-án beiktattatott. 

A mi a kulpini tót anyaegyház tanitóit illeti, fent megemlitve 
lett, hogy kezdettől fogva voltak tanitók : Lissy János, Rohonyi György, 
Drottner György, Palus, Turcsányi György és Blázy János ; utóbbi 
1812—1836-ig. — A 7-ik tanitó volt Mihálovics Sámuel 1832 -1835-ig 
8., Bohányi Károly 1836-1847-ig ; 9., Herstein János 1847 —1877-ig; 
10., Stolárik Vilmos 1877—1891-ig ; 11., Kmety Márton 1877-től a 
mai napig., 12., Kvasz István 1891-től mai napig. 

Kmety Márton életrajza a következő : Született Kis-Bobróczon, 
Liptó megyében Kmety Mátyás és Antoska Zsuzsanna földmives 
szülőktől 1849. évi november 11-én. Tanult szülőfalújában, Szmre-
csányban, Tarnóczon, Liptó-Szt.-Miklóson, 1862-ben a késmárki 
gymnasiumban, Nagy-Rőczén, 1867-ben ismét Késmárkon, hol a 
gymnasium nyolcz osztályát befejezte. 1869-ben besoroztatott és őt 
évig katona volt, hol őrmester lett, 1875-ben. Német-Palánkára 
tanitónak választatott és onnan 1877. évi oktober 7-én a kulpini 
egyház tanitójává lett. 
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Kvasz István született 1870. évi augusztus 13-án Aszódon, Pest-
megyében Kvasz Pál és Baltazár Erzsébet földmives szülőktől. Elemi 
iskoláit és a 4. gymnasiumi osztályt szülővárosában elvégezvén, 
1886-ban az eperjesi ev. tanitó-képezdébe ment, melynek internatu-
sában ingyenes helyet kapott. Elvégezvén a praeparandiát 1889-ben 
Lalityra segédtanitónak hivatott meg. 1890-ben Eperjesen letette a 
tanitói vizsgát és oklevelet nyert ; ismét visszatérve Lalityra onnan 
1891. évi junius 4-én Kulpinba választatott Stolárik Vilmos helyére 
rendes kántor-tanitónak. 

A kulpini tót anyaegyház jelenlegi 1890. évi szeptember 29-én, 
kiállított hiványban biztosított papi fizetés a következő: 600 o. é. 
forint, szabad lakás, kert, papi föld, melynek adóját a pap fizeti, 4 öl 
fa, 12 fuvar, őrlés és offertoriumok. Stolák: esketés 1 frt, nagy-
temetés 1 frt, kistemetés 40 kr., keresztelés 40 kr., mennyasszony-
avatás 25 kr. 

Mint már fent említve lett, Kulpin egyházközségben létezik egy 
németajkú leányegyház is. 1846-ban néhány német ev. család tele-
pedett le Kulpinban. Legnagyobbrészt Bulkeszről jöttek, valameny-
nyien mesteremberek. 1853—1885-ig volt külön iskolájuk, melyben 
kisegítő tanítókul alkalmazva voltak: ifj. Kolényi Dániel, Ilg Henrik, 
Ilg Frigyes, Kolényi József, Schuhman Gusztáv, Thuró Vilmos, Liptay 
Sámuel és Wagner Péter. Az iskola bérházban volt, mig 1879-ben 
332 frt 44 krért egy kis házat vettek, melyben 1885-ig taníttattak 
a gyermekek. Ez évben a magas kormány Kulpinban állami iskolát 
szervezett s igy a német gyermekek ebbe járnak, csak hetenkénti 2 órában 
a hittanban egy erre megválasztott egyháztag által oktattattak, mig 
nem a lelkész s utóbb az állami iskolában működő evang. tanitó át 
nem vette a vallástanitást. Istentiszteletük 1876-ig anyanyelvükön 
az anyaegyház imaházában az anyaegyház lelkésze által végeztetett. 
De mert minden áron mint külön leányegyház akartak maradni, 
1886-ban kicsiny bár, de diszes imaházat 500 frton építtettek, mely-
ben az óta az istentisztelet tartatik. 1898-ban harmoniumot is 
szereztek 140 frton. Az anyaegyházzal a leányegyház semmiféle 
összeköttetésben nem áll. Külön nemcsak az Istenháza, hanem 
pénztára, gondnoka, presbyteriuma, kivetése és számadása is. Csupán 
az anyaegyház lelkésze az ő lelkésze is. Lélekszáma 1900. év végé-
vel 142 volt; bevétele 424 kor. 04 fill., kiadása 295 kor. 31 fill. 

10. Lality. 
A lalityi ág. hitv. er. egyház keletkezett 1790-ben, midőn Il-ik 

József császár felhívása folytán több felsőmagyarországi megyéből ide 
8 
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Bácskába tótok is letelepedtek. 1791-ben 50 házaspárból állott a 
gyülekezet és a kincstártól kaptak 2/4 telek földet és házhelyet, melyen 
még azon évben házat épitettek két szobával, a nagyobbat imaház 
és iskolának, a kisebbet tanit.ólakásnak. 1792-től 1817-ig, csak tanitói 
voltak az egyháznak és az utóbbi évben az akkori tanitójuk, Jeszenszky 
Sámuel első lelkészévé lett felszentelve. Ezen időpontig Lality mint 
leányegyház Bácsujfalu anyaegyházhoz tartozott Az 1818. évben az 
egyházat meglátogatta Lovich Ádám superintendens. 1830-ban a 
meghalt lelkész és tanitó helyébe Borovszky Mihály lelkésznek, Godra 
József tanitónak választatott meg. 1835-ben Dr. Szeberényi János 
superintendens látogatta meg az egyházat. 

Nagy szomorúság érte az egyházat 1836-ban, midőn a cholera 
nagymérvű pusztitást okozott a hivek között. Az egyháznak lelkésze, 
gondnoka, templomszolgája és a hivek V5 része áldozatúl esett, a 
cholera járványnak. 

Mind a mellett előre törekedett az egyház. 1839-ban új paplaki 
1843-ban új iskola, és 1848 új templom épitéshez fogtak és a tem-
plom 1853-ban elkészült és felszenteltetett. A templom 16,000 frtba 
került. 1856-ban csinos orgona szereztetett meg; 1860-ban az oltár 
márványoztatott és aranyoztatott; 1868-ban, a paplak megújittatott 
és cseréppel fedetett be. 

Az 1871—1873. években ismét balsors sújtotta az egyházat. 
Az akkor egész Alsó-Bácskában uralkodó árviz sok házat ledöntött 
és 1873. hozzá jött ezen bajhoz ismét a cholerajárvány, mely 167 
személyt ragadott el, úgy, hogy ezen kettős baj következtében az 
egyház lélek száma 1224-től 1039-re apadott le. Érdemekben gaz-
dag, de utolsó életéveiben megvakult tanitója Godra József is meg-
halt ezen évben. 

A templom hossza 18 öl, szélessége 8 öl, van két ajtója és 
10 ablaka. A főajtó feletti felirat ez : „Ku sláve Boha vecnéhó 
chrám tento vystaven MDCCCLII", és a mellékajtó felett ez áll: 
„Fundamenta posita MDCCCXLVIII." A toronyban van három harang, 
egy 340., egy 150 és egy 100 fontos; feliratuk nincsen. 

Templomi edények vannak: Egy kehely; felirata: Eccl. ev. 
Aug. Conf. Lalityensis 1839: ostyatányér és tartó, 4 gyertyatartó és 
feszület. 

A lalityi egyház lelkészei: 
1. A már emiitett Jeszenszky Sámuel József, 1817—1830-ig, 

született Kis-Jeszenben, Turócz megyében 1775-ben. Tanult Selmeczen, 
Pozsonyban. Nevelő volt Sztehló András esperes gyermekeinél 
Petrováczon, hol két évet töltött. Azután tanitóskodott Lalityon, hol 
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1817-ben első lelkész lett. Meghalt 1830. márczius 16-án 55 éves 
korában. 

2. Borovszky Mihály 1830-1836. 
3. Tessényi Károly, életrajza a főesperesek életrajzai közt olvas-

ható. Hosszú betegeskedése alatt több káplánja volt. 
4. Maróthy Lajos, kit, miután Tessényi Károly 1897. évi 

november 17-én meghalt, az egyház 1898. évi február 9-én lelkésznek 
megválasztott. Azonban Maróthy csak rövid ideig volt hivatalban, 
mert már 1899. évi augusztus 5-én hirtelen meghalt. Életrajzi adatai 
a következők: Maróthy Lajos született 1863. julius 5-én Nagy-Libercsén 
(Nógrád megyében) Maróthy Dániel lelkész és Baner Lujza szülőktől. 
Gymnasiumba járt Turócz-Szt.-Mártonban, azután Selmeczbányán, a 
hol az érettségi vizsgát is letette. Theologiát végzett Pozsonyban, a 
magyarhoni ág. h. ev. egyetemes egyház theologiai akadémiáján és 
Németországban a lipcsei egyetemen. Káplánoskodott üunaegyházán 
(Pest megyében), innen átment Petrováczra káplánnak Mrva György 
lelkész oldala mellé. 1895. junius 5-én ki lett nevezve a lalityi 
egyház administratorává, hol lelkésznek is megválasztatott. 

5. Heinlein Emil, jelenlegi lelkész, született Beszterczebánván 
1855. márczius 10-én, Heinlein Adolf gymnasiumi tanár Gryllusz 
Paulina szülőktől. Az elemi iskolát és a gymnasium I—V. osztá-
lyát szülővárosában elvégezte, még pedig a VI—VIII. gymnasiális 
osztályt az ottani kir. kath. gymnasiumban, hol az érettségit is le-
tette 1883. évi junius 7-én. Azután 3 évet töltött a pozsonyi theo-
logiai akadémián. A theologiai tanulmányok folytatása czéljából 
Mecklenburgba a rostoki egyetemre ment, hol három semesterig volt 
1886. oktober 15-től, 1888. évi márczius 15-ig; ezután két semestert 
a lipcsei egyetemen végzett, és pedig 1888. április 15-től, 1889. már-
czius 15-ig. Németországból haza jővén, 1889. szeptember első nap-
jaiban Pozsonyban letette a szakvizsgát és november 5-én fel lett 
szentelve papnak boldog emlékű Geduly Lajos püspök által. Azután 
O-Turán, Nyitra megyében káplán lett, hol 3 évig működött Innen 
Zsolnára lett meghiva missioi lelkésznek, hol a nagy diasporában a 
nehéz munkát szintén 3 évig végezte. 1892. junius 20-án dr. Bal-
tik Frigyes püskök által kineveztetett a trencséni egyház admini-
sztrátorává, a hol a lelkészválasztás ellen meginditott per tartama alatt 
két évig működött. A trencséni egyházban helyre állott rend után 
meg lett hiva káplánnak Békés-Csabára a két lelkész mellé, itt két 
évig volt hivatalban és innen választatott meg lalityi lelkésznek 1899. 
november 27-én, hol jelenleg is van. 
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Megemlítendő még, hogy a lalityi egyház 1888. két tanterem-
ből álló új iskolát épített és így két rendes tanitója van. 

Az egyháznak jelenlegi lélekszáma 1400. 
Tanitók voltak Lalityon: Kramár János 1791 —1798-ig; Greá-

kovics Sámuel 1798—1800-ig; Jeszenszky Sámuel 1800—1817-ig-
Triznai Péter 1817 — 1830-ig; Godra József 1830-1873-ig ; Belo-
horszky Lajos 1873-tól. — Jelenleg mindkét tanitói állás van be-
töltve Lehoczky Károlylyal, ki Puchón, Trencsénmegyében született 
1846. szeptember 16-án Lehoczky János, ottani ev. tanitó és Mel-
ferber Zsuzsana szülőktől. Iskolába járt atyjánál azután Trencsén-
ben, Modorban, Lőcsén és Beszterczebányán az ottani kir. kath. ta-
nitóképezdében. Innen a záriecsi, trencsénmegyei egyház meghívta 
segédtanítónak Hugyecz Márton oldalára. 1866-ban a petrováczi egyház 
választotta negyedik tanítójának. Petrováczon nőül vette Mrva Emiliát 
a mostani petrováczi lelkész, Mrva György nővérét. 1873. évi szeptember 
28-án a lalityi egyház hivta meg tanítójának, hol most is hivatalban 
van. Derék ügyes tanitó, önérzetes ember. — 1888. márczius 6-án 
ki lett nevezve postamesternek, mely hivatalt mai napig viseli. 

Lehoczky évi fizetése kitesz 1600 koronát. 
A második tanitó Molitorisz József született Rima-Zaluzsány, 

gömörmegyei községben 1856. évi deczember hó 26-án. Elemi isko-
lát Kokován elvégezvén 1867-ben Rimaszombatba vitték szülei, hol 
négy gymnasiumi osztályt, és 1872- 73-ban Rőczén az 5-ik gym-
nasiumi osztályt végezve, 1874-ben a losonczi állami tanitóképezdébe 
iratkozott és az itteni tanulását befejezve, okievet Eperjesen nyert. 
Mint rendes kántortanító Borosznokon, Répáson és Nandráson (Gö-
mörmegye) működött 1900. évi márczius hó 14-ig, ugyan ezen hó 
19-én Kiszácsra választatott tanitónak, mely állását azon év, t. L 
1900. november 15-ig betöltötte és ezen időtől máig Lalityon tanitó. 

Évi fizetése áll 900 korona rendes fizetésből és 100 korona 
korpótlékból, kitesz tehát 1000 koronát. 

II. Petrovácz. 

Petrovácz a bács-szerémi egyházmegyének azon gyülekezete, mely-
nek kebeléből az egyházmegye keletkezése óta sok éveken át, lelkileg 
gondoztatott a gazdag érdemekben boldogult Sztehló-ék által, kik az 
egyházmegye szervezése, megszilárdítása és fejlődése körül törhetlen 
kitartással fáradoztak. 

Központja volt ez a bács-szerémi egyházmegyének. Az egyház-
látogató püspökök itt tanácskoztak azon intézkedésekről, melyeknek 
megtétele az egyházi élet fejlesztésére szükségeseknek mutatkoztak. 
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És ezen püspöki látogatásokat itt találjuk legpontosabban feljegyezve. 
Az első püspöki látogatás Petrováczon történt 1798. évi szeptember 
2 3 - á n Hamaljar Márton á l t a l ; 1810 . évi j u l i u s 8 - á n Lyci Kristóf; 
— 1818. évi augusztus 15-én Lovich Ádám, — 1835. szeptember 
27-én dr. Szeberényi János és végre 1874. junius 13—14—15-én 
Dr. Szeberényi Gusztáv püspökök teljesítették itten főpásztori teendőit. 

A mi a petrováczi egyházközség keletkezését és történetét il-
leti, ugy azokra vonatkozólag a helyi levéltárban őrzött feljegyzések-
ből a következőket tudjuk meg: 

Petrovácz eredetileg szerb község volt. Az 1690. évi augusz-
tus 21-én kiadott cs. kir. parancs ugyanis megengedte a szerbeknek 
hogy Bácsmegyében letelepedhetnek s igy Petrovácz táján községet 
és egyházat alapítottak. Utóbbi két lelkész alatt — atya és fiu, 
mind kettő Popovics Antal nevű — több mint száz évig, egészen 
1826-ig létezett. Ezen szerbekkel bejött hazánkba a Gsernovics csa-
lád, mely Futtakon telepedett le s itt nemessé lett, miután ezen ura-
dalmat a magas kamarától azon feltétel mellett kapta, hogy az ura-
dalomhoz tartozó puszta területeket népesítse be. Ennélfogva Cser-
novics uradalom 1740-ben felsőmagyarországi ev. tótokat hívott meg 
Petrováczra, Kiszácsra és Glozsánra, kik csakhamar leérkeztek és 
ezen helyekben letelepedtek, jelesül Petrovácz körül közel 2000 lé-
lek. Ezek tulnyomólag Pilis, Maglód, Alberti, Péteri, Irsa, Lest, Ba-
dony, Czinkota, Strazin, Strehova, Dengeleg, Kokava, Ocsova, Ponik, 
Zsolna, Lehota, Szirák, Szarvas, Tót-Komlós, Miava és más felvidéki 
helységekből származtak, a miről neveik is tanúskodnak, p.: Mag-
lódszky, Peterszky, Irsan, Lestyan, Badonszky, Czinkodszky, Stra-
cinszky, Strehovszky, Cerovszky, Gengeladszky, Kokavszky, Ocovej, 
Poniéan, Bolnan, Lehoczky, Sziradszky, Szarvaszky és Mijavecz. 

Az itt letelepedett ev. tótok vallási dolgokban 1783-ig a futaki 
róm. kath. plébánosnak voltak alávetve és nem csekély üldözésnek 
és elnyomatásnak kitéve annyira, hogy istentiszteleteiket csak éjjeli 
időben titkon tudták tartani, s kényszerítve voltak róm. kath. taní-
tókat tartani és fizetni. Úrvacsorához kénytelenek voltak Pilisre, 
Egyházára és Komlósra, mint legközelebb fekvő evang. egyházakba 
vándorolni. Sokan teljes életűkben nem részülhettek az Űrvacsorá-
ban, a kik pedig annak élvezése végett a hosszú utat megtették, 
gyakran elfogadtak és Kalocsán börtönbe vetették. Ezen hitben tán-
toríthatatlan buzgóság végre megjutalmaztatott II. József császár 
1781. évi oktober 25-én kelt türelmi parancs által. Mihelyest ez 
köztudomásra hozatott, a petrováczi hivek siettek egyházukat ren-
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dezni, imaházat épiteni, lelkészt és tanitót választani, a mely szent 
törekvésben velük volt az Isten kiapadhatatlan kegyelme és jósága. 

A türelmi parancs kibocsátása után épitett első imaház 1783-ban 
készült el és 1800-ban toronnyal lett ellátva, végre 1822/3-ban a 
templom nagyobbittatott és teczetősebb formába hozatott és ezen. 
alakban ma is fennáll. Hossza 25-öl, szélessége 10 öl, van 31 ab-
laka, a szószék az oltár fölött van és az egész oltárral együtt már-
ványozva van. Az oltár diszitve van az úrvacsorai képpel és feszü-
lettel, mely utóbbi 1831-ben történt ajándéka bizonyos Szikora Már-
tonnak. Több családanya pedig ellátta az oltárt 6 gyertyatartóval 
és a kellő takarókkal. A keresztelő medenczének felirata: Curavit 
ecclesia evang. A. G. Petrovácz 1855." A kórus oszlopokon nyug-
szik és egy hatalmas orgona emeli a templom diszes felszerelését 
és az istentiszteletek magasztosságát. — Egy igen szép csillár 24 
gyertyára függ le a templom boltozatáról és enyhiti a nagy templom 
térfoglalatát. Három kétszárnyú ajtó közvetiti a templomba való 
bejárást. A főajtó felirása emigy hangzik: TIBI oMNIpoTentl DICa 
Vit CoetVs PetRoVaCensIs" és ChWaLtez Pána, nebo WeCne jest 
MILosrDnI." A Ielkészlak felöli ajtón: „Primordia S. aedis posita 
1783.", az iskola felöli ajtón pedig: Saedes renova.ta 1822." 

Egyházi edények a következők vannak: két kehely az egyik 
ezüstből, 1790-ben az egyház által szereztetett és felirása: „Ecclesia 
Petrovácz". A másik aranyozott, Selestyánszky András, presbyter 
ajándéka, a következő felirással: ,.Daroval cirkvi ev. A. V. Petrovs-
kej Ondrej Selest'iansky 1869." Van még egy harmadik kisebb ke-
hely szintén ezüstből való, melyet 1806-ban Slanka József egyház-
tag ajándékozott és a mely a betegek gyóntatásánál használtatik és 
felirása ez: „Usibus morbidorum ecclesiae A. C. Petrovácz dicavit 
Josephus Slanka A. C. 1806." Végre van négy, Pesten készült, ezüs-
tözött borkána, feliratuk: „Curavit ecclesia A. C. Petrovácz 1855,, 
és egy ostyaszelencze. 

A templomtorony, mely alapzatától csúcsáig 25 öl magas és 
igen jól aranyozott kereszttel van diszitve és bádoggal fedve van 
1863-ban megújitva lett, a belső faszerkezettel 5000 o. é. forintba 
került, kivül körjárdával, és ezen felül órával is ellátva, mely utóbbi 
800 forintba került és Meyer újvidéki órás készitménye. 

A toronyban volt három harang. A legnagyobb 14 régi mázsa 
nehéz, felirása: „Ecclesia Aug. C. Petrovácz MDCCCVII. fudit me 
Johannes de Fogaras in Petrovácz 1807. A második „Pestinek" 
hivott harang régi 8 mázsa súlyú és felirása a következő: „Andreas, 
Thomas, Georgius fratres de gente Labath, item Johannes Fabry„ 
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Michacl Kopcsok et Moses Schlesinger in usus Ecclesiae A. C. fieri 
curarunt. Gegossen von Johann Kohl in Pest 1801. Végre a har-
madik, mely 140 fontos, ezen felirással bir: „Michael Kochan in 
usus ecclesiae a. c. Petrovácz, fieri curavit, goss mich Johann Kohl 
in Pest 1787." 

De 1892. évben ezen harangok átöntése és nagyobbitása foly-
tán az egyház három új 13, 8 és 4 métermázsás, összhangzatos ha-
rangot vasállványú talapzattal szerzett be Sopronban, Seltenhofer 
Frigyestől melyek közül a legkisebbet néhai Szeverinyi András, az 
egyház mecenása 700 frt költséggel öntette és az egyház részére a 
p <plak tőszomszédságában levő ház telket is ő vette meg ugyancsak 
700 frton. Az egyház jótevői közül megemlitendők még: Szpevák 
Mihály, ki 1875-ben az oltár körüli vasrácsozatot 100 frttal segitette 
elő. Plavecz János, ki 1878. hat új oltárgyertyatartót vett 200 frton 
és Lekár János, ki 1879-ben új keresztelő medenczét hozatott a ti-
rolországi Delago nevű szobrásztól. 

Az egyház 1896-ban új orgonát vett 4000 frton, és 1897-ben 
a templomtért 1500 frt költséggel vasrácsozattal keritette be. 

Pár év előtt a községi legelő felosztásakor a lelkész és a ta-
nítók számára kihasittatott a nekik járó legelő:lletmény, mely al-
kalommal a legújabb temetőterület is kiméretett az egyház számára. 

Hogy mennyire gyarapodott a petrováczi egyház, annak legjobb 
tanúsága az, hogy körülbelül 80 év leforgása alatt lélek száma 3800-ról 
7293-ra emelkedett. Hozzá megemlitendő, miszerint midőn anyaegy-
házzá lett évi bevétel volt 977 frt 34 kr. kiadása 930 frt 11 kr. 1900 év 
végén pedig a bevétel 9448 frt 61 kr., a kiadás 8412 frt 89'/.2 kr-

Sok küzdelmeken ment keresztül a petrováczi egyház a pá-
tensi időben, melyben, és pedig 1865. évi julius 13. és 14-én dr.. 
Kuzmányi Károly maga meglátogatta az egyházat és azt a pátens 
értelmében szervezte, Sztehló Jánost lelkészi hivatalából kihelyezte 
és helyébe adminisztrátort rendelt. Végre ezen küzdelmek is meg-
szűntek és az egyház visszatérve az önkormányzat hazánkban nagy 
áldást hozó terére, az óta békében előmenetelre törekedett egyházi és 
iskolai ügyében. 

Sajnálva kell megjegyezni, hogy Petrováczon is találtatnak 
nazarénusok 

A mi az egyházi pecsétet illeti, annak közepén oltár emelke-
dik, melyen áldozó tűz lángol és egy kereszttel ellátott lobogó van, 
körirása: „Sigillum ecclesiae A. C. Petrovácz 1783." 

A petrováczi egyház lelkészei: 
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1. Első lelkész volt Sztehló András 1783-tól 1818-ig. 
2. Utána jött fia, Sztehló János, 1818-tól 1868. január 13-ig 

Mindkettőnek életrajza a főesperesek életrajzai sorában olvasható. 
3. Mrva György, 1868. évi julius 12. óta mostanáig. Született 

Zólyomban 1836. szeptember 19-én, Mrva János és Félix Anna szü-
lőktől, az ellemi és gramatikai iskolát szülővárosában látogatta; 13 
éves korában Beszterczebányán, egy év múlva pedig Selmeczen ta-
nult, hol a gymnasiumot 1856-ban elvégezte. Azután Pozsonyba ment 
a theologiát hallgatni; a három theologiai évet befejezve, letette a 
candidaicumot és elment a bécsi theologiai fakultásra, hol hét semes-
tert töltött. Visszatérve Petrováczra lett meghiva káplánnak és igy 
1860. évi oktober 3-án felszenteltetett; 1865-ben a petrováczi egy-
ház adminisztrátorává lett kinevezve, mig elődje és főnöke, Sztehló 
János halála után petrováczi rendes lelkésznek megválasztatott. 
1870-től egészen 1895-ig körlelkésze volt a petrováczi iskolakörnek. 
Jó pap, kedélyes, barátságos testvér. Beszél és ir tótul, magyarul, 
németül és ért latinul. Első neje volt Reusz Jozefa, második neje en-
nek unokahuga özvegy Popovics, született Greisiger Janka. 

Megemlítjük még, hogy 1874-ig Petrováczon segédlelkészek 
voltak: 1. Zvarinyi Károly, 2. Jeszenszky Károly, 3. Homola István, 
Babylon Lajos, 5. Orgován Pál, 6. Pittner Mihály, 7. Langhoffer Ká-
roly, 8. Beniács Simon, 9. Belohorszky Gusztáv, 10. Zsarnoviczky Ist-
ván, 11. Mrva György, 12. Valach Mihály, 13. Bukva Endre, 14 
Kutlik Felix. — 1874. óta pedig: 15. Szeberényi Vilmos, 16. Hriv-
nák János, 17. Kvacsala Károly, 18. Krcsméry Milos, 19. Medveczkv 
Károly, 20. Droba Dániel, 21. Mastena József, 22. Morhács Márton, 
23. Marothy Lajos, 24. Bodnár Gyula, 25. Ormisz Fédor, 26. Valá-
sek Samu, 27. Valásek János és jelenleg 28. Holly József. 

A petrováczi egyház tanitói: 
Az 1784. évtől — 1798-ig tanítók voltak: 1. Zathureczky Dá-

niel, aztán 2. Turcsányi György, ki iszákosság miatt elbocsáttatott, 
3. Fontányi Mihály theol. candidatus, de Istentagadó, ki 1800 után 
szintén elbocsáttatott. 1808-ban már két tanítóra volt szükség s igy 
a már meglevő 4. Vodár Andráshoz megválasztatott második tanitónak 
5. Triznay Péter, a ki, mert Vodár összeférhetlensége miatt 1815. 
önkényt leköszönt, 1815-től 1818-ig egyedül tanította a gyermekeket. 
Épen akkor látagatta meg az egyházat Lovich Ádám superintendens 
és intése folytán 1819-ben meghívatott második tanitó, 6. Bu-
Ivovszky András Mihály Pál és hivataloskodott 1825-ig 7. Reusz 
Benjamin 1821 —1856-ig, 8. Kvacsala János, 9. A Csabára távozott 
Bulyovszky 1825. évi őszén visszatért, de már 1830-ban meghalt. 
10. Zvarinyi Lajos 1830 -1839-ig, midőn Becskerekre távozott. He-
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lyére megválasztatott 11. Rohonyi György, eddigi glozsáni tanitó, ki 
1849-ik volt hivatalban, 12. Garay János 1849-ben tanitónak vá-
lasztatott. 1853-ban megnyilt a harmadik iskola és megválasztatott 
13. Kubányi János, utána 14. Krajcsevics Márton. 1860-ban megnyilt 
a negyedik iskola és 15. Kolényi Dániel eddigi pivniczai segédtanitó — 
tanitónak hivatott meg. Ez Aradáczra távozván, 1864-ben utódja 
lett 16. Suska Pál, ki 1866-ban meghalt. 17. Lehoczky Károly Milos 
megválasztatott 1866-ban és 1873-ban elment tanitónak Lalityra, 
helyére hivatott meg, 18. Straka János. 

Az 1891. év óta a petrvováczi egyháznak 8 tanitói állomása 
és nyolcz iskolaterme van. 

Ezen idő óta még voltak tanitók: 19 Huszák Győző, 20. Rapos 
Pál, 21. Lusa Pál, 22. Medveczky Károly, 23. Bodiczky Dániel, 24. Mathé-
ides György, 25. Piliszky János, 26. Voda József, 27. Meszik Samu, 28. 
Hccsko Vladimir, 29. Neumann János, 30. Valach Károly, a ki 1900. 
évi szeptember 25-én váratlanul szivszélhűdés következtében meg-
halt. Ezen derék tanitó életrajza ez: Született 1872. évi április 
23 án Modorban. Elemi iskolát szülőhelyén és Magyar-Sókon vég-
zett. A polgári iskola IV osztályát ismét szülőhelyén elvégezvén, 
ugyancsak az ottani állami tanitóképezde növendéke lett s 1892. 
évi junius hó 27-én tanitói és kántori oklevelet nyert. Ugyanazon 
évi augusztus 10-én a miavai ev. egyház által Bresztovácz nevű isko-
lába hivatott meg tanitónak és három év múlva Porád iskolába he-
lyeztetett át saját kérelmére. Miaváról 1897. évi szeptember 6-án 
a petrováczi egyház hivta meg, hol iparkodva, életét korán befejezte. 
Helyére megválasztatott 1900. évi szeptemberben. 31. Hyl Sándor 
Benjamin, született 1878. évi január 28-án Modorban, Pozsonyme-
gyében Hyl Mihály, városi polgár és sarumester és Sed Terézia szü-
lőktől. Atyja meghalt midőn Benjamin még csak 6 éves volt. Isko-
láit Modorban végezte s itt tanitói oklevelet is nyert. 1899-ben Ki-
szácsra hivatot meg tanitónak. Innen 1900. február 25-én Glozsánra 
lett megválasztva kántortanitónak. De itt csak 1900. évi novem-
ber 1 -ig maradt, a midőn Petrováczon tanitónak megválasztva elfog-
lalta állomását. Ott meg is nősült s jelenleg is ott van hivatalban 
32. Garay Endre, ki Petrováczon született 1865 évi november 8-án, 
elemi iskolát Petrováczon, középiskolát és tanitóképezdét Szarvason 
végzett és itt megszerezte 1883. évi junius 23-án tanitói oklevelét 
is, 1883/4-ben atyja mellett volt segédtanitó, 1884/5-ben rendes 
tanitó Istvánfalván; 1885. évi február 2-óta kántortanító Pe-
trováczon. 33 Rusznak Márton, született Nagy-Rőczén 1862. évi 
november 11-én Rusznak István, takácsmester és Vyvergh Mária 
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szülőktől. Végezte az elemi iskolát, egy gymnasiumi osztályt, 5 
polgári iskolai osztályt szülővárosában azután katonának állt be. On-
nan szabadulva, losonczi állami tanítóképezde növendéke lett. In-
nen Zilahra szintén állami tanitóképezdébe ment s itt megszerezte 
tanitói oklevelét jeles eredménnyel. Legelőször a petrováczi egyház 
7. iskolájába hivatott meg tanítónak, de nemsokára a 6-ik iskolát 
kapta és most második tanitói állomáson van. Neje Kotasz Katalin. 
34. Greisinger Ede, született Radványban, Zólyommegyében Greisin-
ger János, pékmester és Mamica Mária szülőktől. Elemi iskolát 
szülőhelyén, algymnasiumot Beszterczebányán, képezdei négy tanfo-
lyamot Sopronban végzett. Tanitó volt 1884/5. Broszlányban, 1886/7. 
Bábaszéken, azután Szilbáson, 1891. évi szeptember 1. óta Pe-
trováezon van. 35. Kubányi Gyula, született Glozsánban 1875. 
évi junius I8-án, János, tanitó és Kovács Lujza szülőktől, tanult 
Glozsánban és Petrováczon az elemi iskolában, azután budapesti 
protestáns árvaházban, a budapesti gymnasiumban és Szarvason. 
Azután a bajai állami tanitóképezdében az I. és II. tanfolyamot vé-
gezte. Innen Petrováczra hivatott meg tanítónak; ekkor mint ma-
gán tanuló az eperjesi képezdébe iratkozott be és 1894. évi 
julius 1-én megszerezte az oklevelét magyar és tót nyelvű iskolákra 
és kántori teendők végzésére. Jelenleg is Petrováczon van. 36. Kellen-
berger Mihály, született Modorban 1872. évi augusztus 6-án, Már-
ton vargamester és Zsák Judith szülőktől. Az elemi iskolát és a 
polgári iskola három osztályát nyilvánosan, a polgári iskola IV. osz-
tályát mint magántanuló végezte a szünidőben; azután az ottani 
állami képezdébe lépett, a 4. tanfolyam befejezése után jeles okle-
velet nyert. 1892/3-ban a grinadi egyházban lett tanitó; l89374-ben 
községi tanitó volt Cservenkán. 1894/6 években ismét előbbi állo-
másán hivataloskodott; 1896/7-ben a békés-csabai tanyaiskolában 
volt alkalmazva és innen hivta őt meg tanítónak a petrováczi egy-
ház, hol 1897. óta hivatalban van és VI. iskola I—II. osztály taní-
tója. 37. Csaják János, született Liptó-Szt.-Iványban 1863. évi de-
czember 19-én, Csaják János lelkész és Medveszky Adél szülőktől. 
Midőn 3 éves volt, atyja meghalt és anya Dobsinszky Pál deren-
csényi lelkészhez ment nőül. Mostoha atyjánál tanulta az elemieket 
és a gymnasium 1. osztálybeli tantárgyait. Félévig Felső-Balogon ta-
nulta a magyar nyelvet. Gymnasiumban járt Rimaszombaton, 
Késmárkon és Selmeczen, a hol az érettségit letette. Pozsonyban 
kezdte a theologiát tanulni, de abba hagyta és Bazinban, Jamniczky 
Péter ügyvédnél írnok lett, majd Liptó-Kokován, Rumann János ol-
dalán segédtanító. Innen Rajeczra hivatott meg tanítónak, hol két évig 
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volt. 1889. évi junius 27-én Znióváraljára ment, hol belépett az 
állami tanitóképezdébe s itt miniszteri engedélyijei a vizsgát letette. 
Ugyanazon év őszén Király-Lehotára választatott meg tanitónak, in-
nen pedig 1893-ban Bácsujfalura, hol nőül vette boldogult Belo-
horszky Gusztáv lelkész leányát, Gorneliát. 1890. oktober 1-én a 
petrováczi egyház választotta meg tanitónak az V. állomásra, hol 
jelenleg is van. Ifja életéről azt mondja: „Kevés jó napot éltem 
ifjú koromban, sok hánvatattáson és üldözésen mentem keresztül." 
37. Kvacsala Ludmilla tanitónő, született Petrováczon 1866. évi 
január hó 2-án. Elemi iskolát szülőhelyén végzett atyját hosszas 
betegeskedése alatt helyettesitette; 3 évig magán óvódat tartott. 
1889-ben Sziléziában Jablunka városban mint nevelőnő alkalmazva 
volt fél évig. 1891. január 20-án a petrováczi egyház őt Voda .ló-
zsef tanitó helyébe helyettes tanitónak választotta meg. Ezen alka-
lomból letette a tanitónői vizsgát Szarvason és oklevelet nyert. 1892. 
évi junius 8-án és ugyanazon évi augusztus 18-án rendes tanitónőnek 
választatott meg, mely minőségben ma is működik Petrováczon. 

Ennél fogva az utoljára felsorolt 8 egyén képezi a jelenlegi 
t an itótest ü 1 etet P etrováczon. 

Egy század leforgása alatt mily szép haladás szól hozzánk a 
felsorolt adatoktól. 

12. Felsö-Pívnicza. 

A pivniczai egyház keletkezése 1790. évben történt. Azon 
évben ugyanis Veszprém. Fehérvár, Komárom, Nyitra és Pozsony 
vármegyékből igen szegény evang. tótok telepedtek le itten. Összes 
magukkal hozott vagyonuknak értéke alig tett ki 2000 forintot. A 
királyi kamara igért volt nekik hatvan telek földet, de csak harmincz 
telket adott. Kezdetben ennélfogva nemcsak lelki, hanem testi nél-
külözéseket szenvedtek. Mig önállósághoz jutottak, kisdedeiket hol 
Petrováczon, hol Bács-Újfalun kereszteltették. Minden nehézségek 
mellett mégis hitbuzgóságuk által serkentve, előre törekedtek, a mi 
a következő mozzatokból látni lehet. 

Már 1791-ben megvették az első harangot 115 font súlyút 70 
frtért és ez évben az első paplakot is építették. Ugyancsak ez évi 
oktober 1-től kezdődik a legrégibb anyakönyv is, melyet Liptay An-
drás levita vezetett. A kincstári kamara pedig ezen évben egy fél-
telek földet adott ingyen az egyháznak, tanítója számára. Sok kérés 
folytán a kincstári kamara 1794-ben a lelkész számára is adott egy 
egész telek földet, mert Liptay András 1791—1796-ig levita és ké-
sőbben lelkész, az egyházat gondozta. 1796-ban az első iskola lett 
felépítve és 1800-ban vert falakkal épült az első templom, mely 
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8 öl hosszú és 4 öl széles volt; egyszersmind ez évben megszerzett 
egy másik harangot 156 fontosat 156 frton. 1817-ben az egyház 
vett két aranyozott kelyhet és egy ostyatartót 300 frton. Pár évi 
pihenés után 1824-ben a mostani templom épitéshez fogott, mely 
égetett téglából van épitve és 1826. évben teljesen elkészült és be-
rendezve lett: oltárral, szószékkel és kórussal; a rendes padok azon-
ban csak 1827-ben készitettek el. Hossza 16 öl; szélessége 6 öl; 
magassága 5 öl és a torony fala is 5 öl. Ezen templomban az első 
istentisztelet 1826. évi 18-ik Szt-Háromság utáni vasárnapon tarta-
tott, mely alkalommal azonban a templom nem lett felszentelve. 
Ez későbben történt. 

Azonban az egyház fejlődése most sem szünetelt sokáig. ) 830. 
évben szemben a templommal, egy e czélra a magas kincstártól 
kapott telken épült az uj iskola. 

Az 1835. év két tekintetben fontos év volt a pivniczai egyházra 
nézve. Ez évben ugyanis dr. Szeberényi János superintendens meg-
tartotta itt a canonica-visitatiót és egyúttal felszentelte a templomot. 

Csendes tiz év következett volt be ezen nevezetes esztendő 
után. De 1845-től kezdve ismét tevékenységre szólittattak a hivek. 
Nevezett évben a templom egészen meszelte tett és cseréppel fedetett 
be; 1847-ben toronyórát vett az egyház; 1848-ban a még most 
fenálló paplaknak alapköve tétetett le és az épitése csak 1852-ben 
fejeztetett be ; 1858-ban a torony zsindelvfedeletet kapott, bádog 
kereszttel lett ellátva és az iskolába uj padok csináltattak ; 1866. 
május 1-én a második uj iskola alapköve lett letéve és épitése 
1867-ben fejeztetett be ; 1871 —1872-ben az iskolák tanszerekkel 
láttattak el és az összes egyházi épületek renováltattak. Az 1874. 
évben dr. Szeberényi Gusztáv püspök megtartotta a canonica-visita-
tiót az egyházban. 1877. évben az ó-iskola tataroztatott, udvara és 
kerte kőfallal kerittetett be 700 frt költséggel. 1880-ban a templom 
egészen uj fedéllel, új faszerkezet és cserépfedélzettel láttatott el, 
belül és kivül meszeltetett, tornya rézzel fedetett be, a mi 7000 frtba 
került; 1886-ban új harangok szereztettek be, 2000 frt költséggel; 
1889-ben a harmadik — magyar — iskola épült 2750 frton ; 1896. 
évben a lelkészlak javittatott, kocsiszin és istálók épültek 1000 frt 
kiadással és végre 1898-ban az ó-iskola tataroztatott 455 frt költ-
séggel. 1881-ben a temető nagyobbittatott 3090 • öllel a közlege-
lőből. 1900-ban az orgona javittatott 807 korona kiadással. 1901-ben 
negyedik iskolát épitett a község által ajándékozott telken 6000 kor. 
költséggel. 
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Megemlítendő még, hogy 1856-óta a templom egy 16 változatú 
orgonával van ellátva. 

Az egyházi pecsét körirata: Sigillum Eccl. Aug. Conf. Pivnicziensis. 
Egyházi edények a következők: 1 nagyobb és 1 kisekb kehely, 

ostyatartó és keresztelő medencze. 
Keletkezésekor a pivniczai egyház 400—500 lelket, 1900-ban 

pedig 3340 lelket számlált. 1700. évben bevétele 227 frt 2 garas,, 
kiadása 184 frt 15 garas és l ' / 2 krajczár volt; 1900. évben a be-
vétel 3807 frt 2 k r ; a kiadás 2610 frt 48 krt tett ki. 

A harminczas években torzsai ev. németek, kik már előbb a 
pivniczai határban földeket szereztek, kezdtek Pivniczára költözködni 
s az évek folyamán mindig többen telepedtek le itten, úgy hogy 
lelki gondozásuk szükségessé vált. így keletkezett a pivniczai né-
met leányegyház, mely bár a tótokkal és magyarokkal egy község-
ben laktak, az anyaegyházzal semmiféle összeköttetésben nem állott. 
Az anyaegyház lelkészét külön fizette és külön imaháza és iskolája 
volt. Az 1874. évi canonica-látogatáskor ezen német leányegyház 
önállóvá lett és saját lelkészt kapott. A megkülönböztetés végett 
az egyházmegyei kormányzás nyelvén az anyaegyház ,.Tót-Pivni-
cza", a volt leányegyház rNémet-Pivnicza" nevett kapott, mig a 
zsinati törvény következtében, mely az egyházközségek elnevezését 
nyelvek szerint tiltja, az anyaegyházból lett Felső PivniczaJ, a volt 
leányegyházból pedig „Alsó-Pivnicza". 

Felső-Pivniczát létele óta különféle sorscsapások is érték. Úgy 
1836-ban a cholera pusztított az egyházban, rövid pár nap alatt 
meghalt 47 egyén; 1872-ben a legnagyobb halálozás volt és e 
mellett 1871 — 1873-ig, nagy talajvizek a vetéseket eipusztitották és 
1873-ban ismét a cholera ütött ki, mely azonban ezen évben sok-
kal enyhébb volt és csak 7 egyént ragadott ki a földi életből. 

Pivniczának telepítésekor hivei tótok és magyarok levén, az 
istentisztelet jelenleg is e két nyelven tartatik. 

Meg volt emlitve, miszerint kezdetben Pivniczának csak tanitója 
volt, ki egyúttal levitasággal volt felruházva, de későbben lelkésznek 
szenteltetett fel. 

Ennélfogva Pivnicza lelkészei a következők: 
1. Fentemiitett tanitó-levita: Liptay András 1792-től 1796-ig 

levita; 1796—1807-ig lelkész volt. Pivniczára került Petrováczról, hol 
tanítóskodott. Született Csetneken. Pivniczáról 1807-ben eltávozott a 
hívek háladatlansága és gonoszlelkűsége miatt, a mi arról tanúskodik, 
hogy az itt letelepedett népnek kerestyén nevelése sok küzdelmekkel 
volt összekötve. Liptay eltávozása után Csakvárt lelkészkedett. 
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2 Krizsányi Pál, született Turóczmegyében Tomcsin nevű fa-
luban 1861. évi november 29-én. Tanulmányát végezte Zay-Ugró-
ozon, Nagy-Palugyán és Sopronban; 1781-ben tanitó lett Tábon, ké-
sőbben Orosházán; 1785-ben lelkész lett Nemes-Dömölkén; 1792-ben 
-a Nagy-Szokoli egyházban, Tolna megyében, 6 év múlva pedig Tá-
bon és innen 10 év múlva 1807. szeptember 1-én Pivniczára vá-
lasztatott meg lelkésznek, a hol 1825. évi szeptember 6-án meghalt. 

Borovszky Sámuel, született 1783-ban Trencsénmegyében; 
felsőbb tanulmányait végezte Sopronban, azután 1800-ban tanitó 
lett Zay-Ugróczon. 1815-ben a morvaországi Jaszena nevű helység-
ben lett lelkész; 1821-ben lekerült a felső vidékről egyházmegyénkbe 
és Kuczurára választatott meg lelkésznek; de nem sokáig maradutt 
a helyen, már 1823-ban az Új-Soóvéi egyház hivását fogadta el és 
ott lett lelkész. Itt sem működött huzamosabb időig, mert innen 
is már 1826-ban Pivniczára ment lelkésznek Itt áldásos tevé-
kenységet fejtett ki; alatta épült a templom és a paplak. Az egy-
házmegye terén is nagy szorgalommal működött; 23 évig volt decán 
•és 3 évig alesperes. 

Nagyon sokat hányatott és küzdött, bár jobb sorsot érdemelt 
volt meg, mert nyájas, barátságos indulatu, tisztességes jellemű em-
ber és lelkész volt • gyaránt. Meghalt 1860. évi oktober 16-án 77 
éves korában Károly fiára hagyván a papi hivatalt Pivniczán. 

4. Borovszky Károly, Sámuel és Scultéty Zsuzsanna fia, szüle 
tett Jaszenán, Morvaországban, 1820. évi február 19-én, hol édes-
atyja lelkészkedett. Atyjánál az elemi és a két első latin osztály-
ból nyert oktatást. Időközben édesatyja egyházmegyénkbe kerülvén 
a gymnasiumi tanulást folytatta Űj-Verbászon, Kecskeméten és Szar-
vason. A theologiai tanulmányt végezte Pozsonyban; azután nevelő 
lett egy ideig. Végre Jenába ment a hol tökéletesbitette a theolo-
giai ismereteit. Innen szabad időben kirándulásokat tett a thürin-
giai erdőbe, a berlini és hallei egyetemekre. Hazatérve, 1846. évi 
oktober 28-án Dr. Szeberényi János superintendens által felszentel-
tetett káplánnak atyja oldal mellé; 1853. évi deczember 13-án piv-
niczai adminisztrátor lett és midőn atyja 1860. oktober 16-án meg-
halt már pár nap múlva, azaz oktober 22-én rendes lelkésznek 
választatott meg a pivniczai egyház által, mely hivatalába 1861. elején 
Tessényi János főesperes, Tessényi Károly alesperes és Kolényi Dániel 
lelkész által instaláltatott. 1862. évi február 25-én házasságra lépett 
Tessényi Gabriellával, Tessényi Károly, lalityi lelkész leányával kivel hét 
gyermeke volt, kik mind élnek. Működött ennélfogva Pivniczán 1846. 
oktober 26-óta 1860. oktober 22-ig mint káplán és adminisztrátor, és 
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1860-tól mostanáig működik mint rendes lelkész. (9 évig volt a 
pivniczai iskola kerület decánja.) 

Borovszky Károly, nyájas, szeretetreméltó tisztességes jellemű 
lelkész és ember; jó atyja, fáradhatatlan gazda, türelmes, előszékeny 
lelkipásztor. Tud magyarul, tótul, németül, latinul és szerbül. 

A pivniczai egyház tanitói: 
1. Turcsányi György 1796 - 1797-ig. 
2. Leporisz Gáspár 1797 —1803-ig. 
3. Javorszky Márton 1803-1808- ig . 
4. Várady László 1809. évi április 25-től 1812-ig. 
5. Ismét rövid ideig Turcsányi György. 
6. Tychon János 1812. szeptember 29-től 1843-ig. 
7. Michalovits István 1844—1852-ig. 
8. Voda János 1852-1874-ig. 
9. Hyl Károly 1869-1873-ig 
A jelenlegi tanitók : 

10. Mohácsy János, született Szakolczán, Nyitra megyében 1852. 
évi junius hó 6-án. Mohácsy Pál és Neczkár Erzsébet polgári szü-
lőktől. Iskolai kiképeztetését nyerte szülőhelyén, aztán Besztercze-
bányán, 1869-ben szeptemberben a soproni tanitóképezdébe lépett 
és ott 1872. évi junius 24-én a tanitói tanulását befejezte. Ezen 
utóbbi év julius 9-én a musznyai (Vasmegye) községi iskola tanító-
jává lett, de már oktober 9-én ezen állástól megvált és pivniczai 
egyház által hivatott meg tanítónak. 1873-ban a pivniczai egyház 
választotta meg rendes tanítóul, hol jelenleg is teljes odaadással és 
tapintattal teljesiti tanitói tisztét. 3-szor nősült. Első neje kivel 1875. 
junius 24-én lépett házasságra Herstein Paula volt, ez 1884. deczember 
18-án meghalt. Második neje volt Zigler Hermina, kit 1889. junius 
25-én vett el, de ezen házassága 1891-ben felbontatott. Harmadszor 
nősült 1894. szeptember 9-én, nőül vévén özv. Kolényi Dánielnét 
szül. Valentik Juditát. 

11. Nóvák Gyula, született Szarvason 1861. évi oktober 31-én. 
Nóvák Mihály, szabómester és Tiringer Anna szülőktől. Elemi isko-
láit Bánfalván, a középiskolákat és tanitóképezdét Szarvason végezte. 
Azután 1881. szeptember 1-től, 1882. augusztus 31-ig mint nevelő 
volt Bosnyák Károly gazdatiszt családjánál Halásztelken; 1882. évi 
szeptember 1-től Puszta-Szenttornyán Székács József által fenntartott 
iskolában működött. Innen Mezőhegyesre az állami iskolában mint 
helyettes tanitó lett alkalmazva s a beteg tanitó felgyógyulása 
után 1886. évi oktober hó 1-én a pivniczai egyház választotta meg 
rendes tanítónak. 1889. évi november 26-án házasságra lépett 
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Borovszky Ilkával, Borovszky Károly, ev. ottani lelkész leányával. 
Jelenleg is Pivniczán van hivatalban és ott nagy sikerrel mint a 
magyar iskola vezetője működik. 

12. Garay Gerő, született 1872. évi márczius 9-én, Nyiregy-
házán, Szabolcsmegyében, hol atyja tanitó volt. Elemi iskolát Sajó-
Gömörön, a gymnasium illetve polgári iskolai tanfolyamokat szintén 
Sajó-Gömörön és Késmárkon végezte. 1892-ben tanitóképesitő 
vizsgát tett Eperjesen, a mikor is oklevele alapján Gömör megyei 
Meleghegyre hivatott meg tanitónak; innen 1893. év őszén Nagy-
Károlyba választatott meg; szabadságolás alapján nyolcz hónapot 
töltött a zürichi egyetemen, azonban még ugyanazon évben Makóra 
hivatott meg, hol egészen 1997. évi deczember 9-ig volt tanitó, mi-
dőn innen tanitójának hívta meg a szarvasi egyház. Itt két évig volt 
hivatalban. Innen 1899. évi augusztus elején elfogadta a pivinczai 
egyház hívását, hol jelenleg is szorgalmasan tölti be tanitói állását. 

13. Ó Pázua. 

O-Pázuának keletkezési napja 1770. évi május hó 1-jére esik a mi-
dőn bizonyos Bohn János, evang. ember, ki egy ideig tanitó volt az 
újvidéki gör. kel. iskolánál, engedélyt nyert a sziavon királyság leg-
felsőbb katonai parancsnokságtól, hogy a Mária Terézia által az 
őrvidéknek ajándékozott szerémségi pusztákat: Parovo, Tapavicza és 
Kemendint telepesekkel lássa el s igy Bács és Pest megyéből való 
tótokat itt telepitett le. O-Pázuára, Szelencséről jöttek a leg-
elsők, a kik a pusztát foglalták el. Ugyanazon 1770 ik év őszén 
egy másik csapat evang. tót jött Kiskőrösről, Domonyról, Szügy és 
Gyarmatról, a kik útközben Szelencsén rövid ideig megpihentek. 
Ezeket Spannagel lelkész hivta ide. Ó-Pázua nevet csak 1771-ben, 
kapta a község, midőn Új-Pázua németek által már létesítve volt. 
Nagyobb része ezen telepeseknek a falu keleti végén helyezkedett 
el, mely utczát ma is szelencsei utczának hívják. Noszálik és Macho 
családok házhelyeiken rendezték be kezdetleges imaházukat, de ezt 
csak egy évig használták, mert már 1771. augusztus 31-én, nyers 
téglából azon a helyen, melyen a mostani templom áll, építettek új 
imaházat sok küzdelem után két év alatt. Nagyon sokat szenved-
tek a hivek ottlétük első éveiben a földek terméketlensége miatt, 
alig hogy köles termet. Még keményebb bajoknak voltak kitéve a 
szerbek vad lelkülete miatt, kik tagadták, hogy az evangélikusok 
keresztyének volnának. — Egyszer egy pázuai tót a Száva partján 
őrt állott 6 szerbbel, s midőn reggelinek szalonát evett, a ráczok 
kik hitük szerint el voltak tiltva bőti időben a húsfélék élvezetétől, 
annyira felbőszültek, hogy a tót kezeit és lábait összekötötték, aztán 
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öt csolnakba vetették és a Száva folyásának átengedték. Szeren-
cséjére a csolnak lentebb a partba ütődött s hitfelei őt kimentették. 
Ezen felette nyomasztó körülmények alatt Spannagel Sámuel, az 
egyháznak első lelkésze szintén sokat szenvedett. Magán ügyek 
miatt Spannagel kénytelen volt Modorba menni s helyére jött Liza 
István, a ki, midőn Spannagel visszakerült, kénytelen volt hivatalát 
letenni és a faluból eltávozni. Ezen időtől kezdve Spannagel alatt 
a templom, paplak és iskola épitése befejeztetett. 0 alatta beszerez-
tetett a még most is létező legkisebb harang is, mely templomtorony 
hiányában az iskola tetején helyeztetett el. Spannagel innen Bul-
keszre távozván lelkésznek, utána jött 1785-ben a nyugtalan Szlamay 
Mihály, kinek életrajza a kiszácsi egyház történetében olvasható. 

A tanitókkal Ó-Pázua nagyon szerencsétlen volt, ámbár Grenereí 
és Schindler nevüek mégis legalább némileg előmozditották az evan-
gélikusok közbecsűletét. Szlamay mint tanitó sokat tehetett volna, 
de miután fellett szentelve, a lelkészi hivatalt, mert annak teendői 
tehetségét és kepességét nagyon túlhaladták, igen szerencsétlenül 
teljesitette. Mégis 1786/7-ban, ő alatt téttetett le a torony alapia 
és az ő idejében pártfogoltja lett az ó-pázuai egyháznak Neumann 
János, zimonyi adóhivatalnok, születésére nézve szász ember, a ki 
igen sok pénzadományokkal, oltári edényekkel, gyertyatartókkal és 
teritőkket ajándékozta meg az egyházat és másokat is buzditott. 
Az általa ajándékozott úrvacsorai edények ma is használatban van-
nak. Szlamay nem sokáig lelkészkedett itt, mert már 1785. évi 
novemberben kénytelen volt az egyházat elhagyni. Utódja lett 
Jeszenszky Adám. Alatta és Bohna János kurátor alatt szép napok 
viradtak az egyházra. Jeszenszky hivatalába megerősíttetett báró 
Genney f őpa rancsnok , Devidorich és Milutinovich o b e r s t e r e h és 
Manthe vagy Munthe kapitány által, kik az egyház ügyeit védték. 
Alatta befejeztetett a torony épitése, az új templom ékesitve lett 
oltárral és más diszitményekkel, két nagyobb harang szereztetett be, 
felépíttetett új paplak, mely csinosabban sikerült volna, ha a gond-
nok saját észjárását nem követi. Több tekintetben is javult az 
egyház helyzete, csak a számadások nagyon rendetlenül vezettettek. 
Mind a mellett szebben fejlődött volna az egyház, ha a béke áldá-
sának örvendhetett volna. De beállott a török háború, mely sokat 
ártott az egyháznak és a reá következett franczia háború. Nagyon 
sokan ugyanis a törvény szerint a háborúba voltak hivatalosok és 
a kik itthon maradtak, azoknak kedve elmúlt valamit az egyház 
érdekében tenni. Ehhez járult 1796-ban, a szerémségben dúló halá-
lozás. — Rossz hatással volt a tanitók nagyon gyakori változása 

9 
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Jeszenszky alatt is. Mathus János után, a ki Szlamay idejéből itt 
maradt, következett 1792-ben Siro János, ki 4 évig szolgált, 1796-ban 
Csabára ment. Utána Augustini János, a ki már 1801-ben helyet 
csinál Vidovszky Andrásnak. Ez azonban kalmárkodás miatt vádolva, 
lemondott a tanitóságról és követője lett Zachar Mihály 1803-ban, 
ki 2 évig tanitóskodott, a midőn rendetlen élete miatt kénytelen 
volt hivataláról lomondani és utódja lett Garai János, a ki még 
1828. tanitó volt. 

Jeszenszky Ádám 1808-ig volt lelkész, midőn érdemdút életét 
befejezte, utána következett fia Jeszenszky Sámuel, a ki 1806. óta 
káplánja volt atyjának és 1808. évi június 26-án önálló lelkész lett. 

Jeszenszky Sámuel alatt Lajos főherczeg kisérve Szimbschen 
báró Szt. Julien gróftól látogatta meg az egyházat és megdicsérte 
fejlődését. 

Az 1810-ben, az egyház befedte tornyát bádoggal és ugyan-
azon évi julius 25-én canonica látogatását tette Licy Kristóf superin-
tendens, ki e magas állásában 1806-tól, 1814-ig, áldásosán működött. 

1814. és 1815-ben nagy jégeső és vizáradás rontotta el a veté-
seket. Még szörnyebben pusztitott a vizáradás 1816-ban. És ezen 
évben az egyház még kénytelen is volt, megrepedt legnagyobb harang-
ját átöntetni. 

1817. a sújtott egyház 3 napig fényesen ünnepelte a reformátió 
301 éves emlékét. — És ezen év julius 8-án tétetett le az iskola alap-
köve. Ezen iskola épitésénél kitűnt buzgósága által Hudecz Pál 
kurátor. 

1818. augusztus 19-én. Lovich Ádám szuperintendens tartotta 
a püspöki látogatást, a ki 1815-től, 1830-ig volt bányai szuperintendens. 

1819-ben toronyóra szereztetett be 1050 váltó forintért, mely 
összeghez a politikai község 700 frttal hozzájárúlt. 

1820. évi június 25-én az egyház fennállásának 50 éves jubileu-
mát ünnepelte s a lelkész 117 zsoltárról prédikált. Ugyanis az 1770. 
évi e napon O-Pázuán az első istentisztelet tartatott. 

1821-ben elvált Ó-Pázuától annak filiája, Űj-Pázua, kinek első 
lelkésze volt Scultéty József. 

1822. és 1823-ban nagy inség és járványhalál sújtotta az 
egyházat, mely utóbbi évben 43-mal több halottja volt a rendesnél. 

1825-ben meghalt lelkésze Jeszenszky Sámuel deczember 23-án 
44 éves korában gutaütésben. 

1826. február 2-án megválasztotta uj lelkészét Leska Istvánt, 
a ki február 25-én első istentiszteletet tartott és oktober 25-én 
hivatalába iktattatott. 



- 131 — 

1828-ban Garay János tanitó saját szántából leköszönt hivata-
láról és helyébe jött Kuttlik János, theologiai candidatus. 

1830-ban elhatároztatott, hogy az ócska paplak átalakíttassák, 
és nagyobbittassék, de csak a határozatnál maradt a dolog, mert 
néhány tudákos azt mondta: A mint eddig volt ugy maradjon ez-
után ra is. 

1831-ben junius 25-én a bács-szerémi esperességi gyűlés tar-
tatott O-Pázuán. 

1835-ben oktober 4-én meglátogatta az egyházat dr. Szeberényi 
János szuperintendens, a ki 1834—1855-ig volt szuperintendense a 
bányai kerületnek. 

1836-ban pusztított a cholera és julius 7-től augusztus 29-ig 
339 embert ragadott ki a földi életből. Akkor Ó-Pázuának volt 
2723 lelke, tehát minden 8-ik áldozatúl esett. A halottak minden 
szertartás nélkül temettettek el és csak augusztus 20-án tartatott 
általános gyászistentisztelet a templomban. 

1838-ban befejeztetett a templom javitása. 
Figyelemre méltó, hogy midőn 1839-ben elhatároztatott, hogy 

a keresztelések a mindennapi reggeli könyörgések után tartassanak, 
egyúttal a torok tartása is megtiltatott. Az első pontosan lett be-
tartva, de a másikat teljesen beszüntetni nem lehetett. 

1841-ben Kutlik János elhagyta az egyházat, mert lelkésznek 
lett megválasztva a pitvárosi egyház által. Helyére jött Langhofer 
János Tóbiás. Azonban ez évben vörhenyjárvány levén, márczius 
11-ig tanitás nem volt 

1847-ben, néhány család Boljevczére költözködött s az ottani 
leányegyházat alapította. Boljevcze a Száva partján levő, egészségtelen 
vizáradásoknak kitett hely, négy mérföldre Ó-Pázuától, és hívei innen 
látattak el a lelkiekben. Daczára a rossz vidéknek mégis szaporo-
dott a hivek száma, miután több oldalról, jelesül Bánátból ide jöttek 
tót hivek. 1858-ban Botyán István választatott meg ide tanitónak 
és káplánnak, de 1860-ban kénytelen volt leköszöni és helyére jött 
Lehoczky Pál. Ez is a legközelebbi évben eltávozott. 1861-ben 
felépíttették új iskolájukat és 7 évvel később haranglábat fából és 
megszereztek O-Pázuától egy kis harangot. Levita és tanitó lett 
Kamenár János, a ki eddig segédtanító volt Antalfalván, Bánátban és 
itt 1867. évi oktober 3-ig szolgált, a midőn ó-pázuai tanitó lett-
Utána jött Babylon Károly, előbb palánkai segédtanító, a ki 1874-
évben még ott hivatalban volt. Az ó-pázuai lelkész ott évenként 
négyszer prédikált és úrvacsorát osztott. Bolyevcze 1891-ben az 
ó-pázuai lelkész saját indítványa folytán a surcsini missiókürbe 
kebeleztetett be. 
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Az 1849-ben a katonai mozgalmak, de még inkább a cholerának 
428 egyén esett áldozatúl, köztük Leska István lelkész is és neje 
született Jeszenszky Ludovika. Mindketten egy napon, július 6-án 
haltak meg és egy sirban is nyugosznak. Házas életük boldog, de 
gyermektelen volt. A megárvult egyházat gondozta egy ideig a volt 
káplán, Orgován Pál és az újvidéki lelkész Jeszenszky Károly, a ki 
az 1849. évi junius 11-én történt újvidéki katasztropha után egyhá-
zát és birtokát vesztvén, sógoránál, Leska Istvánnál O-Pazuán kere-
sett és tatált menedéket. A haldokló Leska István neki hagyta összes 
házi tulajdonát, és az egyház Jeszenszkyt oktober 22-én szótöbb-
séggel lelkészül választotta meg. 

1851-ben az Olaszországból hazatérő, helybeli katonák Görcz-
ben egy gyönyörű csillárt vettek és az egyháznak ajándékoztak. 

1852-ben a paplak cseréppel fedetett be és ebben az évben 
Langhofer János Tóbiás elhagyta az egyházat és Kiszácsra ment 
tanitónak. Helyére jött a szelencsei tanitó Rucska József Benjamin. 

1854-ben Krajcsovits Márton lett meghiva segédtanítónak 200 
o. é. frt évi fizetés mellett. 

1855-ben a népszámlálás O-Pázuán 2808 lelket, Bolyevczén 
177 lelket mutatott ki. 

1856. augusztus 31-én az egyház templomának 85 éves emlé-
két ünnepelte, mely alkalommal 284 frt 04 kr. offertorium jött be. 
1857-ben Krajcsovits Márton Petrováczra távozott rendes tanitónak; 
helyére jött a pivniczai segédtanító Kopcsik Márton. Ez évben az 
ócska toronyóra újjal cseréltetett el 400 frt íelfizetéssel, melyhez a 
politikai község 100 frttal hozzájárult. Három strázsamester: Litavszky 
András. Gengelacky Sámuel és Hudecz Simon két nagy gyertyatartót 
új ezüstből és Litavszky meg egy oltárteritőt piros bársonyból aján-
dékozott. 

1858-ban iszonyú jégverés pusztította el az egész termést. 
1860. február 16-án az egyház a pátens szerint szervezkedett. 
1861. oktober 16-án szervezve lett a második rendes tanitó-

állomás és Kopcsik Márton rendes tanitó lett és elhatároztatott, hogy 
az evang. tanitók is, mint a szerb tanitók, a politikai községtől kapják 
fizetésüket készpénzben. 

1862-ben házat vett az egyház leányiskolának; ekkor 3061 
lelket számlált az egyház. 

1863. augusztus 8-án meghalt a lelkész, Jeszenszky Károly, 
14 évi hivataloskodás után 49 életévében, és ez évi november 15-én 
Pivkó Lajos, újvidéki lelkész választatott meg. 
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1866-ban egy májusi fagy tönkretette a termést és a reá követ-
kező három évnek szárazsága nagyon szomorú viszonyokat keltett. 

Ugyancsak abban az évben január 17-én meghalt Pivkó Lajos 
lelkész és a káplán Drottner gondozta az egyházat, mig szeptem-
ber havában Reusz Benjámint, petrováczi káplánt lelkésznek válasz-
totta az egyház. 

1867-ben Rucska Benjámin elment atyja helyére Szelenesére. , 
Kopcsik Márton a fiúk tanítója lett és leántanitónak a bolyevczei 
tanitó Kamenár János választatott meg oktober 3-án. 

1868-ban új orgonát szerzett az egyház 2000 o. é. forinton 
Országtól. 

1870-ben az egyház három napig tartó ünnepélyességgel ünne-
pelte telepítésének százéves emlékévét. 

Az 1871., 72. és 73. években járványok az utolsó időben cho-
lera pusztítottak, melyek 1142 egyént ragadtak ki a földi életből; 
1873-ban julius 25-én meghalt Reusz Benjamin lelkész is cholerá-
ban 32 éves korában. 

Új papválasztás azonnal nem volt megtartható, mert az egy-
ház kisebitteni és készpénzben megállapítani kívánta a papifizetést. 
Egy egész év telt el ezen kérdéssel, mig 1874. szeptember 26-án a 
püspöki látogatás alkalmával a fizetés megállapitatott és a jelenlegi 
lelkész Húrban Vladimir egyhangúlag meg válasz tátott a ki azon év 
oktober 23-án jött az egyházba és első istentiszteletét tartotta, de 
csak 1875. május 2-án lett instalálva. 

Húrban lelkész alatt az egyház lelkileg és anvailag nagyon 
fejlődött. 

Ezen időből megemlítendő, hogy az ó pázuai egyház 1876. évi 
junius 11-én és ismételve 1878-ban indítványozta, hogy a bács-sze-
rémi esperesség egy tót és egy német esperességre osztassék, de 
az inditvány elutasittatott. 

Utóbbi évben iskolái a kormány rendelete folytán községiekké 
lettek. Ennek folytán 1879-ben az egyház a 38. számú iskolaépü-
tet a |»olitikai községnek felmondotta és az egyház kezelésébe át-
ment mint bérház. 

Az 1880. évi május 9-én egy külön szerémségi esperes ala-
kítását indítványozta és indítványát 1883. évi augusztus 12-én ismé-
telte; mindkétszer eredmény nélkül. 

Az 1885. évben az egyház Method, a szláv apostol halálának 
ezeréves évfordulóját ünnepelte. 

1886-ban a paplak udvarán egy melléképület építtetett 800 
frt költséggel és a 38. számú ház tataroztatott és nagyobbittatott. 
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1887-ben a templom belül és kivül megujittatott a mi 9000 
frtba került és ezen év deczember 20-án a templom felszentelése 
Belohorszky főesperes által ünnepélyesen ment végbe; egyúttal hatá-
roztatott, hogy a felszentelés emlékünnepe ezentúl az utolsó szent 
háromsági vasárnapon fog tartatni. 

1880. évben az egyház Nikolics Konstantin járási szolgabirfr 
zaklatásai által sokat szenvedett, kénytelen volt ellene panasszal fel-
lépni, mire pár hét múlva eltávolíttatott. 

1891-ben az egyház a Turócz-Szt.-Mártonban tervezett tót 
gvmnasium részére 100 frtot szavazott meg. 

1893. évi szeptember 10-én az egyház egy horvát-szlavon es-
peresség szervezését indítványozta az 1868. évi I. törvényczikk alap-
ján s az ezt czélzó gyűlés össze is jött Zágrában, és a külön espe-
rességet el is határozta 

1894-ben két nagyszerű házat épitett. A paplakot, mely pár-
ját ritkitja 18000 frtért, és a 38. számú egyházi bérépületet 11000 
frt költségen. 

1895-ben, midőn Kopcsik Márton és Kamenár János organis-
táknak felmondott, az egyház organistának és vallástanitónak meg-
választotta Neumann Jaroslavot 1895. évi április 16-án: De ez 
1896-ban lemondott, és helyébe oktober 11-én megválasztatott Ge-
zsó György, ó-turai, nyitramegyei tanitó. 

1898-ban a zsinati törvények Horvát-Slavonországra is kiter-
jesztettek, mi által az 1893. évi oktober 4-én létre jött zágrábi gyű-
lési határozat hatályon kivül helyeztetett. Az egyház tehát 1899. 
január 15-én a zsinati törvények értelmében szervezkedett. 

O-Pázuának lelkészei ámbár már megvannak emlitve, a követ-
kezők voltak: 

1. Spannagel Sámuel 1770—1785-ig tehát 15 évig, életrajza a 
bulkeszi egyházközség történetében olvasható. 

2. Szlamay Mihály: 1785—1788-ig tehát 3 évig, életrajza a 
kiszácsi egyházközség történetében van feljegyezve. 

3. Jeszenszky Ádám: 1788 —1808-ig, tehát 20 évig. Származott 
Sárosmegyéből és meghalt 1808. május 21-én. 

4. Jeszenszky Sámuel: 1808 -1825-ig, tehát 17 évig, az előb-
binek fia és utóda. Született Zeben községben Sárosmegyében 1781. 
augusztus 13-án. Tanult Eperjesen és Pozsonyban, végre Jenában ; 
3 évig segédje volt atyjának és annak helyére 1808. junius 26-án 
rendes lelkész lett. Neje Fábry Erzsébet, pozsonyi lyceumi tanár 
leánya volt. Meghalt 1825-ben deczember 23-án. 
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5. Leska István, 1826— 1849-ig; tehát 23 évig. Született Prága 
városában 1794. augusztus 9-én, hol atyja akkor lelkész volt. Tanult 
Mező-Berényben, Selmeczen és Pozsonyban; 1818-óta másfél évig 
a hallei egyetemen volt, 1821. évi julius 22-én újvidéki lelkész lett, 
hol 4 évig volt hivatalban; 1826. február 23-án ó-pázuai lelkésznek 
választatott. Tudományos, irodalommal foglalkozó férfiú volt. Tőle 
származik az: „Osviceny Krest'an" czimű könyv. Meghalt 1849. julius 
6-án cholerában. 

6. Jeszenszky Károly, 1849—1863-ig, tehát 14 évig. Született 
Ó-Pázuán 1814. május 3-án. Tanult 1825 óta Szent-Lőrinczen és 
Pozsonyban, hol 1837-ben letette a candidaticumot; 1840—1841-ben 
a Jenai egyetemen tanult. Onnan visszatérvén O-Pázuán, Leska 
oldalán káplán volt két évig; későbben Sztehló János főesperesnél Petro-
váczon. 1845-ben újvidéki lelkésznek választatott. Újvidék lerombolása 
után, 1849. évi junius 10-én menekült Ó-Pázuára hol sógorának, Leska 
lelkésznek 1849. julius 6-án bekövetkezett halála után lelkésznek 
megválasztatott. Meghalt 1863. augusztus 8-án 49. éves korában. 

7. Pivkó Lajos, 1863—1865-ig, tehát két évig. Született Ó-Turán. 
Tanult először atyjánál, ki tanitó volt; azután Modorban, Pozsonyban 
és Bécsben. Innen meghivatott Torzsára káplánnak. 1861-ben 
újvidéki lelkésznek — és 1863-ban ó-pázuai lelkésznek választatott 
meg. — Meghalt 1865. évi január 1-én. 

8. Reusz Benjamin lelkészkedett 1866 —1873-ig, tehát 7 évig. 
Életrajzi adatai következők : 

Született 1841. évi oktober 22 én Petrováczon, Bácsmegyében, 
Reusz Benő, petrováczi tanitó és Sztodola Éva szülőktől. Elemi isko-
láit édes atyjánál végezvén, Uj-Vcrbászra küldetett az esperességi 
ev. algymnasiumba melynek befejeztével 1855-ben már Pozsonban 
volt a főgymnasiumban, hol a VII-ik osztályból belépett a huszárok-
hoz, honnan özvegy édesanya nagynehezen mint „nyavalyás huszár 
káplárt" kiszabaditotta és a nagykőrösi reform, gymnasiumba felvé-
tette és itt nyerte az érettségi bizonyítványt. Theologiai tanulmányait, 
a hallei és báseli egyetemeken végezte s 1866-ban torzsai segédlel-
késszé fölszenteltetvén még abban az évben ó-pázuai rendes lelkésszé 
választatott meg. Hivataloskodása alatt az egyház uj orgonát és egy 
uj harangot szerzett meg. Hét évi rövid lelkészkedése után 1873. 
évi julius hó 25 én, 32 éves korában nőtlen állapotban elhalt. 

9. Húrban Vladimir, 1874. óta mostanáig. Hurbán született 
1850. évi május 5-én Brezován, Nyitra megyében, Húrban József 
Miloslav Lajos, theologiai Dr. és hlubokai lelkész és Jurkovics Anna 
szülőktől. Az algymnasiumot Felső Lövőn, Vasmegyében, a főgym-
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nasiumot Nagy-Rőczén, Gömör megyében végezte, a hol 1869-ben 
az érettségi vizsgát is letette. Theologiai tanulmányait végezte 
Rostockban, Mecklenburg Schwerinban, hol 3 évig tanult. 1873-ban 
Geduly szuperintendens által Pozsonyban felszenteltetett s káplán lett 
atyja mellett Hlubokán. 1874-ben pedig katonai lelkésznek nevez-
tetett ki. Ugyancsak ez évben, szeptember 26-án egyhangúlag ó-pázuai 
lelkésznek választatott meg és oktober 23-án, Szt.-háromság utáni 
21-ik vasárnapon ezen hivatalát megkezdte. 1877. évi augusztus 8-án 
házasságra lépett Stur Augusztával, Stur János, kir. törvényszéki 
tanácsos és Drasskóczy Amália leányával. Neje 1857. évi deczember 
31-én született. Van két gyermeke: Ludmila, született 1878. junius 
8-án, Vladimir, született 1884-ben. 

O-Pázua tanitói : 
Kezdettől fogva 1788-ig 8 tanitója volt az egyháznak, mindegyik 

csak rövid ideig volt hivatalban. Ezek között csak Genevei és 
Schindler neivei maradtak emlékezetben. 

9-ik tanitó volt Szlamay Mihály 1785-ig későbbi lelkész. 
10. Mattus János . . . . 1785--1792-ig tehát 7 évig. 
11. Siro János 1792-- 1 7 9 6 „ » 4 n 

12. Augusztini János . . . . 1796 - 1 8 0 1 „ » 5 n 

13. Vidovszky András . . . . 1801-- 1 8 0 3 „ » 2 n 

14. Zachar Mihály . . . . 1803-- 1 8 0 6 „ n 3 n 

15. Garay János 1806 -1828 „ n 22 n 

16. Kutlik János 1828-- 1 8 4 1 „ 7Í 13 » 

17. Langhofer Tobias . . . . 1841-- 1 8 5 3 „ n 12 » 

18. Rucska Jószef Benjamin . 1853 -1867 „ n 14 n 

Segédtanitók ezen idő alatt voltak: Kopcsik Márton 1857-től 
1861-ig; Krajcsovits Márton 1854 — 1857-ig és Kamenár János 
1867-ig. 

Az iskolák jelenleg községiek, mégis, mert tulnyomólag evan-
gélikusok a tanitók, álljanak itt nevei: 

1. Kopcsik Márton, született Modorban, Pozsony megyében 1834. 
évi november 1-én, előbb segédtanitó, 1861-óta igazgató-tanitó. 

2. Kamenár János, született Selmeczen 1841-ben, azelőtt se-
gédtanitó, 1867-óta rendes. 

3. Kopcsik Gyula, született 1871. julius 12-én O-Pázuan, Már-
tonnak fia, 1894-óta rendes tanitó. 

4. Kamenár Benjamin, született Ó-Pázuán 1875. január 19-én, 
1899-óta rendes tanitó. 

5. Kamenár Miloszláv, született O-Pázuán 1877. junius 7-én, 
1900 óta rendes tanitó. 
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A két utóbbi Kamenár János fiai. 
6. Rohác Ida tanítónő, született Jolsván, Gömör megyében 

1872. évben, itt működik 1893-óta. 
Egy katholikus tanitónő is van; de a fenti névsorból látni való, 

hogy Húrban lelkésznek fáradozása nem hiábavaló, mert ime egy-
házának iskolái tulnyomólag evangelikus tanerőkkel vannak ellátva. 

Ezeken kivül van az ó-pázuai egyháznak egy vallástanitója és 
kántorja: Jezso György, a ki O-Turán született 1874. évben és itt 
1896-óta hivatalban van. 

Az egyház jelenleg 6000 lelket számlál és 1874-óta születések 
által 2569 lélekkel szaporodott.. 

14. Új-Pázua. 

Az uj-pázuai egyházközség keletkezett 1791. évben, a midőn 
II. József császár Németországból, jelesül Würtenbergiából telepese-
kett hivott be Magyarország déli tájaira. Körülbelül 400—500 lélek 
volt, kik itt kezdetben letelepedtek és ezen egyházközségnek alapját 
megvetették. Első időben mint leányegyház O-Pázuához csatoltattak, 
mely viszonyban megmaradtak egészen 1821-ig. 

Ez évben önállók lettek és Scultóty Józsefet első lelkészükké 
választották. Scultéty 1827-ben Szeghegyre hivatott meg lelkésznek 
s helyébe Weber András lett megválasztva, a ki hivatalát 1827. 
november 4-én elfoglalta. 1867-ben előhaladott kora miatt fiát, szin-
tén Weber Andrást hivott meg segédjének, a ki theologiai tanulmányait 
három évig Sopronban, egy évig Halléban végezte, de már 1868. évi 
márczius havában meghalt. Segédlelkésze lett most Polereczky Pál. 
De mert Reska és Krcsedin gondozása Uj-Pázuától való távolságuk 
miatt nehezen volt teljesíthető a beskai hívek a segédlelkészt körükbe 
kívánták és Polereczky ezen állást elfogadta. Uj-Pázuai segéd lett 
Polereczky eltávozása után 1870-ben Ábrahám Vilmos, ki a pivniczai 
németajkú egyházközség lelkészévé választatván, helyét Schvvalm 
György foglalta el. Az uj-pázuai egyházközség eleinte kénytelen volt, 
csak pót- vagy kisegítő tanítókat alkalmazni. Ilyen minőségben 
működött az 1796. évben Falkenburger Frigyes egészen haláláig, 
1813-ig. Helyébe jött fia, Falkenburger Jakab. Idő folytával meg-
szaporodott a gyermekek száma és mivel az egyházközség képzett 
tanítót nem kaphatott és iskolaterine szűk volt, az ezred-parancsnok-
ság bizonyos gör. kel. vallású, Csernojakics Lukácsot, küldötte 
tanitónak, a ki az ugy nevezett „Division-Schule«-ba járó fiukat taní-
totta. Időközben azonban Fleiszer Sámuel, uj-pázuai lakos fia Fleiner 
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Mihály tanítónak kiképeztetvén, Gsernojakics másfelé kapott alkal-
mazást. De mert még mindig nem volt elegendő iskolahelyiség, az 
egyház egy magánházat bérelt ki iskolának, mig végre 1832-ben 
a meglevő iskolához még egy terem lett építve. Fleiner Mihály 
1848-ban meghalt és utódja lett Mayer Adám, eddigi uj-bánovczei 
tanitó, a ki az ezredparancsnokságtól meg is erősíttetett. Falken-
burger Frigyes — Jakab fia — 1852-ben Bulkeszre kapván meghívást, 
helyére 1853-ban a tolnamegyei születésű Scheider János hivatott 
meg, a ki azonban 1862-ben elkövetett kihágások miatt hivatalától 
elmozdittatott Most az egyház a bulkeszi születésü Hoffmann 
Keresztélyt, eddigi torzsai segédtanítót hivta meg. Mayer Ádám 
Páncsovára távozván, helyére ismét Falkenburger Frigyes hivatott. 
1869-ben Hoffmann Keresztyél is Páncsovára választatott tanítónak 
és helyére pályázat utján 1870-ben Eitner Károly, pinkafői, vasmegyei 
tanitó választatott meg. 1874-ben tehát, midőn Dr. Szeberényi Gusztáv 
püspök az egyházlátogatást végezte, működtek Uj-Pázuán mint rendes 
tanitók Falkenburger Frigyes mint fiu és Eitner Károly mint leány-
tanitó. 

Ez időben az iskolának két tágas terme volt valamint két tani-
tói lakással is rendelkezett az egyház. 

Már az előadottakból is látni lehet, hogy valamint minden más 
keletkező egyház, ugy Uj - Pázua is bajlódásoknak és gondoknak 
volt alávetve. Azonfelül szomorú napok is jutottak osztályrészéül. 
Viszontagságaiból különösen kiemelendők a következő esetek : 
1836-ban tűz által elpusztíttatott 14 ugy nevezett »Grenzhaus«, a 
mi egy földesgazdának házával összehasonlítható. Az egyházban 
többször pusztított a cholera; az 1848/49 ik mozgalmak nagy mér-
tékben fenyegették az egyház létét; az 1870/73 években vizáradás 
borította el a hivek földjét és a vetések ezen években annyira lettek 
tönkre téve, hogy éhínség állott be, melytől az egyház krisztusi szeretette 
szegényeit ugy mentette meg, hogy számukra a kereskedőktől határ-
idői fizetés mellett körülbelül 700 frt áru lisztet és búzát szerzett be. 
És mintha az Isten megjutalmazni akarta volna az uj-pázuai gazda-
népét ezen könyörületességeért, a következő 1874. év oly dúsgazdag 
aratást hozott, minőre senki sem emlékezik, hogy a múltban előfor-
dult volna. 

Ezen utóbbi évben az egyház lélekszáma 2049-et tett ki. 
A mi az egyház épületeit illeti, ugy első helyen a templom 

megemlítendő. Ez 1811 —12-ben épült és az utóbbi évben felszen-
teltetett, hossza 16-öl, szélessége 5-öl; 1834-ben boltozata bedőlt, de 
rövid idő alatt helyre állíttatott; 1844. és 1845-ben épitettett a to-
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rony, a szekrestye és az oltár, 1846-ban pedig a szószék; 1856-ban 
az oltár olaj festékkel márványfehérre fényesittetett és aranyoz-
tatott, meg képpel elláttatott. Az 1844-óta történt építkezések 
6984 o. é. forintba kerültek, mely pénzösszeg részint adakozások, 
részint önmegadóztatás utján gyűlt össze. A templom egy 12 vál-
toztató orgonával van ellátva Hesze Károly, bécsi orgona építésztől 
és került 1600 o é. forintba. 

Az oltár-edények és teritők majdnem kivétel nélkül ajándékok. 
A toronyban van két harang; a kisebbiknek felirata: „Unter 

der glücklichsten Regierung S. kaiserl. Majestät Francisc. II. Hat die 
Neu-Pazuaer deutsche Gemein, diese Glocke mit eigenen Unkosten 
unter dem Huj. Loci Inspektor Johann Böhm, dem Ortsvorsteher 
Joh. Flohr und Kirch Fatter Mat. Schneider 1799 machen lassen. 
128 Pf-. Goss Mich Joh. Kohl. — A nagyobbiknak felirata: „Hoc Aes 
Acre Proprio Renovari Caer. Eccla A C. Neopasvensis Anno. Rett Per 
Jesum Christum Hum S. MDCCCXIV. Dum Domato Marte Eweopae 
Pax Reddita Est. 3 Ctr. 43 Pfund. 

A egyház pecséten nyitott biblia, kereszt és horgony van ábrá-
zolva és a körirat: Sigill. Eccl. evang. Aug. Conf. N. Pazuensis. 

Az egyháziépületeken kivül az egyháznak más fekvő vagyona 
nincsen. 

Mint filiák ide tartoznak: 
1. Új-Banovcze 445 lélekkel, hol minden 2-ik vasárnapon az 

új-pázuai lelkész tartott istentiszteletet. Van két harangja Új-Banov-
czénak. A nagyobbik felirata: „Unter der glorreichen Regierung Sr. 
k. k. Majestät, Franz Josef I. hat die evang. Filial-Gemeinde N.-Bá-
novcze diese Glocke auf eigene Kosten angeschafft im Jahre 1871 
in dem das siegreiche Deutschland dem besiegten Frankreich den 
Frieden dictirte. Friede sei auch ihr Geläute! Unter dem derzeiti-
gen Pfarrer Andreas Weber, dem Kirchenvater David Kailer und 
Ortsvorsteher Konrad Schneider 420'/2 Pfund schwer. 

A kisebbik harang felirata: „Unter der glorreichen Regierung 
S. k. k. Majestät Franz Josef I. hat die evang. Filial-Gemeinde Neu-
Bánovcze diese Glocke auf eigene Kosten angeschafft im Jahre 1871 
in der Vereinigung der Militärgrenze mit ihrem Stammlande. Einig-
keit ihr Klang bedeute. 214'/2 Pf. schwer. Gegossen von Ignatz 
Hilzer in Wiener-Neustadt, und nach seinem neuen System montirt 
Joseph Pozdech in Pest. 

2. Besánia 171 lélekből álló leányegyház. Kezdetben egy sze-
gényes állapotban levő háza volt, melyben az iskola tartatott és 
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melyben Müller Győző, ki egyszersmind levita volt, a gyermekeket 
tanította. 

3. Szurcsin, 157 lélekkel. Tanitó volt Dorosnyák András szin-
tén egyúttal levita is. Eleinte bérelt házban tartatott az iskola. 

4. Dobanovcze, lélekszáma volt eleinte 75. Jelenleg meg-
szaporodott. 

5. Ugrinovcze, 25 lélekkel. 
Mind ezen leányegyházak, Új-Banovczén kívül, jelenleg a szerémi 

missiokörhöz tartoznak, melynek központja Szurcsin, hol a jelenlegi 
horvát-szlavon egyházmegye esperese Abaffy Miklós, székel. 

Uj-Pázua, mint fent említtetett, eleinte az ó-pázuai lelkészek 
által gondoztatott és pedig 1806-ig Kis-jeszeni Jeszenszky Ádám és 
1807-től 1821-ig Jeszenszky Sámuel által. 

Mint már fent említtetett az egyház önállóságától, 1821-től 
1827-ig 1-ső saját lelkésze volt Scultéty József, kinek életrajza a 
a főesperesek életrajzai között olvasható. 2. Midőn Scultéty Szeg-
hegyre távozott, helyére választatott Weber András, a ki 1827-től 
1881-ig hivatalát viselte, tehát 54 évig. Weber Bulkeszen szü-
letett 1799. évi junius 16-án. Tanulmányait a soproni és po-
zsonyi gymnasiumokon végezte, a theologiát pedig 3 éven át a 
bécsi theologiai fakultáson. Innen nevelőnek hivatott egy a szász-
országi királyságban uradalommal bíró uraság gyermekei mellé, 
hol 3 évet töltött a legszerencsésebb viszonyok között. Viszszatérve 
hazájába a megüresedett szeghegyi papi állomás betöltésére pro do-
cumattico candidáltatott, de, bár a szavazat többsége az ő részén 
volt, mégis az esperességi commissió által a jelöltek névjegyzékéből 
töröltetett. Ugyan ezen eset ismétlődött vele Uj-Pázuán, mely alka-
lommal azonban a gyülekezet a szuperintendenshez fordult s ennek 
intézkedése folytán az uj-pázuai egyház lelkészévé lett. 

Weber erélyes és fáradhatlan lelkész volt, nagyon előmozdította 
az evangélikusok egyházi ügyét a Horváth-Szlavonország területén. 
Ha védeni kellett híveinek egyházi dolgait semiféle nehézségtől vissza 
nem riadt és a legfelsőbb helyéig is bátran és habozás nélkül terjesz-
tette panaszait és óhajait. Azért ernyedetlen működésének elismeré-
séül, melyet az egyházi és iskolai téren kifejtett, Ő Felsége által arany 
érdemkereszttel ki lett tüntetve. 

Weber András, a ki az egyházmegyei dolgokban is tevékeny 
részt vett, gyakran eltérő nézeteit is érvényesíteni tudta. 

A negyvenes évek elején ugyanis, midőn hazánk nemzeti élete 
hatalmasan buzogni kezdődött, az egyházmegye közgyűlési jegyző-
könyvei magyar nyelven szerkesztettek. De Weber nem tudott 
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magyarul, az 1843. junius 15-én Uj-Verbászon tartott esperességi 
közgyűlésen keresztül vitte, hogy a küzgyűlés felterjesztést intézett 
a kerülethez, melyben a latin nyelv használásának megengedését kérte. 

S csak ugyan a negyvenes évekbeli esperességi jegyzőkönyvek 
latin és magyar nyelven vannak irva. 

Weber András meghalt 1885. május hó 26-án 86 éves korában. 
Weber halála után Uj-Pázuán papi bivány csonkitási törekvések 

egyenetlenségeket idéztek elő és igy a lelkészi állás betölthető nem 
lévén, Korossy Emil jelenlegi missiói lelkész Szabadkán, 1881-től 
1886-ig mint adminisztrátor gondozta Uj-Pázuát. 3. 1886-ban végre 
Kruttschnitt Antal választatott meg uj-pázuai rendes lelkésznek. 
Kruttschnitt Cservenkán született 1861. november 25-én, hol atyja 
tanító volt. Népiskolát Cservenkán, gymnasiumot Szarvason, theo-
logiát Pozsonyban végzett. 1884. november 23-án felszenteltetett 
és bács-szerémi esperességi káplán lett, 1886-ban julius 27-én uj-
pázuai lelkésznek választatott egyhangúlag. Itt folytatta a már 
Belohorszky Gábor főesperes által megindított szervezkedését a horvát -
szlavon ev. egyháznak és 1895. augusztus 14-én ezen szervezkedést 
vezető bizottság elnökéül választatott meg, melynek eredménye az 
volt, hogy el valahára a horvátszlavonországi evang. egyházak külön 
esperességgé alakultak. Kruttschnitt az uj-pázuai tevékenységének 
mezejét 1899. évi február 3-án elhagyta s vadkerti lelkész lett. 

4. 1899-ben Kruttschnitt Vadkertre való távozása után Wagner 
Gusztáv Adolf, jelenlegi uj-verbászi lelkész választatott meg az uj-
pázuai egyház által, a ki ott egy évig volt hivatalban. 

5. Ur. Tirtsch Gergely 1900. évben lett az uj-pázuai egyház 
lelkésze; életrajza e műbe már nem vétetett fel, mert megválasztatása 
már az egyházmegye kettéosztása után történt. 

Az új-pázuai tanítók névsora a következő. Kezdetben 1791-től 
1796-ig: Jarmacky Márton tanító, Krieger Mátyás és Lang Gáspár, egy-
szerű földmivelő emberek. 1796-ban Falkenburger Frigyes,mesterember; 
1816. ennek fia Falkenburger Frigyes, okleveles tanitó; 1832-ben 
Fleiner Mihály; 1848-ban Mayer Ádám; 1853-ban Schneider János; 
1857-ben Falkenburger Ferdinand; 1862-ben Hoffmann Keresztély; 
1875-ben Eitner Károly. 

Ezen tanítók közül kik még felekezetiek voltak, különösen meg-
említendők Falkenburger Frigyes és Eitner Károly, mint hitbuzgó, 
egyházias és fáradhatatlan népnevelők. 

1. Falkenburger Frigyes, hason nevű mesterembernek fia Új-
Pázuán született s tanítóra kiképeztetve, egész odaadással szentelte 
életét a népnevelésnek. Szegény, későbbi éveiben nehéz betegségbe 
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esett, Bécsbe ment gyógyulást keresni, de itt szólitotta öt ki az Űr 
a földi életből 1884-évben. 

2. Eitner Károly, levita és kántortanitó, született 1841. évi 
augusztus 11-én Pinkafőn, Vasmegyében; a tanitóképezdét végezte 
Felső-Lővőn 1859 ben. Ez év november 14 tői 1862. évi augusztus 
12 ig. Karinthiában, Villach melletti Szt. Ruprechtben lett tanitó és 
kántor, a honnan ugyancsak Karinthiában Eisentvattenbe hivatott, in 
nen 1869. évi oktober havában a Pinkafő melletti Schreibersdorfba 
távozott és végre 1870. november 1-én Új-Pázua meghivását fogadta 
el s mai napig itt működik mint rendes tanitó egy megszakittással 
mert 1875. nyarától 1877. nyaráig Újvidéken is tanitoskodott. Lelkes 
buzgó tanitó, vallásos, egyházias férfiú. Tiz év óta egyházi énekkart 
vezet, 1892-óta az állami iskolának igazgató tanitója. Az egyház-
megye, a hatóságok és az egyházközség részvétele mellet 1900-ban 
ülte meg tanitoskodásának 40-ik évfordulóját. 

Az 1878. évben az iskolák államositva lettek és igy azóta 
működő tanitók nevei ezen monographia keretén kivül esnek, an-
nál inkáb, mert róluk az egyházi levéltárban feljegyezések nincsenek 
és nem is volna lehetséges ezeket a gyorsan változó tanitókat kik 
majdnem egészen kivül állanak az egyházi élet keretén, nyilvántar-
tani. Hozzá meg gyakran róm. kath. vagy ev. református egyének. 

A tanitó fizetése kezdetben volt: 40 frt, 30 pesti mérő buza, 
3 öl fa és a stóla. Most az állam fizeti a tanitókat. 

Új-Pázua belső élete igen mozgalmas képet tár a szemlélő elé. 
A Würtenbergből ide származott németek a sectaság hajlamát már 
magukkal hozták s itt, a Szerémségben, hol a katharoktól kezdve 
mindig voltak secták, teljesen kifejlődött hajlamuk, egyrészt, mert 
1821-ig filia volt az egyház, másrészt, mert külföldről egyes evangé-
listák mindig ide találtak. Nagyobb mozgalmat egy Kühfuss neve-
zetű egyén támasztott; ő alapitotta és egyesitette az úgynevezett 
Stundistákat, kik hetenként két háromszor estfelé összejönnek lelki 
ajtatósságaik végzése czéljábol. Legújabb időben is öszeköttetésben 
állanak a németországi „Philadelphia" körökkel, a melyektől mind-
untalan meglátogatja őket egyik vagy másik apostol. Érintkezésben 
állanak a Chrischonával is és azt offertoriumokkal is támogatják; vi-
szont ök külföldről újságokkal, könyvekkel és tractatumokkal lesznek 
elárasztva. Van külön énekes könyvük, a „Frohe Botschaft" és 
„EvangeliensängerŰj-Banovczéről pedig a nazerenismus hatolt be 
Új-Pázuára s ez is hiveket nyert A különbség a két secta hivei 
között az, hogy a Stundisták hű templomlátogatók és gyakori ven-
dégek az Úr asztalánál, holott a nazarénusok a szó szoros értelmé-
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ben ellenségei az egyháznak. A két secta hiveinek száma ujabb 
időben nem szaporodik. Mindkét secta hiveinek száma jelenleg, 
az az 1900. év végével mintegy 84, a mi egy 4000 lelket számláló 
egyházközségben ugyan nem sok, de még is kár. 

15. Új-Soóvé. 

A Soóvó nevű helység régi koráról kevés biztos adat talál-
ható. A név nyelvbeli eredete egészen homályos és legelőször csak 
az 1722. évbeli okmányokban fordul elő. Akkor kamarai falu volt 
Soóvé és lakott benne mindössze 19 jobbágy. A falu határában 
talált különféle régi pénzek, ékszerek, fegyverdarabok és eszközök 
arra engednek következteni, hogy e tájon a messze múltban ősnépek, 
jelesül Rómaiak tanyászhattak. 

A szerbek a 17 század elején jöhettek ide, és a 18-ik század 
második felében különösen Kuczuráról való átjövetel folytán annyira 
megszaporodtak, hogy 1780-ban a falu 152 szerb házból állott. 

Azon telepités, mely II. József császár által foganatositatott, 
Soóvéra is kiterjedt; 73 család, szintén a különféle németországi 
tartományokból, lett itt 1786-ban elhelyezve s igy a soóvéi protesz-
táns egyház alapját képezték. Vallásra nézve tulnvomólag, reformá-
tusok voltak, köztük csak 8 ág. hitv. ev. család találtatott. 

Ezen telepesek is, mint a többiek, mind azon kedvezmények-
ben részesültek, melyeket II. József czászár telepitési pátensében 
a bejötteknek biztositott. Ugy például a tiz évi adómentességet. 

A kis nyáj csakhamar növekedet. A szomszédos falukból folyton 
jöttek új prot. lakosok és 1822-ben Soóvén lakott: 47 róm. kath., 
1380 gör. keleti szerb, 486 reform., 265 ág. hitv. ev. és 3 zsidó 
összesen : 2179 lélek 

Az 1819. évben a németek el lettek különitve a szerbektől s 
amazok faluja „Új-Soóvé", emezeké „Ó-Soóvé" nevet kaptak és az 
óta a két falu ezen neveket mai napig viseli. 

A vidék- és éghajlati bajokon kivül, milyenek a talajvíz és az 
ez által előidézett betegségek, jelesül a malárialáz és a cholera, so-
kat szenvedtek a telepesek azon gyűlölet következtében, melylyel a 
szerbek ellenük viselkedtek. 

Az ujabb időből mint nevezetes mozzanat kiemelendő azon kö-
rülmény, hogy 1849-ben, az azon évi julius 14-én történt szeghegyi 
ütközet előtt, báró Jelacsics horvát bán főhadi szállása egy ideig Soó-
vén volt, és ez alatt a lakosok igen keserű zaklatásokat kénytele-
nek voltak elviselni. 
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Áttérve most már magára az egyházgyülekezet életére, mind-
enek előtt ki kell emelni, hogy miután a telepesek túlnyomó száma 
református volt, első lelkészük Hedrich Márton, szintén reform, volt. 
0 a telepesekkel Németországból jött be és az ő pásztorkodása alá 
tartoztak az ág hitv. ev. hivek is; gyermekeik a reform tanitó által 
neveltettek, de a vallást Luther kathéjából tanultak, és Kiskéren con-
firmáltattak. A kiskéri lelkész pedig ezen kivül többször egy évben 
átjött az úrvacsora kiszolgáltatására. 

Ezen időben szépen és békességben élt egymással a két protes-
táns felekezet. Azonban az első ref. lelkész halála után a szép 
egyetértés csakhamar felbomlott. Ugyanis a második ref. lelkész, 
Kún Pál, 1819-ben midőn a kiskéri ág. hitv. ev. lelkész, Hajnóczy 
Sámuel szokás szerint átjött az úrvacsora kiszolgáltatására, ez előtt 
az eddig közösen használt imaházat bezáratta, a gyermekeket a Lu-
ther káthé használatától eltiltotta és az Istentiszteleteknél az evang. 
énekes könyveket többé nem tűrte. 

Ez természetesen nagy elkeseredést és ingerültséget idézett elő 
az időközben beházasodás és birtokvétel folytán nagyon megszapo-
rodott ág. hitv. ev. hiveknél. Ekkor történt az első lépés a külön-
válásra az esperességnél és a vármegyénél, minek következtében 
egy vegyes bizottság a helyszínén megvizsgálta az ügyet és egyút-
tal meggyőződött arról, hogy az ev. hivek birtokban elég erősek arra 
nézve, hogy nagyobb megterheltetés nélkül külön egyházat alakithas-
sák és azt külön lelkésszel és tanítóval elláthassák. 

Addig pedig, mig ez létesül, Kiskérhez csatoltattak mint leány-
egyház, melynek gondját a lelkiekben a fáradhatatlan Hajnóczy Sá-
muel viselte. Mig saját imaházat építettek, az istententisztelet 
tartására Petri György, a jelen lelkésznek nagyatyja saját házában 
rendezett be egy nagy szobát; sok pénzt és fáradságot fordított ezen 
buzgó egyháztag házára, hogy annak alakja és kinézése megfeleljen 
magasztos hivatásának. Petri György élete végéig presbytere volt 
az egyháznak s fáradhatlansággal mozdította elő egyháza fejlődését 
annyira, hogy őt az új-soóvéi evang. egyház alapitójának lehet mon-
dani. Hálás emléke ma is él a hivek lelkeiben. 

Szükség is volt ezen időben egy buzgó pártolóra az* egyház-
nak, mert a refom. harmadik lelkész, Titos István folyvást szította 
az egyetlenséget a két felekezet között és az evang. hivek kényte-
lenek voltak az egyházi és világi hatóság előtt ez ellen panaszt 
emelni, miről a következő két rendelet tanúskodik: 

1. „Extractus protocolli generalis congregationis in Cottis 
Batsiensis 17/a Novbri 1823 Zomborini celebrate. 3048 ad. 1908. 
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Behozta, az alkalmatossággal második All-Ispány Pássény Szutsits 
József úrnak elől-ülése alatt kiküldött deputatió a megyebeli Új-
Soóvé helységbeli Vallásuk község által a különös ministernek és 
tanitónak tartására, úgy különös Oratóriumnak és Oskolának fel-áli-
tására kért Engedelem eránt véleményes Tudositását; melyben fog-
lalt fontos okok méltó tekintetbe vétettvén és mindenekben Helyben 
hagyattatván azokván fogva a könyörgő Evangelika Vallású Új-Soó-
vei községnek, mind az Oratóriumnak és Oskolának felállítására, 
mind pedig Ministernek és Tanitónak felfogadásra engedelem adattik." 

2. „Extractus Protokolli Generalis Congregationis Kottis Batsi-
ensis die 8/va Novb. 824 Zomborini celebrata. Nr. 3213 ad 2909. 
Minthogy All-Szolga-Biró Piukovits Benedek úrnak bemutatott Tu-
dósításából és Laukonidesz Mihály Senior úrnak előterjesztett nyi-
latkozásából nyilván kitűnne; hogy Új-Soóvé Evangelika vallásbeli 
több lakosok, kik a régi kötéshez képest, továbbá is a református 
ministernek kormányzása alatt maradni szándékoznak — ezen lépé-
seket nem Isteni tisztelet miatt, hanem a járuló fizetések és egyéb 
költségek elmellőzése kedvéért tették legyen, annálfogva tudósítást 
tevő All-Szolga-Biró úrnak meghagyattatott: hogy minden további 
keveredések elfolytása kedvéért az emiitett folyamodó lakosokat Lau-
konidesz Mihály Úrnak nyilatkozása szerint vallásaik követésére fo-
ganatosan kötelezze." Kiadta Knézy Mátyás. 

Sok küzdelem után tehát az új-soóvei ág. hitv. ev. egyházgyü-
lekezet megalakult volt és 1823-ban első lelkészét választhatta. Az 
1825. évtől fogva egészen 1844-ig az istentiszteletek a régi iskolában 
tartattak. Végre 1844. november 8-án elhatároztatott az imaház épí-
tése. Fel is építtetett 1800 váltó forint költséggel. Ezen épület 
1863-ban, midőn az új templom elkészült, iskolának rendeztetett be, 
két tanteremmel. 

Midőn 1835 évi szeptember 2ő-án Dr. Szeberényi János szuper-
intendens az egyházat meglátogatta, azt már meglehetős békében és 
reményteljes előretörekvésben találta. 

Az új-soóvéi egyház templomépitésére gyűjtött az egyházmegye 
gazdagabb gyülekezeteiben 319 frt 72 krt. És pedig Kiskéren 143 frt 
62 krt., Uj-Verbászon 60 frt, Torzsán 27 frt, Szeghegyen 25 frt, 
Bulkeszen 20 frt, Cservenkán 44 frt 10 krt. 

A helybeli reformátusok is adakoztak e czélra. Igy Brücker 
Mihály 20 frt, Geyer Jakab 10 frt, Haller Fülöp 15 frt. Összesen : 
45 frtot. (J Felsége I. Ferencz József királyunk adományozott 500 
frtot, a Gusztáv Adolf egylet: 144 frt. 88 kr. 

10 
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Az egyház jótevői közül, kik alapítványokat tettek, megemlí-
tendő: Hartmann János, községi jegyző, reform, ember 300 frt, Zsig-
mond Göntér, ó-soóvéi jegyző, kath. ember 100 frt, Lepold Erzsé-
bet, gazdag földmivelő özvegyasszony 200 frtot. 

Elvalahára a templom épitéshez is foghatott az egyház, melynek 
alapköve 1862. évi május 26-án téttetett le, a hivek nagy örömnyil-
vánitása mellet; hét lelkész és több világi úr is részt vett ezen 
ünnepélyességben. A templom 1863. évi november 7-én szentelte-
tett fel. A templom hossza 16-öl, szélessége 7-öl, van 8 nagy és 
4 kis ablaka. A torony földszintről 17-öl, 3 láb magas. A tem-
plom és a paplak, tégla, vályog, homok és fuvaron kivül — a mit 
az egyház adott hozzá, 14,800 forintba került. A toronyban van 
két harang. A kisebb 3178/4 font nehéz. Rajta van Krisztus és 
Luther ábrázata és a következő felirás: „Eccla. ev. A. C. Neosoó-
vensis sumptibus suis fieri curavit. Fudit Henricus Eberhardt Pestini 
181'4." a másik 596 fontot nyom, felírása: „Uj-Soóvé ág. hitv. ev. 
vallású egyház számára és költségén öntötte Schtaudt András Pesten 
1845." Ez került 1136 frt 44 krba. A toronyóra készült 1870 ben 
és került 5o0 frtba 1871-ben megszerezte az egyház a 12 változatú 
igen jó orgonát, mely 1200 frtba került Az egyházi szent edénye-
ket az 1849. évi zavarokban a szerbek elrabolták és azok helyett 
csak 1868-ban lettek ujak beszerezve. 

A templom épitéshez református hivek is hozzájárultak, a mi 
annál örvendetesebb jelenség volt, mert a két felekezet között épen 
a templomépitési hely miatt, melyet az evang. egyház a politikai 
községtől becserélt, hosszas és keserű perlekedés támadott volt, mely 
mind két részen közel 7000 frtnyi költséget okozott. 

De a régi tusakodás lezajlott és a keresztyén szeretet és béke 
ismét honos lett, minél fogva az új-soóvei egyház akadálytalanul 
előrehaladott. E haladást legvilágosabban jelzi a következő számok 
összehasonlítása: 1823-ban az ev. egyház lélekszáma volt 496, 1900. 
pedig 1253. — 1823-ban az egyházi bevétel kitett 874 frt 84 k r t ; 
a kiadás 846 frt 02 krt 1899. évi bevétel 3206 frt 76 kr., a kia-
dás 2819 frt 43 kr. o. é 

Az utolsó, 1874. évi oktober 3-án Dr. Szeberényi Gusztáv püs-
pök által megejtett egyházlátogatás óta az egyház 3750 frtnyi adó-
ságát törlesztette; egyházi épületek ujitására kiadott 1600 frtot. Gyö-
nyörű oltárral, mely párját ritkítja, ékesitette templomát 3000 frt 
költséggel. A régi iskola rendbehozatala 210 frtba került; a papi 
udvar kikövezése és a templom meszeltetése 400 frttal eszközölte-
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tett. Végre az egyház egy szomszédos házat vett 2400 frton és a 
második rendes tanitói állást szervezte. 

Ily előretörekvéssel szemben nemeslelkű adományok sem ma-
radtak ki. Hartmann János, községi jegyző, jegyzőségének 25 éves 
jubileuma alkalmából 300 frtnyi és Zsigmond Göntér, ó-soóvei jegyző 
róm. kath. ember, 100 frtnyi alapitvánvt tettek. Lepold Erzsébet 
földmivelő özvegyasszony pedig 200 frt adományozott az egyháznak. 

Az egyházi alapitványtőke kitesz 600 frt. 
Fekvő vagyona az egyháznak a papi és tanitói föld, a temető 

és az egyházi és iskolai épületein kivül nincsen. 
Az egyházi pecsét új alakban 1851-ben szereztetett meg. Kör-

irása : „Sygillum eccl. ev A. C. Sovensis 1851." 
Áttérve az új-soóvéi egyház lelkészeinek felemlitésére, az 
1. volt Borovszky Sámuel, életrajza a felső-pivniczai egyház 

leírásában olvasható. 
2. Kolényi Dániel, életrajza a kulpini egyház történetében elő 

fordul. 
3. Tessényi János, kinek életrajzi adatai a főesperesek felso-

rolásánál található. 
4. Ábrahám István, született Körmenden, Vasmegyében, Ábra-

hám István, timár, és Gál Erz ébet szülőktől 1812. évi deczember 
19-én. Szülőhelyén az elemi iskolákat elvégezvén, a soproni gym-
nasiuinba ment 1822-ben és 1830 ban ugyanott a theologiai inté-
zetbe lépett, hol szorgalma és tudása általa kitűnt. Tanulmányának 
befejezése után két évig tanitó volt Kecskeméten, hol Rusz Karo-
linával házasságra lépett. Innen a bajai egyház hivta meg lelkészeül, 
hol 1851. évi febráur végéig hivatalban volt. Innen meghivta őt 
lelkésznek az új-soóvéi egyház, mely hivatalt 1851. évi márczius 
3-án átvette. (3 alatta épittetett a templom és a paplak és ő esz-
közölte ki a kincstári uradalomtól a 371/2 holdból állo papi dotatiót. 
<3 alatta virágzó állapotban volt az egyház; fájdalom hivatalkodásá-
nak utolsó éveiben aláásták tekintélyét különféle neheztelések an-
nyira, hogy hivataláról lemondott; az egyház 1600 frt végkielégítést 
adott neki. Mind az által az egyház megbecsülni tudja azt a jót a 
mit az egyház fejlődésére telt és kiváló hitvesét, Rusz Karolinát há-
lás szívvel áldja ma is. 

Most üresen állott az új-soóvéi lelkészi hivatal és az egyház 
időleges gondozásával az ó-kéri lelkész, Bierbrunner Gusztáv bíza-
tott meg. 

Végre 1878. évi február 24-én megválasztatott új-soóvéi lel-
késznek: 
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5. Petri Károly, kátyi lelkész. Megemlítettük, hogy Petri nagy-
atyja György volt a tulajdonképeni alapitója az új-soóvei ev. egy-
háznak. Petri Károly ennélfogva Űj-Soóvén született Petri Károly és 
Morgenstern Magdolna szülőktől. Az elemieket otthon tanulta; 
1865-ben az újverbászi algymnasiumba adatott és 1860-ban a 
szarvasi lőgymnasiumba ment. A theologiát Szarvason, Sopronban 
és a Hallei egyetemen végezte. Haliéból hazatérve 1868-ban Dr. 
Székács József szuperintendens által felszenteltetett. 1868. évi okto-
ber 1-én elfoglalta Torzsán a kápláni állást Tessényi János oldalán. 
Innen 1869. évi oktober 24-én Mramorakra hivatott meg lelkésznek 
s ottani hivatalába Schneeberger János, akkori pancsovai lelkész ál-
tal beiktatatott. 1873. évi augusztus 21-én házasságra lépett Diener 
Katalinával, Diener János cservenkai földbirtokos leányával. 1877. 
évi oktober havában kátyi lelkész lett és innen 1878. évi február 
24-én szülőhelyére, Uj-Soóvéra lett megválasztva lelkésznek, mely 
hivatalába azon évi márczius 31-én Tessényi János, Bierbrunner 
Gusztáv és Dörth Mátyás lelkészek által be lett iktatva. Minden 
egyházban hol lelkészkedett, egyhangúlag választatott meg lelkésznek. 

Petri Károly több év óta a bács-szerémi egyházmegye alespe-
rese, mely tisztséget épen úgy mint a lelkészi hivatalát egész oda-
adással és tapintatossággal betölti. Nyájas, előzékeny ember, prakti-
kus ügyes egyházi szónok, a néppel kitűnően tud bánni és tiszttár-
sainak szivesen szolgál, ha otthonuktól távol vannak. Erős, hitbuzgó, 
lutherszellemű lelkész és minden sectának határozott ellenfele. Iro-
dalmilag is tevékeny volt. 1874. egy kátét adott ki, 1886-bnn 
pedig Űj-Soóvénak történetét irta meg röviden. 

Az új-soóvei ág hitv. ev. egyház tanitói. 
A telepítéstől kezdve egészen 1820-ig református tanitók alatt 

tanultak az evang. gyermekek is. A jelzett évben miután egy évvel 
előbb a két felekezet egymástól elvált, az ev. egyház 

1. tanítója lett Rohonyi Lajos, Glozsán, bácsmegyei születésű, 
tanult Pozsonyban és Bácskába lejövén, Új-Soóvén 3 évig volt tanitó, 
innen Glozsánba s azután Petrováczba ment tanitónak. 

2. Kruttschnitt Gottfried, született Gservenkán 1796-ban, hol 
atyja tanitó volt. Tanult szülőhelyén és Szent-Lőrinczen, 1823-ban 
új-soóvéi tanitó lett s itt 1856. évig áldásosán, az egyháztól szeretve 
és tisztelve működött. Utolsó éveit fiánál, Sámuelnál O-Verbászon 
töltötte, hol azonban daczára öreg korának mégis egy ideig a második 
tanitó-állást betöltötte s jeles eredményeket mutatott fel működése 
által. Meghalt 1882. évi november 24-én, 86 éves korában Ó-Ver-
bászon. 
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3. Kruttschnitt József, előbbinek fia, született l'j-Soóvén 1836. 
évi junius 23 án, anyja volt szül. Webel Katalin. Első oktatását 
atyjánál kapta, magasabb tanulását folytatta és befejezte Új Verbá-
szon és Szarvason. Aztán segédtanitó lett Torzsán, hol két évig 
volt. Atyja lemondása után a soóvei egyház egyhangúlag megvá-
lasztotta tanítójának. Házaséleti szomorú bajai miatt 1876. évi de-
czemberben állásáról lemondott és 1877. év őszén elfogadta a szurcsini 
egyház hívását, hol haláláig 1879. évi február 22-ig hivatalban volt 
A házaséleti keserű tapasztalatok megtörték erős testalkatát. 

4. Steinmetz Frigyes, született 1844. évi j anuár 12-én Tor-
zsán. Kiképeztetését nyerte a soproni tanitó-képezdében. Onnan 
visszatérve segédtanitó lett Torzsán. Innen a beskai egyház hívta 
meg rendes tanítónak, hol 5V2 évig működött, azután Birdára, on-
nan l ' / j évi működés után O-kérre ment tanítónak. 1877. évi ja-
nuár 14-én az új soóvéi egyház hívta meg. 1899. év oktober 1-én 
nyudijba ment Jó énekes volt. 

5. Burg Károly, életrajza a Deszp.-Szt.-Iváni leányegyháznak — 
Alsó Pivnicza — leírásában olvasható. 

6. Wolf Arthur, életrajza a torzsai egyház történetében fordul elő. 
A most hivatalban levő tanítók: 
7. Pratscher János, született 1873. évi deczember 14-én Boros-

tyánkőn, Vasmegyében. Elemi iskolát végzett szülőhelyén és Locs-
mándon. Felső-Lővőn a 4. reáliskolát és tanitóképezdét végezte. 
1892-ben Puszta-Szent-Lászlóra hivatott meg segédtanítónak, azután 
tanító volt Szeghegyen és Járeken mig nem az új soóvéi egyház vá-
lasztotta rendes tanítónak 1897-ben, hol jelenleg is van. Derék és 
ügyes tanitó. 

8. Posch Gottlieb, született 1876. évi szeptember 23-án Felső-
Lővőn. Az ottani elemi iskola bevégzése után az ottani gymna-
siumba iratkozott be és annak négy osztályát elvégezte. Tanító-
ságra elszánván magát, ugyancsak az ottani tanitóképezdének nö-
vendéke lett, melyből 1897-ben jeles oklevéllel kibocsáttatván, a 
gyomai ág. hitv. cv. egyház tanítójául hivatott meg, hol egyúttal a 
hitközség jegyzője és ellenőre is volt. Az 1900. évi szeptember 
22-én onnan l'j-Soóvéra jött, mely egyház rendes tanítójának meg-
választotta és ott jelenleg is van és as egyház megelégedésére telje-
siti kötelességét 

16. Szeghegy. 

A szeghegyi ág. hitv. ev. hívek elődei Elsasz, Nassau, és túl-
nyomó részt Würtenbergiából származtak s 1786-ban II. József császár 



- 150 — 

alatt jöttek be Magyarországba a császár hivása folytán mint telepe-
sek. Hosszú utat tettek eredeti hazájukból új otthonukig, körülbelül 
1140 kilométer nagyságút. A hely, melyre települve lettek a Telecska 
dombos vidéken elterülő puszta volt, mely a régi okmányokban 
„Szikity", „Szekity* és „Szikits" vagy „Szekits" nevet viselt egészen 
l8 l 8-ig, mely névvel Szeghegy a nép által még mai napig is nevez-
tetik. A bevándorlottak a magas kincstártól nagy kedvezményekben 
részesittettek, mert úgy mint a többi, József császár által betelepült 
egyházak lakosai nemcsak házzal, földdel és szükséges házi és föld-
mivelési szerekkel láttattak el, hanem a magas kincstári uradalom 
részükre imaházat két haranggal, iskolát és paplakot épitt.etett. Azon 
felől az egyházhivek tiz évre, azaz 1787-től 1796-ig lelkész és tantió 
fizetése alól is felmentettek. 

A telepedtek túlnyomó része ág. hitv. ev., s csak igen csekély 
része ev. református volt. Az utóbbiaknak a szomszéd ref. lelkészek 
kétszer évenként nyújtották az úrvacsorát. A reform, lelkészeket a 
ref. hivek elhozni és visszaszállítani, a helybeli evang. lelkész pedig 
élelmeztetni tartozott. De mindkét testvérfelekezet egy szorosan 
összefüggő gyülekezetet képezett, s mindig a legszebb egyetértésben 
élt. Ma már alig van egy - két ev. reform, egyháztag Szeghegyen. 

Az imaház, melyet II. József császár két haranggal és minden 
berendezéssel építtetett, 28 évig, azaz 1787-től 1814-ig használtatott 
és majdnem ugyanazon a helyen állott, melyen a mostani templom 
áll. A mostani templom 1814—1817-ig épült és több 50,000 váltó 
forintba került. A szószék csak 1828-ban készíttetett és egy 16 
változatú orgona szereztetett meg. A templom 21 öl hosszú és 7 öl 
széles. A főbejárat felett ezen felírás van : - CoetVs eVangeLICVs 
DIVIno szeghegylensls IMpensIs proprlls cXtrVXIt VoVIt honorl." 
Az oldalbejárat felett: „Herr, ich habe lieb die Stätte deines Hau-
ses und den Ort, da deine Ehre wohnt" (Psalm XXVI., 8) és rDie-
ses Gotteshaus ist gebaut in der evang. Gemeinde Szeghegy vom 
Jahre 1814-bis 1817". Ezen utóbbi felirás, mely akkori leánytani-
tótól, Oechsle Simontól származik, már sokszor a húmor és élczelés 
tárgyáúl szolgált, például: hogy a szeghegyiek csakugyan bebizonyít-
hatják, miszerint templomukat valóban Szeghegyen építették fel és 
azt nem vették készen és idehozták valahonnan." Ezen élczelés 
gyakran boszantotta a szekhegyi híveket s be is akarták meszeltetni 
azt, de végre mégis a higgadság győzött: „Míg a templom áll, marad-
jon rajta e felirás is mint történelmi visszaemlékezés." 

A benti üvegajtó felett félkörben írva van : „Wie heilig ist 
diese Stätte" (I. Mózes, 28, 17.) 
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Az oltárt, mely csinos alakjában már 1817-ben épittetett, az 
úrvacsorakép disziti. 

A már meglevő két haranghoz egy harmadik vétetett meg; ez 
átöntetett 1010 régi font súlyra 1845-ben 1335 frt felfizetéssel. 

Templomi szent edények vannak a következők : 7 borkána ; 
rézből 3, ónból 1, China-ezüstből 3. A 3. rézből valót az egyház 
szerezte meg 1794-ben ; az ónból való Platter Péter ajándéka ; 2 
china-ezüstből valót az egyház vett, felirása : „Szeghegver Kirchengut. 
Verfertigt von Karl Ehrlich, Mitglied der evang. Kirchengemeinde 
in Wien". 

A 3-dik china-ezüstből való és belül aranyozva Klärner Fülöp 
ajándéka. Van még egy kis kehely betegek gyóntatására sárga réz-
ből és aranyozva, melyet az egyház II. József császártól kapott és 
2 keresztelési edény. 

Az anyakönyvek 1786. óta megvannak. 
Az egyházi pecséten van horgony, könyv és égő tűz hit, szere-

tet és remény, körirása : „Sigillum Ecc. Evang. A. C. Szeghegy". 1860. 
A mostani paplak épült 1838/39-ben a melléképületekkel együtt. 
1840-ben az eredeti templomtorony lebontatott és mostani épit-

tetett fel, mely zsindelylyel lett befedve, került 1785 f r tba ; a golyó 
és kereszt pedig 355 frtba váltó pénzben. Szintén ez évben órával 
is láttatott el a torony, mely 1000 váltó forintba került. 

1843 ban az oltár márványoztatott és aranyoztatott, az orgona 
és szószék képfaragó diszitményekkel láttatott el és mindkét tárgy 
meg lett aranyozva mindössze 130 váltó forint költséggel, Polakovits 
nevű zsidó pedig egy keresztelő köre 40 frtot ajándékozott. 

1854-ben a templom új zsindely fedeletet kapott 3000 váltó 
forintért. 

1876-ban a torony rézíedélzetet, új golyót és keresztet kapott, 
a mi 3280 o. é. forintba került. Egyúttal a templom teteje is ki-
javíttatott 120 frtért. 

1884-ben az 1845-ben szerzett, de időközben megrepedt haran-
got átöntetni kellett, a mi 585 váltó forint ráfizetést vett igénybe. 

A három meglevő harang közül a legkisebb 190 fontos, fel-
irása: „Josef Brunner goss mich in Ofen 1796", a másik 528 fon-
tos; felirása: „Josef Brunner goss mich in Ofen 1797. Sziegity 
Evangelica Ecclesia"; a harmadik 1037 font nehéz ; felirása: A szeg 
hegyi ág. hitv. evang. egyház részére öntötte Walser Ferencz 
Budapesten 1453. sz.u 

A második harang átöntésének költsége önkénytes adományok-
ból fedeztetett 1884. 
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Ugyanazon folytonos szorgalommal és áldozatkészséggel, mely-
lyel az egyház templomának díszítéséről gondoskodott, előmozdította 
iskoláinak szaporítását is. 1798-ban csak egy iskola volt, melybe 
170 gyermek j á r t ; de már 1810-ben két iskola van, mely egészen 
1866-ig az ezen időben szokásban levő tanítási mód mellett elégséges 
volt. Végre az iskolásgyermekek nagy megszaporodása kényszeritette 
az egyházat 1866-ban a 3 ik és 1876-ban a 4-ik iskolát felépíteni. 
Ezen kivül 1880-ban egy magánházban magyar iskola létesíttetett 
30 családatya pénzbeli hozzájárulása által. Ez utóbbi időben még 
egy tanítónő is alkalmazva van. 

Az egyházi, pecsét viasznyomó-kör alakú, közepén könyvvel 
horgonynyal s „Biblia" szóval ellátva. Körirata kővetkező: Sigillum Eccl. 
Evang. Aug. Conf. Szeghegy". 

A festéknyomó 1860-ban készíttetett. Jelvényei és körirata 
ugyanolyan; mint a fenntebbié. 

A szeghegyi egyház „mint minden a földön, balesetek és szenve-
désekből is kivette a maga részét. Létezésének egy százada alatt 
számos egyes házak leégtek, de nagyobb mérvű tűzvész az egyház 
községben nem pusztított. 

Az 1795, 1818, 1836, 1841, 1817 és 1863-ik években nagy és 
tartós szárazság következtében semmi termés nem volt és a lakosok 
kénytelenek voltak kívülről jött pénzsegitséggel a szomszédos vidé-
keken kenyérre való gabonát venni. 

Járványos betegségek is meglátogatták a szeghegyi híveket; 
1836-ban a cholera 94 egyént; 1849-ben 166-ot és 1873-ban 45-öt 
ragadott ki a földi életből; 1879-ben pedig 91 gyermek a dyfteritis-
nek esett áldozatúl. 

Mindamellett egy század lefolyása alatt ezen viszontagságok 
csekélyeknek mondhatók. 

Ki is pihenték hamarosan a Szeghegyiek ezen bajokat és 
minden tekintetben gyarapodtak. Szeghegy ma a második legnagyobb 
németajkú evang. egyház a bács-szerémi egyházmegyében. Mai lélek-
száma 5204. Földi birtokban pedig gazdag. Saját határában 6084 
katasztrális hold földet, a szomszéd szt. tamási, feketehegyi, hegyesi 
és kulai határokban 6400 katasztrális hold földdel bir és szüntelenül, 
terjeszkedik birtok tekintetében még ma is. 

Áttérve most már a szeghegvi egyház lelkészeire, látni fogjuk, 
hogy eddig 5 lelkészt mutat fel a szeghegyi egyháztörténet. 

1. Első lelkésze volt Weinrich János Teofil, a ki 1761. évi 
oktober 13-án Kirschdorfban, Porosz Sziléziában született. Tanult 
Hirschbergben és Haléban. A telepesekkel bejött Magyarországba 
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és 1787-től 1813. évi oktober 18-ig haláláig Szeghegyen lelkészke-
dett, tehát 26 évig hivatalban volt; 

2. Utódja lett fia: Weinrich Sámuel Ágoston, született Szeg-
hegyen 1793. évi augusztus 26-án. Tanult Mező - Berényben és 
Pozsonyban; atyja helyére megválasztatott 1814-ben 21 éves korá-
ban, lelkészkedett 14 évig. Súlyos betegség után meghalt 1827. évi 
január 14-én. 

3. Scultóty József, kinek életrajza a főesperesek életrajzai kö-
zött olvasható. 

4. Scultéty Pál, született Szeghegyen 1834. évi január 25-én 
Skultéty József, lelkész és Quirsfeld Terézia szülőktől. Elemi tani-
tásban szülőhelyén részesült, aztán 1843-ban Új :Verbászra adatott, 
hol az algymnasiumi osztályokat végezte. Az 1848/49 évet otthon 
töltötte és 1849. év őszén Kis-Kun-Halasra ment a szónoklatot hall-
gatni, s innen 1850-ben Pozsonyba, s hat év folytán a felgymna-
siumi osztályokat és a theologiai szakokat végezte. Az 1856. évet 
a haléi egyetemen tölté. Atyja és a szeghegyi egyház által segéd-
lelkésznek meghiva, Haléból egyenesen Miskolczra utazott és 1857. 
évi szeptemberben Komáromy József szuperintendens adminisztrátor 
által lelkésznek felavattatott. Segédlelkész volt 1859. évi márczius 
23-ig. Ezen a napon édesatyja el lett temetve és ő a szeghegyi 
egyház adminisztrátorává lett kinevezve fél évre. Adminisztrátorsá-
gának harmadik havában a szeghegyi egyház egyértelműleg rendes 
lelkésznek választotta meg 1859 évi oktober 18-án. Meghalt 1887. 
évi szeptember 1-én. Beszélt magyarul és németül és értet latinul. 
Csendes utóbbi években, neje Becker lika halála után magába zár-
kozott volt. Vagyona egy részét az esperességnek hagyományozta. 
Egyezer forintot peuig az egyháznak, hogy abból 4 ezüst gyertya-
tartó, 1 oltárfeszület, oltárkerités, keresztelőkő szeresztessék be. — 
Mindezen szép emlékek azóta diszitik a templomot: „Scultéty Pál 
1887." felirással. 

5. Engisch Frigyes, született Űj-Verbászon 1860. évi junius 
4-én. Engisch György és Breitwieser Magdolna földmivelő szülőktől. 
Elemi iskolába és algymnasiumba l j-Verbászon járt ; felgymnasiumba 
Szarvason, hol az érettségi vizsgát is letette. A theologiát Pozsony-
ban végezte; 1883. évi oktober 24-én Békés-Csabán felszenteltetett 
s azonnal Scultéty Pál mellé segédlelkésznek hivatott meg Szeg-
hegyre és Scultéty halála után egyhangúlag szeghegyi lelkésznek 
megválasztatott 1887. évi november 28-án. Megnősült 1888. junius 
28-án, neje Jausz Ilka, tanitónak leánya, van három élő gyermeke. 
Jelenleg is hivatalban van. 
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A szeghegyi egyház tanitói: 
1. Első tanitója az egyháznak volt Berg Konrád, 1786—1790-ig 

származott Rodenbachból, Pfalzból. 
2. Walter János György, 1790-1821- ig a fiukat tanitotta. 
3. Oechsle Simon Sekler álnévvel 1810—1825-ig leánytanitó. 
4. Billinius Károly Maximilian fiutanitó 1821—1837-ig. 
5. Staudt György Vilmos, 1825-1834- ig leánytanitó. 
6. Krumm Henrik 1834-1849- ig leánytanitó. 
7. Meszik András, 1837—1852-ig fiutanitó. Utóbbi évben le-

köszönt, de 1868-ben újra választatott a kis iskolába és működött 
1883-ig, a midőn aggkora folytán évi HO írttal, az egyház által, nyug-
díjaztatott. Meghalt 18S4. évi április 17-én. 

8. Jausz Frigyes 1849—1880-ig leánytanitó, született Wangen-
ben, Würtenbergi királyságban 1809. évi deczember 23-án; magyar-
országba jött 1824-ben. Előbb tanitó volt Kuczurán, Járeken és 
Feketehegyen. 

9. Jausz János, az előbbinek fia, 1852—1871-ig fiutanitó, szü-
letett Járeken 1835. évi november 12-én. Hivatalát önkényt letette 
és községi közgyám lett. Meghalt Budapesten. 

Mind ezen tanitók úgynevezett dilletansok, autodidacták voltak 
— kivéve Meszik Andrást, ki theologus volt Ezen férfiak magán-
tanulás által kiképezték magukat, mert Magyarországon egészen 
1816-ig egyetlen egy tanítóképezde sem létezett. Mégis bámulatra 
méltó, mily örvendetes eredményeket értek el vasszorgalmuk által 
tanítványaikkal az akkori viszonyok mellett. A szorgalomidő alig 
tartott 3—4 hónapnál és egy-egy iskolában volt 360 gyermek kü-
lönféle korú. Mit szólnának a mi mai okleveles tanítóink, ha ily 
feladatra köteleztetnének És ha az évi tanitói fizetést azon idő-
ből vesszük tekintbe, úgy kétséget nem szenved, hogy a múltban 
működő dilletáns tanítóink vallásuk és egyházunk iránti buzgóság-
ból odaadó lelkesedéssel működtek az egyház veteményes kertjében 
az iskolában, igen sokszor keserű nélkülözések között. 

10. Lautner Adolf, a vegyes iskola tanitója 1879 —1881-ig. 
Bernsteinban született, Felső-Lővőn tanult. Elment tanitónak Gyomára. 

11. Brenner Károly, az alsó vegyes iskola tanitója 1884-től 
1890 ig, született Sopronban, tanult Felső Lővőn. 

A most hivatalban levő tanitók és tanítónők. 
12. Joeckel Henrich Péter, 1871-től mai napig. Született Új-

Verbászon 1846. évi november hó 22-én Joeckel Fülöp zsellér és 
Bayer Krisztina szülőktől. Elemi iskolát és algymnasiumot szülőhe-
lyén végezte; 1861-ben a soproni tanitóképezdébe ment. Képesítést 



nyervén nagyatyja Joeckel Heinrik, új-verbászi leánytanitó segéde lett. 
1866-ban Új-Banovczéra ment levita-tanitónak; 1868-ban az új-ver-
bászi szőlőkben levő egyesült protestáns iskolába hivatott meg, hol 
1870. évi november 23-án házaságra lépett Urban Krisztinával és 
1871-ben Szeghegyre választatott meg. 

13. Karner János, 1892-től máig. Életrajzi adatai nem voltak 
megkaphatók. 

14 Klein Mihály, 1888. márczius 9-től máig; született Szeg-
hegyen 1859. évi márczius 20-án, Klein Mihály, kovácsmester és 
Gruber Margit szülőktől. Elemi iskolába járt Szeghegyen, aztán Uj-
Verbászon 3 gymnasiumi osztályt végzett. Innen Felső-Lővőre ment 
hol tanitói oklevelet szerzett 1877-ben. Ezen évi oktober havától 
1882-ig segéde lett a szeghegyi Jausz Frigyes tanitónak és utóbbi 
év oktober havában a II - III. osztály rendes tanitójának választa-
tott meg. 1887. évi márczius 9-én a IV--VI. leányosztályt bizták 
reá, hol jelenleg is egész odaadással áldásosán működik. Különösen 
a vallástanitásban ritkítja párját. Igen derék tanitó. Megemlítendő 
még, hogy 1885. évi április 19-én házasságra lépett Kinkel Kriszti-
nával. Gyermekei nincsenek. 

15. Berg Gyula, életrajzi adatai nem voltak megkaphatók. 
Tanítónők: Özvegy Lippay Béláné és Küch Katalin. 
Végül kiemelendő, hogy a legnevezetesebb esemény, mely a szeg-

hegyi egyházközségben egy század lefolyása alatt előfordult, az 1849. 
évi julius 14-én történt csata. Megemlítendő ez annál inkább, mert 
hazánk hírneves történésze, Horváth Mihály történeti könyvének II. 
kötetében 114 lapján ezen csatáról azt irja: „A szeghegyi németek 
testvérárulás által megvásárolták megkiméltetésüket és Feketehegy 
és Hegyes elpusztítására csatlakoztak a Szerbekhez. Ezen német 
községnek rút magaviselete egyes-egyedül áll a bács-bánáti összes 
német községek sorában". 

Ámde ez nem áll és teljesen rosszakaratú gyanúsítás, s a hí-
res és igazságos Horváth Mihály valaki által tévútra vezettetett. 
Az emiitett csata lefolyása valóban emigy történt: Az 1849. évi 
január közepén Bácskából az összes magyar haderők kivonultak; ezt 
felhasználták a SzL-Tamáson táborban levő szerbek és átjöttek Fe-
ketehegyet kirabolni, a hol, kit otthon találtak megölték, többek kö-
zött Keresztest, ref. lelkészt is. Szeghegyre is betörtek, a z^idóhá-
zakat kirabolták és a községtől 5000 frt ezüstpénzben mint hadisar-
ezot követeltek, innen Hegyesre is átmentek, de Szeghegyen és He-
gyesen senkit sem öltek meg, mert egyszere azon hir következtében, 
hogy nagy magyar haderő közeledik, futásnak eredtek. Ezen rabo-
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lásban egyetlen egy szeghegyi német sem vett részt, ellenkezőleg, a 
szeghegyiek, hol csak lehetett, feketehegyieken segitettek, mig végre 
julius 8-án Gujon tábornok Topolya felül jőve Hegyesnél megjelent 
és táborát a Szeghegyi határban ütötte fel, saját maga pedig a szeg-
hegyi evang. paplakban szállást vett. Jellachich, kinek főhadiszál-
lása Uj-Soóvén, tábora Űj-Verbászon volt, julius 13 és 14-ke közti 
éjjelen észrevétlenül Szeghegy előtt jelent meg seregével és tüzelni 
kezdett. A nyugalomra hajlott honvédeknek alig volt idejük, fegy-
verüket felvenni és első réműlésben hátrább húzódtak a falutól a falu 
mögött fekvő kis rétig Gujon, a kizáguldott a faluból és egy vele 
szemközt lovasüteggel találkozott, azonnal visszafordult azzal a fa-
luba, a fő-utczán keresztül a templomig, itt kanyarodva, vágtatva a 
keresztutczán keresztül az ellenség szeme elé vezette az üteget és 
annak tüzelése által iszonyú pusztitást okozott az ellenség soraiban. 
E pillanatban minden oldalról szuronnyal támadták meg az ellen-
séget a vitézhonvédek és az ellenség vad futásnak eredt. A csata 
a magyarok által rövid két óra alatt fényesen meg volt nyerve. 

Ámde a felkelő nap iszonyú látványt világitott meg. A csata-
tér rémületes gyászmezőt mutatott ; széttépett, összevagdalt, össze-
tiport halottakat, jajgató szebesülteket százanként szedték össze a 
szeghegyi németek és rakták a kocsikra, hogy a holtakat a sirhoz, 
a sebesülteket be a faluba az evang. iskolák termeibe vigyék ápolásra. 

Azok, kik még életben vannak azon időből Szeghegyen, bizo-
nyíthatják, hogy segítséggel és önmegtagadással senkisem áldozhatott 
nagyobb mértékben azon időben a hazaszeretet és a haza iránt 
hűség oltárán, mint azt azon gyászos napokban a szeghegyi német-
ajkú ágost. hit. evang. hivek tették. 

Ezen méltatlanul meghurczolt német evang. község hazafias 
kegyeletből és az elesett, névtelen honvéd hősők iránti hálából egy 
megyei bizottság felügyelete alatt 1895. tavaszán az elesettek csont-
jait összeszedve, közös sirba temette és a fölé hat méter magas, 
impozáns emlékkövet állított. 

17. Torzsa. 
Az 1522. évi dézsma kimutatásban belvári Porkoláb Péter és 

Péter szerzetes Dicatorok V. kerületében 82-ik szám alatt egy Tarcsa 
nevű falu említtetik, melynek azon időben 29 jobbágya volt és Tarcsa 
vagy hibás írás, vagy pedig e név későbben Torzsára változtatott át, 
mert az a falu ugyan azon területen létezett, a hol a mai Torzsa áll. 

Torzsán a II. József császár által eszközölt telepítés követ-
keztében Bács-Bodrogh megye területén az első ág. hitv. ev. és ev. 
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ref. német egyházgyülekezet létesült 1784. május 15-én, a midőn 
a telepesek a számukra elkészített lakházakba beköltöztek. 

A telepesek származtak Pfalz őrgrófságból, a rainai Bajor és 
Porosz vidékről, Elsasz és Lotharingiából, legnagyobb részt pedig a 
Zweibrückeni fejedelemségből és Torzsán egyenlő számban ág. hitv. 
evang. és ev. ref. hivek telepittettek be. 

Az első években, midőn adó és dézsma mentesek voltak 
meglehetősen tetszett nekik az új hon ; de miután a tiz évi teher-
mentesség megszűnt és tőlük a szokásos dézsma követeltetett, sokan 
ott hagyták Torzsát és másutt kerestek könyebb boldogulást. így 
1794-től 1804-ig 25 család, összesen 86 lélek Oroszországba vándo-
rolt ki Földjüket, 17 negyedtelket negyedtelkenként 8 írtért, egy—egy 
házat 18 frtért eladták. 1805—1807-ig pedig 46 család 153 lélek-
kel vándorolt Oroszországba 32 negyedtelek földett és 27 házat 
eladván, a negyedtelek földet 14 frton, a házat 26 frton tovább ad-
ták, pedig egy—egy ház felépítése a kincstárnak 200 forint 42 krba 
került volt. 

A mi most már a protestáns egyházközség II. József császár 
által történt ellátását illeti, úgy azonnal 1784. évben mindkét ev-
felekezetnek egy közös imaház építtetett. Nagyon egyszerű épület 
volt, hossza 11 öl, szélessége 3 öl, kinézése hasonlított a többi lakó-
házakhoz. Előtte állott az egyszerű harangláb egy haranggal, me-
lyet a császártól kapott. Kapott még az egyház szószéket, oltárt, 
ostyasütőt, és feszületet. 1794-ben az egyház beszerezte a második 
harangot, melynek felírása: Haec campana curata est pro Eccla. 
Evang. et Reformata Torzsensi, Pestini 1794." Az istentiszteletek 
felváltva tartattak. A közös, nagyon roskadozó imaházat a két fele-
kezet, egészen 1811. használta. Az 1807-ik évben elhatározta a 
gyülekezet, hogy a falu közepén egy megfelelő és díszes, közös tem-
plomot épít és az építéshez szükséges anyag, tégla fa és mész már 
mind előkészítve volt, a midőn az akkori lelkésznek, Ribay György-
nek azon ötlete támadt, hogy a két felekezet egymástól váljon el 
a mi keserű egyenetlenséget és perelkedést idézett elő az addig bé-
kés egyetértésben élő két felekezet között és a kettéválás csakugyan 
1810-ben keresztül is vittetett. A templomépitési anyag szétoszta-
tott és az ág. hitv ev. hivek már 1810. évi junius 4-én saját tem-
plomuk alapkövét nagy ünnepélyesség mellet rakták le és templomuk 
1811. oktober 4-én szenteltetett fel. Az akkori kurátor, Zöllner 
Fülöp számadása szerint ez alkalommal 11 frt 56 kr. árú lőpor 
lövetett el. 
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Ezen templom, a falu közepén most is fenáll. Belső hossza 
15 öl, szélessége 6'/2 öl, tornya 19 öl magas, melyben három harang 
van. Az osztásnál ugyanis a fentemiitett, 1794-ben öntött harang 
az ág. hitv. ev. egyháznak jutott: 1815-ben egy kis, 247 fontos ha-
rangot vett az egyház, melynek felirása : Hanc campanam curavit 
proprio aere Ecclsia Evangelica Aug. Conf. Add. Torzsensis sub 
ministerio Johannis Georgi Tessényi 1815. A legnagyobb harang 
1050 fontos, kereszttel és koszorúval diszitve ezen felirással: „Für 
die liebe evangelische Gottesgemeinde Torzsa und zur Benützung 
gegossen.a „Johann Feitel hat mich gegossen, Gratz 1835." 

Alig hogy a templom elkészült nagyjából, máris 1817. évi 
junius 15-én az egyházi közgyűlés új egyházi kivetést határozott el 
22,086 frt összegben, melyből egy-egy házra 137 frt 40 kr esett-
Ezen pénzből a templom utómunkái, belső berendezése és új orgo-
nának vétele eszközöltetett, mert az első, 1812-ben vett orgona már 
nem felelt meg ezé jának. 

1842-ben a kezdetleges paplak épült, melynek kibővitése 
1847—1850-ig történt és mely jelenlegi alakjában egy urasági lakás-
hoz hasonlit. 

Miután az eredeti templom torony zsindellyel volt fedve, 1858-ban 
újból felépittetett és fehér bádoggal fedetett be 1868-ban új chorus 
épittetett a templomban és új padokkal láttatott el a templom. 
1871-ben új, 18 változatú orgona szereztetett meg Kovács István, 
szegedi orgonaépitésztől 6000 forinton. Azóta 1893 a templom 
egészen átalakittatott, kifestetett és aranyoztatott 17.000 frttal. 

Valamint a templom és paplakra sokat áldozott a torzsai egy-
ház, úgy kiváló buzgalmat és áldozatkészséget fejtett ki iskoláinak 
rendbehozatala körül is. 

Keletkezésekor az egyház tanitó-fizetésre kapott a magas kincs-
tártól egy fél telek földet. A tanittó ezen felől az adómentes időben 
évenként még kapott 75 frt készpénzt, 24 pozsonyi mérő búzát és 3 
pozsonyi mérő tengerit. Az első tanitó. Scheuer Gáspár saját házá-
ban tanította mindkét felekezetnek gyermekeit. Miután azonban 
az első, 1798-ban történt püspöki látogatás alkalmával az egyház 
intve lett, hogy megfelelő iskolát épitsen, elhatározta 1799. évi julius 
4-én egy iskolaépület emelését Meg is kezdődött az épités 1800-ban 
a mai leányiskola telkén. A mint az 1800. évi márczius 13-án 
felvett egyházgyűlési jegyzőkönyvben olvasható, ezen épitéshez a 
kincstári uradalom hozzájárult a szükséges fával és 600 égetett 
téglával. Minden ház után pedig 400 vályogot kellett szállitani az 
épitéshez. 
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A szükséges második iskola 1845-ben építtetett, melynek szá-
mára az egyház egy alkalmas háztelket vett. 1855-ben az iskola-
termek czélszerűen berendezve és tatarozva lettek ; és 1864-ben az 
egyház a mészárszék telkét vette meg tanitólakás számára ; 1870-ben 
a második rendes tanitó alkalmaztatott és 1883-ban a lelkész indit-
ványa folytán ugyancsak iskolai czélokra az uradalmi korcsma meg-
vétele határoztatott el. A lelkész házról-házra ment a gondnok és 
két presbyter kiséretében és gyűjtött szeretetadományokat ezen 
czél megvalósítására és 14 nap alatt összegyűjtött 2426 frt 59 krt. 
Ámde az uradalmi korcsma ára 6000 frt volt. A hiányos összeg 
az egyháznak meglevő alapjaiból pótoltatott és 1883. évi szeptember 
29-én a 6000 frtnyi vételár ki lett fizetve és igy az 1884. év, mely-
nek május 15-én az egyház száz éves fennállásának emlékét ünne-
pelte, egy dicső tettel bevésve marad a torzsai ev. egyház emlék-
könyvébe. 

Ezen alkalomnál kitűnt, mily jótevői találhatók az egyháznak 
a bácskai, különben igen nagy és SZÍVÓS anyagi törekvésű németek 
között is. Schmidt Karoly, akkori biró és neje Werschinger Karolina 
az egyház számára saját birtokára 7500 frtot vettek fel 1882. évi 
február 21-én. Ez a pénz nagyobb kamat mellett kikölcsönöztetik, 
a kamatokból a 7500 frt amortizáltatik, és a felesleges kamatok a 
tőkéhez csatoltatnak és az egész összeg az egyháznak iskolaczélú 
alapja leend. Most 15.000 frt már az egyház vagyonát képezi. 
Ezenfelül Schmidt Károly még sajátjából 1000 frtot adományozott 
az új iskola építéshez. Ezen valóban nagyszerű iskolaépület 1890-ben 
elkészült 16.000 frt költséggel. 

A torzsai egyház ezen bámulatra méltó hitbuzgalma annál in-
kább figyelemre méltó, mert lélekszáma nem nagy. Keletkezéseker kö-
rülbelül 600 lelke volt; ma 1760 lelket számlál. Jelen évi bevétele 
2635 frt. kiadása 1600. Összes tőke alapja 19,867 frt 81 k. o. é. 

Fekvőségei: templom 216 Q-ö l ; paplak udvar és kert 1084 
• - ö l , fiúiskola 600 [>ö l , leányikola 750 • - ö l , új iskola 617 Q-Öl, 
papi telek 54 hold 400 D-öl , tanitói föld 2 negyedtelek vagy 27 
hold 757 D-öl , faiskolai kert 1386 • - ö l . 

Anyakönyvek léteznek 1785-óta nyolez kötetben. 
A torzsai egyházközség a következő templomi edényekkel és 

szerekkel rendelkezik: 4 czinkből készült borkána; 1 nagy aranyo-
zott ezüstből való kehely ugyan olyan paténával ezen felirattal: 
„Eigenthum der evang. Kirchengemeinde A. C. Torzsa 1816". Ezen 
kehellyel 1854-ig az ottani lelkészek a betegeknek is szokták az Űr-
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vacsorát kiszolgálni; de midőn Tessényi János lelkész 1854 junius 
14-én egy víziszonyban szenvedő embernek az Űrvacsorát nyujtá, a 
gyülekezet rögtön külön e czélra még azon évi julius havában egy 
kisebb aranyozott ezüstkelyhet hozzá való patenával vett. Van to-
vábbá egy chinaezüstből készült keresztelőkána és tál ezen felirattal: 
„Herr Gemeindearzt Ludwig Gutwein der A. C. Kirchengemeinde 
Torzsa 1859"; egy a templomot ékesitő tömör sárga-rézből készült, 
500 frt értékű gyönyörűen cizelált csillár 36 gyertya számára ezen 
felirattal: „Gewidmet von Karl Hüttenberger und Susanna Schmidt"; 
4 ugyan abból a fémből goth stylban készült 200 frt értékű gyer-
tyatartó; úgy a csillár valamint a gyertyatartók is a berlini Lusk-féle 
gyárban készültek 1893-ban; egy 75 frtos oltárszönyeg, Thalheimer 
Susanna ajándéka; egy szép, kőből faragott keresztelő medencze ezen 
felirattal: „Gewidmet von Ludwig und Elisabetha Hauer 1898". Doré-
féle képes oltárbiblia két kötet; két új oltárteritő valódi arany és 
ezüst hímzésekkel és rojtokkal 270 frt értékű; egy szinezüstből ké-
szült 140 frt értékű borkána ezen felirattal: „A Bács-Bodrogh v. m. 
»Torzsai« ág. hitv. evang. egyháznak Árpád Béla fiúnk felgyógyu-
lásának emlékére ajándékozta Dr. Tessényi Pál és neje Gutwein 
Janka 1900. julius 21-én. Végre két ostyasütő; az egyik 1784-ből 
II. József császár ajándéka. 

Az egyházi pecsétnyomó, közepén Isten szemével ezen körirást 
birja; „ Sigillum Ecclesiae Evang. Aug. Conf. Torsensis 1831." A másik 
festéknyomó ugyazon körirattal 1861-ből. 

A torzsai egyházban 5 canonica visitió volt. Az első történt 
1798. oktober 2-án Hamaliár Márton superintendens által, a midőn az 
egyház 788 lelket számlált. Kisérte akkor a főpapot Kiss József 
esperességi felügyelő. 

Érdekes, mily olcsók voltak ezen időben az élelmi szerek. Ha-
maliár szuperintendensnek canonica visitatió alkalmával tartott dísz-
ebéd számlája például igy hangzik: Specification über dasjenige, 
welches ich Unterfertigter verausgabt habe für ein Mittag-Mahl für 

Hochwürden Herrn Superintendens. Wie folgt : fl. kr. 
1. Nro — 4 Pfund Rindfleisch bei dem Vombor . . —.16. 
2. „ - 3 Pf. Schweine-Fleisch  . —.14. 
3. „ - — .24. 

4. „ - v2 Seitl Brantwein  . - . 0 5 . 
5. „ - 4V2 Pf. Butter bei Johannes Jung . . . —.40. 
6. „ - 1 Paar Hahnen , „ „ . . . —.12. „ — 2 Paar dtto-kleinere  . - . 1 8 . 
8. „ - . - . 1 8 . 
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fl. kr. 
9. Nro — 12 Eier  —.06. 

10. » 1 altes Huhn bei Johann Roos  - . 1 2 . 
11. n 12 Eier  - 0 6 
12. n 1 Seitel Maysamen (Mohn)  - 0 3 
13. n ' l l / 2 Buch Papier bei Peter Wirth . . . —.12. 
14. n 1 Seitel Essig „ „ „ . . . . - . 04 . 
15. n für Safran „ „ „ . . . . - . 0 6 . 
16. n 1 Metzen Hafer für die Pferde bei 

Jakob Kiesel  —.30. 
17. n 1V2 Pf. weissen Zucker bei Fried. Lang . 2.24. 
18. n 1 Pf. Kaffee  1.48. 
19. « 30 Halbe weissen Wein  3 . - . 
20. n 1 Pockerle bei Johann Wolf  — 33 
21. fl 61 halbe weissen Wein  6.06. 

Summa: 11. 15.38. 
Másodszor meglátogattatott az egyház Licy Kristóf szuperinten-

dens, Párvi Sámuel, esperesi felügyelő és Sztehló András főesperes 
kíséretében 1810. évi julius 17-én. 

Harmadik püspöki látogatás volt 1818. évi augusztus 10-én 
Lovich Ádám szuperintedens által ismét Párvi Sámuel, esperesi fel-
ügyelő és Lauconides Mihály főesperes kíséretében. 

Negyedszer meglátogatta az egyházat Dr. Szeberényi János szu-
perintendens 1835. évi oktober 20-án kisérve Sztehló János, főespe-
res és Scultéty Jánostól, ekkor 1238 lelket számlált az egyház. 

Végre ötödször püspöki látogatás volt 1874. évi junius 8-án 
Dr. Szeberényi Gusztáv, püspök által, kit püspöki utján kisért 
Mártonfi Károly, Bács Bodrogh megyei főispán, Belohorszky Gábor, 
főesperes és Bierbrunner Gusztáv, ó-kéri lelkész, mint visitationalis 
jegyző. 

Viszontagságok is jegyezhetők fel a torzsai egyház életéből. 
Különösen sokszor sokat szenvedett az egyház a talajvizek által, me-
lyek ha felépnek, leginkább a Torzsa és Kula közti határrészt való-
ságos tengerré változtatják át. Ugy volt az a telepítés óta gyakran, 
de soha oly nagy mértékben, mint 1816. és 1869 — 1872. években, 
a midőn Torzsa és Kula, Torzsa és Verbász között csak csolnako-
kon lehetett közlekedni. Ily évek természetesen megfosztották a 
lakosokat az egész évi terméstől és az inség mindig rendkívüli nagy 
mérveket öltött. 

1795. és 1805. években oly rossz termés volt, hogy a lakosok 
zabkenyeret voltak kénytelenek enni; az utóbbi évben a tél 1804. 

i l 
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szeptember havától 1805. junius haváig tartott, tehát 10 hónapig. 
Az 1817. évben az egész országban igen rossz, Bácskában pedig 
kitűnő termés volt, a búza ára annak következtében 19 forintra fel-
szökött. 1827-ben május 26-án délután 3 órakor a villám az evang. 
templomtoronyba becsapott, anélkül hogy valami tettemes kárt oko-
zott volna. Az 1829—30. tél rendkivüli hideg tél volt, a földeken 
nagy mennyiségű hó feküdt, január havában pedig 20 — 22 fokú hideg 
járt. 1834. évben igen gazdag bortermés volt, akóját egy régi húszas-
ért (35 kr) adták. Rossz termés volt 1841. és 1846. Az 1848. fora-
dalomban Perczel Mór és Mészáros Sándor seregének kellő időben 
való megjelenése mentette meg Torzsát a ráczok által fenyegetett 
végpusztulástól. 1851. és 1853. évben az egész termést jégesők 
tönkre tették. 1887. julius 23-án délután 5 órakor egy borzasztó 
háztetőket emelő és élőfákat kisodoró vihar vonult végig a községen, 
mely kint a mezőn nagy kárt okozott. 

Kevesebb szomorúságot okoztak Torzsán a járványos betegsé-
gek, a mi azért feltűnő, mert épen a gyakori talajvizek szokták ezen 
betegségeket előidézni és ápolni. A cholera 1831., 1836 1849-ben 
lépett fel járványszerűen ; de 1873-ban, midőn ezen betegség körül 
fekvő falukban százakat ragadott el, Torzsán annak csak egy személy 
esett áldozatul. 

A torzsai egyház lelkészeire áttérve, mindenek előtt meg kell 
említeni, hogy a telepítéskor a kamarai uradalom a lelkész fizetésére 
adományozott egy egész telek földet, mely a legelőt bele számítva 
74j^ holdat tett ki. Ezen kivül a 10 adómentes esztendőn át a 
kamarától évenként 200 frt készpénzt és három éven át, évenként 
12 öl fát kapott a lelkész. 

Első lelkésze Torzsának, a, midőn tudniillik még egyesülve 
volt a két felekezet, a református Török volt, ki azonban csak néhány 
hónapig időzött itten. 

1. 1785. évi május 8-án pedig az első ág. hitv. ev. lelkész 
Spannagel Sámuel hivatott meg Ó-Pázuáról a ki mindkét felekezetet 
teljes odaadással gondozta. Életrajza a bulkeszi egyház történetében 
olvasható. Itt csak annyit kell reá vonatkozólag kiemelni, hogy mi-
után Torzsa a Bács-Bodrogh megye területén az első ág. hitv. ev. 
németajkú egyház volt, ennélfogva az egymásután keletkező német 
gyülekezetek egyházi élete itt találta központját, annyira, hogy például 
1785-ben május 8-tól deczember 28-ig Spannagel által 127 házaspár 
eskettetett, 1786-ban pedig 122. 

2. Spannagel 1790. évi szeptemberben Bulkeszre menvén lelkész-
nek, helyére Fabricy Sámuel hivatott meg. Mély tudományú férfiú 
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volt. Beszterczebányán született; 1790-ben oktober 15-én jött Torzsára, 
miután Pctrováczról, hol mint candidatus tartózkodott, a torzsai egy-
ház által lelkésznek meghivatott. Felszenteltetett Modorban. Néhány 
évig a közelfekvő tót egyházak is igénybe vették lelkészkedését. Az 
ő utódja, Ribay György ekképen ir róla: „Fabricy folyékony szónok-
lással birt és hivatalában talán nem lett volna szerencsétlen, ha 
házasságában szerencsésebb, háztartásában rendesebb lett volna. 
Midőn 1798-ban a püspöki látogatás kihirdettetett, oly zavarba esett, 
hogy azt nem várhatta be Egyházát, családját éjidején titkon hagyta 
el augusztus 20-án, katholikus lett, elment Pécset, a róm. kath. püs-
pökhöz és Pécset alkalmazást is kapott, először mint elemi iskolatanitó, 
később mint a keleti nyelvek tanára." 

így Hamaljár Márton szuperintendens lelkész nélkül találta a 
torzsai egyházat 1798. oktober 2-án, de igérte, hogy küld lelkészt 
és csakugyan, folytatva püspöklátogatási útját, Pesten Ribay (íyörgyre 
akadt, a hol ez magánéletet élt. 

3. Ribay György, született Kochanóczon, Trencsén megyében 
1754. évi márczius 27-én. Tanult Felső-Ozoron, Zay-Ugróczon, 
Selmeczen, Modorban, a magyar nyelv megtanulására elment Nemes-
Csőre. 1773-ban a soproni főgymnasiumba ment és zene és privát 
órák adása által tartotta fenn magát. Hogy a külföldi egyetemekre 
mehessen, az erre szükséges pénz megszerzése okából Modorban el-
vállalta az organista és tanitó állását; 1779. évi junius 30-án 
Erlangenbe ment és itt teljes szorgalommal az Egyptologiát tanul-
mányozta; 1780-ban átment a jenai egyetemre, honnan 1782-ben 
búcsút vesz s hazájába tér. Útjában Prágába jővén, hol csakhamar 
mint tudományosan mivelt ember ismeretessé válik. Prágában akkor 
ev. egyház még nem létezett. Fáradságot nem ismerő buzgóssággal 
törekedett a prágai és körül fekvő helyeken lakó evangelikus hiveket 
összegyűjteni, a mi neki sikerült is, mert ő vetette a prágai evang. 
egyház alapját. A prágaiak lelkészüknek akarták megtartani, de 
hazaszeretete Magyarországba vonzotta öt. Itt Osztrolutzky családnál 
nevelő lett. 1784-ben pedig lelkésznek választatott Priboczra. Innen 
Bagyonra, Pukanczra. 1785-ben nőül vette Modorból Ruprecht 
Erzsébetet. Azután lelkész lett Czinkotán. Innen 1793-ban beutazta 
Csehországot és a zárdákban összegyűjtött régi cseh könyveket és 
kéziratokat és nagy érdemeket szerzett magának a tót nyelv emelése 
körül Kellemetlen sors által sújtva, czinkotai lelkészségéről lekö-
szönt és antiquarius lett Pesten. Pedig tisztelt egyeniség volt Czin-
kotán, mert az 1795. évi április 29-én Péteriben tartott Pest-Pilis-
Solt egyházmegyei közgyűlés egyházmegyei jegyzőnek választotta. 

U* 
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Az 1798. évi őszön, Szentháromság utáni XXI-ik vasárnapon 
tartotta próbaprédikáczióját Torzsán s a gyülekezet tetszését meg-
nyerve, torzsai lelkésznek választatott meg, minek folytán 1798. 
deczemberben ezen állását elfoglalta és a kiskéri Hajnóczy József és 
az uj-verbászi Mayer György lelkészek által instaláltatott. 

Ribay nagy tudományu férfiú volt s tiszttársainál nagy tekin-
télyben állott. Árnyoldala a hamar fellobbanó és ingerlékeny termé-
szete volt, mely a két torzsai felekezet között sajnos templompert 
előidézett és melyet Ribay makacs elkeseredéssel vezetett. Mégis ő 
alatta épült az ág. hitv. ev. templom. 

Irodalmi téren is igen termékeny volt: több tót nyelvben irott 
munkát hagyott hátra és fennmaradt kéziratait Palkovits, pozsonyi 
tanár adta el. 0 általa megirott életrajza a Széchényi könyvtárban 
helyeztetett el és annak tiz ivre terjedő kivonata a torzsai ev. gyüle-
kezet könyv- és irattárban létezik. 

Ribay mindezen kivül a kuezurai egyházgyülekezetet is alapitott 
1804-ben. 

Torzsán 14 évig, 1812. évi deczember 31-ig, azaz haláláig 
lelkészkedett. 

4. Tessényi János György, Ribay utódja, született 1776-ban 
Modorban, Pozsony megyében. Atyjának neve volt: Oplátkay József, 
anyja Heufel Teréz. János György az atyai nevet elvetve, Tessényi 
nevet vett fel. Tanult otthon, Eperjesen és Pozsonyban. Azután 
országszerte albizált. 1802-ben a Wittenbergi egyetemre ment. Haza 
térve 1803-ban Hamaljár Márton szuperintendens által felszenteltetett 
és előbb Guttán, Nógrád-megyében, aztán Apatel ek-Mokrán, Arad-
megyében lelkészkedett. 1811 évi deczemberben az újonnan kelet-
kezett újvidéki egyházgyülekezet lelkésze lett és innen 1813-ban, 
márczius havában hivatott meg lelkésznek Torzsára, hol alatta az 
1810-ben megkezdett templomépités teljesen befejeztetett. Továbbá 
ő alatta szereztetett meg 1816-ban uj orgona, 1835. pedig a templom 
és torony uj fedélzettel láttattak el és megszereztetett a 11 mázsás 
harang. 1821. óta 3 évig körlelkész volt és ő volt egyike az uj-verbászi 
algymnasium alapitóinak. 

Neje Dedinszky Erzsébet volt, kivel 1808-ban házasságra lépett 
Minthogy utólsó éveiben sokat betegeskedett, előbb fiát, Jánost, 

1838. Zvarinyi Károlyt, ki későbben uj-verbászi gymnasiumi tanár 
lett, vett maga mellé segédlelkészül. 

A torzsai egyházközség sokat köszön Tessényi János Györgynek. 
A legnagyobb pontossággal rendezte az egyházi levéltárt 58 csomagba 
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és készíttetett hozzá tárgyjegyzéket. Az ő érdeme, hogy a levéltárban 
sok, még a telepítés idejéből származó okirat van. 

Tessényi János György 29 évig egész odaadással gondozta a 
torzsai egyházgyülekezetet és áldásos életét 1840. évi január 9-én 
54 éves korában fejezte be. 

5. Utódja lett Becker Jakab, kinek életrajza a bács-szerémi 
egyházmegye főespereseinek életrajzai között olvasható. 

6. Ezután torzsai lelkésszé lett Tessényi János, kinek élet-
rajza szintén a főesperesek életrajzai között van felvéve. 

7. Famler Gusztáv Adolf, Tessényi János utódja, született 
Modorban, Pozsonymegyében 1851. évi április 22-én. Szülei Famler 
Sámuel és Schauberger Mária. A gymnasiumot végezte Modorban 
és Pozsonyban, a theologiát hallgatta Sopronban, és az egyesült 
Halle-Wittenbergi egyetemen. Hazatérte után 1875-ben DessevvfTy 
Otto, egykori bányakerületi felügyelő házánál Kökényesen, Nógrád-
megyében nevelő lett. Innen 1876. évi szeptember 1-én Cservenkára 
hivatott meg, hol 5 évig mint káplán és administrator működött. 
1877-ben Kovil-Szent-Iván és 1878-ban Káty választotta meg lelké-
szül, de mert mind két hely a malárialáz által gyakran látogattatik 
mocsáros környékénél fogva, nem fogadta el ezen választásokat. De 
1881-ben a torzsai egyházközség hívásának engedett és ott 1882. 
évi január 15-én Róth Károly Tivadar, ó-verbászi lelkész és alesperes 
és Bierbrunner Gusztáv, ó-kéri lelkész által hivatalába beiktattatott, 
és jelenleg is áldásosán működik. 

Famler minden tekintetben pap, ténykedésében, modorában és 
külső viseletében, ruházatában, hozzá csinos rokonszenves alak. 
Isten megáldotta azon legelőnyösebb papi tulajdonsággal, hogy tudja 
magát beleélni a nép eszejárásába és igy őt phlegmájából ki nem 
hozza semmi. Éppen olyan neje, Belohorszky Emma, Belohorszky 
Gábor, főesperes leánya 

Famler irodalmi téren is nagy tevékenységet fejt ki. Eddig a 
Budapesten megjelenő és ev. népünk szánt „Grüss Gott" czimű, 
képes heti lapot négy éven át szerkesztette. Művei s vallás-erköl-
csi tartalmú hosszabb elbeszélései közül megemlitendők „Thurm-
weihe zu Cserven ka" (1879), „Torzsa und seine Ansiedlung" (1884), 
„Der Riedbauer" (1887), ,Christian Traugott" oder Lebensschiksale 
eines evang. Predigers in Ungarn (1892), „Hochmuth kommt vor 
dem Fall" (1895), „Gott verlässt die Seinen nicht" (1895). E három 
utolsót a Luthertársaság adta ki. Megjelent tőle még „Luthers Ka-
techismus mit Anmerkungen versehen" s sok más hasznos erkölcs-
nemesitő elbeszélés. 
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Famlernek köszönni a torzsai egyház a mai rendezett, mondhatni 
virágzó állapotát. 

A torzsai tanítók. 
Mint már emiiíve volt, az első tanitó volt Scheuer Gáspár, a 

ki a telepesekkel Németországból vándorolt be, a ki irásra, olvasásra 
és számolásra tanította a gyermekeket. Az egyedüli iskolakönyvek 
voltak akkor: „Gesundheits Kathechismus von Faust", és „Noth- und 
Hilfsbüchlein des Rathes Becker". 

Mind két felekezet gyermekeit tanította 
2. Scheuer elhunyta után 1804-ben Heiling Fülöp lett tanitó, a 

ki 1812. évi január 27-én állásától elmozdittatott. 
3. Zoli Frigyes, a ki Kiskérről hivatott meg. 
4. Illgen György, 1824-ben lett torzsai tanitó. Született a 

pfalzi Sembach községben és Cservenkáról hivatott meg. Működött 
haláláig, 1843-ig. Helyébe jött fia: 

5. Illgen Antal, ki Cservenkán született 1821. évi deczember 
20-án, atyjánál tulajdonította el magának a tanitói tudást, a magyar 
nyelvet megtanulta Feketehegyen és Topolyán. 

Miután 1855-ben a második iskola is berendeztetett, ezen idő 
óta mint segédtanítók működtek: Falkenburgcr Frigyes, Kring János, 
Scholl György, Buszé Henrik, Jockel Károly, Fábry Pál, Staudt Pé-
ter, Fenler János, Kruttschnitt Sámuel, Kruttschnitt József, Bier-
brunner János, Hoffmann János, Lautenbach Fülöp, Posewitz Vilmos, 
Illgen Ede és Steinmetz Frigyes. 

Az 1870. évben szervezve lett a második rendes tanitói állás 
és megválasztatott, 

6. Hamel Adolf, eddigi cservenkai tanitó 1870. évi szeptember 
25-én. Ez született Cservenkán 1846. évi február 28 án. Gymasiumba 
járt Űj-Verbászon és Szarvason, a tanitóképezdét végezte jeles 
sikerrel Sopronban. Először Cservenkán volt tanitó, azután Torzsára 
jött. Nemsokára Budapestre választatott meg tanítónak, de mert 
a torzsai egyház ezen jeles tanerőt elveszteni nem akarta, tetemesen 
javította fizetését és igy megmaradt Torzsán, hol immár 30 év óta 
teljes odaadással működik most is. Jelenleg az egyházmegyei tanító-
egyletnek tevékeny elnöke. Igen jeles tanerő. 

7. Krug Lajos, torzsai tanitó volt 1887—1900-ig, Kőszegen szü-
letett, kitűnő tanitó, Sopronba távozott. 

A harmadik iskola szervezése után tanitó lett : 
8. Fiedler János, és itt működött 1890-1893-ig. Született 

Megyesen, Sopronmegyében. Iskoláit kitűnő sikerrel végezte Győ-
röt és Sopronban. 
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9. Fuhrmann Lajos, torzsai tanitó 1893—1894-ig. Született 
Menyhárdon, Szepesmegyében, tanulását igen jó sikerrel Iglón végezte. 

10. Szanitter Cornél, torzsai tanitó 1894-óta mostanáig. Szü-
letett 1868. julius 13-án Felkán, Szepesmegyében. Szüleit korán 
elvesztvén, mint árva szorgalma folytán Husz Ármin tanár pártfogá-
sával Eperjesen a gymnasiumot és képezdét elvégezte. Katonai kö-
telezettségének eleget téve, 1889. szeptember 5-én, mint nevelő 
Balassa-Gyarmatra, Sztranyovszky Géza, kir. közjegyzőhöz került, 
hol 3 évig volt. 1892 évi szeptember 5 én Kétyen, Tolnamegyében 
segédtanító lett, és innen 1894. évi oktober 13-án Torzsára válasz-
tatott meg rendes tanitónak, hol jelenleg is van. Hitbuzgó szorgal-
mas és tapintatos tanitó. 

11. Wolf Arthur, született Krompachon, Szepesmegyében 1866. 
évi márczius 30-án, Wolf János és Klein Mathild szülőktől. Elemi 
iskolát szülőhelyén, a 4 gymnasiumi osztályt Iglón, valamint itt az 
állami tanitóképezdét is végezte és oklevelet nyert. 1885. évi augusz-
tus végén Új-Verbászon segédtanitó le t t ; 1888. évi őszén az új-soó-
véi egyház választotta tanitónak, hol 1889. évi szeptember 19-én 
Steinmetz Paulával, ottani tanitó leányával házasságra lépett; 1898. 
évi augusztus 14-én egyhangúlag megválasztatott torzsai tanitónak, 
hol jelenleg is működik. Nagyon szorgalmas és ügyes tanitó. 

A torzsai egyházgyülekezet jelenlegi tanitói tehát: Hamel Adolf, 
Szanitter Cornél és Wolf Arthur. 

18. Új-Verbász. 

l'j-Verbász a bács-szerémi ág. hitv. ev. egyházközségek között 
nemcsak a legszebbeknek egyike, de egyúttal az egyházmegye szellemi 
törekvésének emlékhelye is. Az egyházmegyei lelkészek, tanitók és 
egyházak itt alapították és nagy áldozatokkal, nehéz küzdelmek 
között az évek hosszú során át fenntartották, azt az esperességi 
progymnasiumot, mely az új idő követelései folytán az egyházmegye 
kezeiből kiesúszott és valószínűleg egy, a bács-szerémi evangéliku-
sokra nézve kedvezőtlen irányban fejlődni és működni fog. Ezen 
gymnasiumból sok más vallású hírneves ember is került ki, a ki az 
evangélikus szellemet mint világító és felvilágosító fáklyát átvitte 
saját nemzetiség- és felekezetbeü hivei közé, a mi az evangélikusok 
előnyére szolgált. 

De erről e műnek más helyén bővebb elmélkedés olvasható, 
miért is áttérek magára az új-verbászi egyházgyülekezet történetére. 

Az új-verbászi ág. hitv. ev. egyház szintén II. József császár 
telepitvénye. Telepíttetett pedig 1784/85-ben. Telepesei szintén szár-
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maztak: Elszász-, Zweibrücken-, Pfalz-, Würtenberg- és a Rajna 
különféle vidékéről. Az itt letelepitettek száma körülbelül 900 lélek-
ből állott. Ugyanazon időben jött még 100 reform, család is és külön, 
önálló gyülekezetet alapitott. A két hitfelekezetnek külön-külön isko-
lája, de közös imaháza volt, mely épületeket a magas kincstár épít-
tetett nekik épen ugy, mint ez a többi telepes községekben történt 

A közös imaház egészen 1816-ig használtatott. Végre hozzá-
fogtak az ág. hitv. ev. hivek a templomépitéshez, mely 1816—1820. 
években felépült; hossza 21 öl; szélessége 7 öl. Homlokzatán levő 
feliratok ezek: „Deo psaLLe eVangeLLii Werbas, pia CarMIna soLi. 
(1820) és lejebb : Fürchtet Gott, ehret den König, habt die Brüder 
lieb" I Pet. II, 17. — A vörösen márványozott oltáron, egy fából 
készített, aranyozott kereszt áll. Az oltárkép pedig ábrázolja a tenger-
vizén járó Krisztust. A karzat igen szép oszlopokon nyugszik és 150 
hallgatót fogad be. Az orgona 22 változatú és még 1839. évből való. 
A templomban elegendő hely van 900—1000 lélek számára. 

A jelenlegi templomtorony 1862-ben épült; rézzel van fedve 
és gazdagon aranyozott diszitményekkel ellátva. A magassága föld-
szintől a kereszt csúcsáig 28 öl. Három harang van a toronyban. A 
legkisebb II. József császár ajándéka a telepítés idejéből ; mindkét 
felekezeti gyülekezet használatára volt adományozva. Midőn mindkét 
felekezet külön templomot épített magának, e harang sorshúzás út-
ján az ág. hitv. evang. egyháznak jutott; ez azonban a református 
egyház pénzzel pótolta. Ezen harang 252 fontot nyom és a következő 
felirattal bír : „Johann Brunner goss mich in Ofen 1785." és „Um-
gegossen auf Unkosten der neu-verbaser Gemeinde 1846 von Andreas 
Scheuden in Pest". A középső 550 font súlyú; felirata: „Diese 
Glocke ist unter der glorreichen Regierung seiner kais. kön. apost. 
Majestät Franz II. durch die Neu-Verbaszer lutherische und refor-
mirte Gemeinde im Jahre 1798 gegossen" „Johannes Fogarasi K. 
G". A nagy harang 1324 fontos; felirata: „Neo-Verbasensis eccl. 
germ. aug. Conf. me fudi curavit Pestini per Henricum Eberhadt 
anno MDCCGXXI. 

A gyülekezetnek következő templomi edényei vannak: Két 
keresztelő kánná medenczével, az egyik China-ezüstből, a másik 
ónból; egy ezüstből való, aranyozott kehely patenával; a kehely 
szőlőlevéllel díszítve van ; továbbá egy kis üvegkehely beteggyónásra, 
egy pakfongból való ostyadoboz ; hat ónból való borkánna, a leg-
nagyobb és legrégibb a következő felírással bír: „Aerae ecclesiae 
evangelicae A. Neo-Verbasziensis paratum, anno 1786". A középnagy-
ságú és a legkisebb ugyanoly felírással 1834-ből való. A többi három 
1851-ben készült, felirás nélkül. 
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Az egyházi pecsét gömbölyű. A jelvény rajta egy fa, alatta 
pohár, kereszt és horgony, melyekre a nap sugarai esnek ; a fa fölött 
van az évszám 1839. következő körirattal : „Sigillum ecclesiae evang. 
A. C. Neo-Verbasiensis". Van még ehhez hasonló nagyságú és jel-
vényű, ugyanazon körirattal biró festéknyomatú pecsét. 

A paplak Scultéty János alatt nemoskára a templom 
elkészülte után épittetett és azon mai napig változás nem tör-
tént. Most készül az egyház egy uj paplak építésére. A negyvenes 
évek folyamán az egyház egy beltelket vett a kincstártól és azon 
nagy kiterjedésű iskolát megfelelő tanitólakással állított fel; valamivel 
későbben a régi iskola és tanitólakás nagyobbittatott és egy második 
tanitó meghivatott. 

Ezzel elkészülve az egyház a templom belsejének átalakítására 
fordította figyelmét. Az oltár hátrább, közelebb a falhoz állíttatott 
fe l ; a szószék, mely addig az oltárban volt, a templom oldalára tétetett 
és oltár, szószék és orgona márványozva és aranyozva lettek; a torony 
rézzel lett. befedve az egész templom pedig új fedeletet kapott. 

A lélekszám szaporodásával az iskolákat is szaporítani kellett, 
így keletkezett 1864-ben egy harmadik iskola, de mert ehhez a 
tanitólakás még hiányzott, csak segédtanító hivatott meg. Pár év múlva 
a negyedik iskola szervezve és egy egészen új tanitólakás építve lett. 

A fentiekből látni, hogy Ííj-Verbász is iparkodott egyházi és 
iskolai ügyeit a haladó kor kívánalmaihoz képest fejleszteni, rendezni. 

Az 1848—1849. évi mozgalmak az új-verbászi evang. egyházat 
nagy megpróbáltatással látogatták meg. A közelfekvő Szent-Tamásról 
az ott összegyűlt szerbek sokszor fenyegették élet és vagyonbizton-
ságát. A Jelachich bán serege pedig, mely mindenütt rabolt és 
pusztított, egyszer éjjel idején becsapott a községbe és a lakházak 
harmadrészét felgyújtotta, a falut kirabolta, a templom belső beren-
dezését, különösen az orgonát megrongálta. Ezen alkalommal az 
egyházi levéltár megsemmisíttetett, minélfogva régi okmányok egy-
általában nem léteznek. 

Sokat szenvedtek a hivek elemi csapások által. A határ vetéseit 
gyakran jégeső és talajvizek pusztították el, és az emberi élet mu-
landóságára az időközökben fellépett cholerajárvány által lettek 
emlékeztetve. 

Az egyházi és iskolai épületeken kivül, az egyháznak van a 
papi telek föld, a tanitói földek 2/4 telek. Van továbbá a reformátu-
sokkal 3 közös temetője. A legújabb 141"00 hold nagyságú. Ezen 
temetők szép rendben tartatnak, gyümölcsfákkal vannak beültetve 
és a gyep tisztán tartatik. 
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A telepítéskor az ág. hitv. ev. hivek száma kitett 900-at, ma 
az egyház lélekszáma 3762. 

Hogy kezdetben az egyházi bevétel és kiadás mennyit tett ki, 
azt nem tudhatni, mert a mint már fenntebb említtetett, 1849-ben 
az összes egyházi iratok elpusztíttattak. Legvilágosabb tanúbizony-
ságot azonban tesz az új-verbászi egyház egy század alatti fejlődé-
séről azon körülmény, hogy a mostani kiadásai évenként 8006 frtot 

.és 50 krt kitesznek. 

Schärfei Károly ezt i r ja : — Jellemző a hivek gondolkodására 
nézve, hogy egy század lefolyása alatt az új-verbászi hivek között 
nem találkozott senki, a ki valamit ajándékozott volna a templom 
belső feldíszítésére. Még az oltárgyertyákat is az egyházi pénztárból 
kell venni. De Wagner lelkész alatt a helyzet javult. Ő már ezt 
vallja : „Az oltárgyertyákat mindig ajándékozzák ; drága oltárszönye-
geket és teritőket szintén ajándékba kapta az egyház és van 1000 
korona alapítványa szegény tanulók számára. Ajándékba kapott egy 
szép márvány keresztelő medenczét, a hivek azonfelül a lelkész 
utasítása szerint ételt hordanak szegény munkaképtelen betegeknek. 

Mint politikai község Uj-Verbász közfejlődést illetőleg sokat 
tesz, miről az algymnasium tanúskodik, melyre évente 1400 frt áldoz. 

Az új-verbászi egyház lelkészei: 
1. May er János György, volt az egyháznak első lelkésze, a ki 

Würtenbergben született 1755-ben és a telepesekkel jött Magyar-
országba. Midőn a telepítéskor ide Bácskába jött, előbb cservenkai 
lelkész volt, onnan 1786-ban Uj-Verbászra jött, hol mint az egyház 
első lelkésze, 22'/2 éven át hivataloskodott. Meghalt 1808. deczember 
16-án 53 éves korában. 

2. Szkolka András 1809—1816-ig uj-verbászi lelkész, született 
Liptó-Szt-Miklóson 1778. április 22-én. Mint Mező-Berényi tanár lett 
meghiva Mayer halála után verbászi lelkésznek. Buzgó, jövőbe látó 
ember volt; ő volt az új-verbászi algymnasiumnak alapitója, mely 
ügy keresztülvitele körül ő fáradságot vagy nehézséget nem ismert. 
Midőn létrejött az algymnasium, ő lett annak első igazgatója Tevé-
keny életét tüdővész következtében befejezte 1816. évi junius 20-án 
38 éves korában. 

3. Scultéty János, a ki már a betegeskedő Szkolka segéde és 
munkatársa volt, született Turolukán, hol édesatyja lelkész volt. Új-
verbászi lelkészkedése tartott 33'/2 évig. Tiszteletre méltó, áldásosán 
működő férfiú volt. Megemlittetett már a fentiekben, hogy a tem-
plom, a paplak, iskola és tanitólakás ő alatta épültek és igy ő vetette 
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meg alapját az új-verbászi egyház külső díszének és plántálta a hivek 
szivébe az egyházuk iránti áldozatkész keresztyén szeretetet. 

4 Becker Jakab, kinek életrajza a főesperesek életrajzai közt 
olvasható. 

5. Schärfei Károly, született 1840. évi január 5-én Német-
Pilsenben, Hontmegyében. Tudományos kiképeztetését Selmeezen, 
Pozsonyban és Jenában nyerte. Visszatérése után mindjárt meghívta 
őt a cservenkai lelkész káplánnak, hol két évet és négy hónapot 
töltött. Az új-verbászi egyház 1867. évi április 28-án megválasztotta 
rendes lelkészéül. Daczára folytonos betegeskedésének odaadással töre-
kedett az egyházat előbbre vinni. Őszinte, tiszta evangeliumi életét 
korán fejezte be, és pedig 1875. évi január 13-án 35 éves korában. 

6. Schneeberger János, a ki Pancsováról hivatott Új-Verbászra, 
született Sopronyban 1825. január 2-án, Schneeberger János és 
Müller Zsuzsanna, ottani polgárszülőktől. Tanult Sopronban és Pápán, 
a theologiát ismét Sopronban és 3 évig a jenei egyetemen. Bécsben 
az 1848. évi szabadsági mozgalomban vett részt. Hazájába vissza-
térve 1851-ben Sopronban ordináltatott és 1852-ben Lúgosra válasz-
tatott meg lelkésznek. 1854-ben, oktober 8-án páncsovai lelkész lett 
és buzgósága, jelesül pedig simulni tudó, megnyerő társalgási modora 
által felvirágoztatta ezen kis gyülekezetet és tekintélyt szerzett neki. 
A hatvanas évek végén tanari vizsgát tett a magyar nyelv és iro-
dalomból és a pancsovai felső reáltanodában és a kadetiskolában 
mint rendes tanár működött és tanította a magyar és franczia nyelvet 
és a vallástant. Ezen időben lelkészkedett a Marienfeldi, most Herte-
lendifalvai leánygyülekezetben is, hol az árvíz alkalmával ember-
mentés által annyira kitüntette magát, hogy Ő Felsége a király a 
Ferencz-Józsefrendi lovagkeresztet adományozta neki. 1875-ben el-
hagyta Panc.sovát és új-verbászi lelkész lett, hol nemcsak mint lelkész, 
hanem mint az ottani algymnasium franczia tanára, és sok éven át 
mint annak elnöke nagy buzgósággal működött. Volt alesperes, con-
sistoriális tag és a tanitó-egyletnek elnöke. — Neje, kivel 1856. évi 
november 24-én házasságra lépett, Gruber Mathild, egy temesvári 
előkelő polgárleány. Meghalt 1900. április 15-én esti 7 órakor. Hátra-
hagyott özvegyén kívül 5 gyermeket. Eltemettetett április 17-én. A 
temetést végezték: Bierbrunner Gusztáv, Petri Károly, Polereezky 
Pál és Taubinger Rudolf. 

Schneeberger külseje által is imponált. Szép férfi alak, mindig 
csinosan, papiasan öltözködve ; hozzá mindig nyájas és előzékeny. 
Mint világi szónok is keresett egyeniség volt és a megye igen gyak-
ran, különösen hivatalos üdvözlések és követválasztások alkalmával 
igénybe vette pathosteljcs szónoki tehetségét. 
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7. Wagner G. Adolf, született 1868. évi augusztus 22-én Ku-
czurán, hol édesatyja tanitó volt. A népiskolát és algymnasiumot 
Űj-Verbászon végezte, hová atyja időközben meg lett hiva s 1886. 
óta mint községi jegyző működik; a főgymnasiumot Szarvason vé-
gezte. 1886-ban tette az érettségi vizsgát; azután a pozsonyi theo-
logiai akadémiára ment, hol négy évet töltött. 1890—1891-ben a 
Göttingai, Hallei és jenai egyetemeken megfordult. Hazájába vissza-
térve négy évig nevelősködött nagy- és kis németházi Hoffmann 
Endre evang. nagybirtokosnál Fehérmegyében; 1898. évi julius 4-én 
Pilisen Sárkány Sámuel püspök által felszenteltetett és négy évig 
Csabdin Belágh Géza lelkésznél mint németbeli nevelő s káplán volt; 
azután Új-Verbászon egy évig Schneeberger János oldalán káplános-
kodott. Innen 1896. szeptember 1-én Újvidékre hivatott meg esperes-
ségi káplánnak és itt 1899. január végéig működött. Ugyanazon évi 
február 6-án új-pázuai lelkésznek választatott meg, de már 1900. 
évi junius 26-án elhagyta Uj Pázuát és elfogadta az új-verbászi egy-
ház hivását, hol most mint rendes lelkész van. 

Az új-verbászi egyháznak keletkezése óta tanitói, hogy kik vol-
tak, azt épen a régi okmányok elpusztulása miatt nem lehet tudni. 

A jelenleg hivatalban levő tanitók a következők: 
1. Lackner Fülöp, született Cservenkán 1833. évi november 

ló-én. Elemi iskolába jár t szülőhelyén; 1815-ben Pacséron volt ma-
gyarul tanulni; 1846 —1848-ig az új-verbászi algymnasiumba járt, 
és az utóbbi év oktober 10-én a cservenkai ellemi fiúiskolában al-
kalmaztatott mint segédtanitó; 1849. november 14-én a kuezurai 
egyház választotta meg rendes tanitónak, hol 1862. évi deczember 
28-ig hivatalban volt, miután őt az új-verbászi egyház hivta meg 
tanitónak, hol jelenleg is van. Lackner minden tekintetben példás 
tanitó. 1869. évi szeptemberben a vallás- és közoktatásügyi magy. 
kir. Miniszter kiküldötte őt Németországba az ottani elemi iskolai 
tanügyek tanulmányozása végett. Azután 1871-ben ismét künn járt 
Oldenburg és Würtenbergben 3 hónapig, hogy megismerkedjék az ot-
tani népiskolák berendezésével. 1898. évi oktober 10-én, 50 éves 
tanitói működésének évfordulója alkalmával az új-verbászi egyház 
és az esperességi tanitói egyesület, kinek sok éven át alelnöke volt, 
szép ünnepélyt rendezett tiszteletére. Irodalmilag is volt tevékeny. 
Irt egy német olvasókönyvet az iskolák számára, mely használatban 
van; 19 év óta a »Telecska« czimű, Kulán megjelenő hetilapnak 
a szerkesztője; 30 éven át volt elnöke az új-verbászi kaszinónak. 
Tevékeny részt vett Bezerédy Pál oldalán a selyemtenyésztés meg-
honosításában. Nős, és 7 élő gyermeknek atyja. 



2. Csepcsányi Béla született Kiskéren 1844. évi november 
4-én. Elemi iskolába járt szülőhelyén, aztán Halasra ment magyarul 
tanulni; itt a gymnasium I. osztályát is végezte. Egy évet a konfir-
málta tás végett otthon töltvén, Selmeczre ment, hol a VIII. gymna-
siumi osztályig tanult. Ezen osztályban 3 hónapot töltvén és szegény-
sége miatt tovább nem folytathatván tanulmányát, 1864. év őszén 
Becker .lakab főesperes meghivta tanitónak Uj-Verbászra. Ezen ál-
lást elfogadta azon reményben, hogy majd később folytathatja t a -
nulmányát. Ámde a 200 frtból álló fizetés ezen reményét meghiú-
sította, s így kénytelen volt arról végképen lemondani. Ennek 
következtében 1865. évben az esperességi tanitóivizsgáló bizottság 
előtt a tanítói vizsgát jó eredménnyel letette, és 1871-ben a kor-
mány által rendelt póttanfolyamot Baján elvégezte és magát a t a -
nítói pályának egész tehetségével szentelni elhatározta. Nem is bánta 
meg. Az egyház egy közép osztályt szervezett és abba őt választotta 
meg rendes tanitónak; fizetése javult szabad lakással és 10 hold 
földdel s igy anyagi helyzete is kedvezőbb lett. 1872-ben Joeckel 
Henrik tanitó elhalálozván, az egyház őt léptette elő annak helyére 
700 frt és kényelmes lakás fizetés mellett. Itt két évig működött, 
mig az új osztályrendszer behozatala alkalmával a III. és IV osz-
tály reá lett bizva egészen 1893-ig a midőn a tankötelesek megsza-
porodása folytán a két osztály elkülönittetett és ő reá a III. osztály 
maradt, melyben jelenleg is tanit. 

3. Tóth Endre, született 1846. deczember 16-án Beszterczebá-
nyán, Zólyommegyében. Szülőhelyén az elemi iskolát és a gymna-
sium 5. osztályát végezte. Aztán 1865-ben Nyiregyházára ment az 
ottani kerületi tanitóképezdébe, melyet elvégezvén, ott részint mint 
segédtanitó, részint mint tanyai tanitó két évig volt alkalmazva. 
1870-ben Szemlakon, 1871-ben Nagylakon, 1872/3-ban Gyomán, 
1873-ban ismét Szemlakon volt tanitó. Végre 1874-ben Űj-Ver-
bászra lett megválasztva, hol jelenleg is működik. 

4. Schmidt Károly Vilmos, született Lőcsén, Szepes megyében 
1865. évi deczember 12-én, Schmidt Henrik, szíjgyártó és Láng 
Janka szülőktől. Szülőhelyén végezte az elemi iskolát és a főreál-
iskolának öt osztályát. 1881-ben az iglói állami tanitóképezdébe 
lépett, hol 1885-ben oklevelet szerzett. 1885. évi julius 1-én az 
ujsziváezi társulat magyar népiskolánál kapott alkalmazást, mely 
iskolát ő. szerevzte. De mert ezen állás állandósítva nem volt, 
1887-ben a temes-butyini államilag segélyezett községi iskolánál lett 
tanitó, hol 1891. volt, a midőn őt az uj-verbászi egyház rendes tani-
tónak megválasztotta. 1892-ben Budapesten nyert képesítést mint 
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ipariskolsi rajztanító ; 1898-b:in Csákváron a gyümölcsészeti tanfolya-
mot látogatta s kitűnő bizonyitványt nyert. Jelenleg az uj-verbászi 
ág. hitv. ev. népiskola IV-ik osztályának tanítója, a községi gazdasági 
isméltő-iskola igazgató-tanitója, a községi faiskola helyi felügyelője, 
és az ó- és uj-verbászi iparos-tanoncz-iskola Ill-ik rajzcsoportjának 
a tanítója. Mindenképen tehát hasznavehető, tevékeny ember. 

5. Sauer Frigyes, született 1868. évi január 21-én Új-Verbá-
szon. Az elemi iskolát és algymnasium négy osztályát szülőhelyén, 
a tanitóképezdét Sopronban végezte és 1887-ben magyar és német 
nyelvű iskolák számára képesitő oklevelet nyert. A képezde negye-
dik évfolyama alatt, azaz 1886. szeptember 1-től. 1887. junius végéig 
Altdörfer Keresztyél, soproni kántornak állandó segéde volt. Haza-
térve, 1837. szept. elején az uj-verbászi II. iskolai osztályban ideiglenes 
alkalmazást kapott, de már 1887. deczember 27 én rendes kántor-
tanítónak választatott meg, mely állásban ma is van. 1894-ben 
megszerezte az iparostanoncz-iskolai rajztanító képesítést. 1889. január 
1 -je óta az országos nyugdíjintézetnek rendes tagja. 

6. Klausz Henrik, az uj-verbászi szőlőkben levő iskola tanítója, 
született Ó-Kéren 1849. évi január 22-én. 1870-ben Ó-Kéren segéd-
tanító volt, 1871-ben meghivatott re.ides tanítónak Goszpodinczére. 
1872-ben Újvidéken az esperességi bizottság előtt letette a tanitói 
vizsgát és oklevelet kapott, azután ugyanazon évi oktober 10-én 
Ó-Kéren harmadik tanítónak választatott. 1873. évi oktober 12-én 
pedig az uj-verbászi szülőkben levő egyesült ev. és reform, iskola 
tanítója lett. Az 1871., 1880. és 1884. években a nyári szünidők 
alatt látogatta a bajai állami tanitóképezdét és innen is szerzett 
oklevelet. Tanulását az ókéri elemi iskola végeztével magán úton 
eszközölte, Krumm Frigyes Károly, néhai ó-kéri tanitó, ottani boldo-
gult lelkész Biszterszky János, és későbben ottani lelkész Bierbrunner 
Gusztáv vezetése alatt. Jelenleg is Uj-Verbászon a fennt megneve-
zett iskolának szorgalmas tanítója. 

Az egyháznak felügyelői voltak: Kiss József a Ferencz csatorna meg-
alkotója, Kiss Gábor, Mokry Ferencz, Szmiha Adolf, Kovalszky Lajos, 
Oberländer Fülöp, Wagner J. György, Becker Károly, Hilkene Keresztély. 

B. JJ 19-ih században keletkezett egyházközségek. 
I. Baja. 

Az itten lakó ág. hitv. evang. hivek 1833. évben tették meg 
az első lépést egy evang. gyülekezet alapítására, a mikor is ki-ki 
tehetsége szerint adakozott egy építendő imaházra és paplakra. A 
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hivek száma akkor igen csekély volt s alig tett. ki többet 80-nál. 
Az első összeirásuk 1844-ből származik és 113-ra teszi a lélekszá-
mot. A gyülekezet, mely 1833—1839-ig néhai Hajnóczy Sámuel, a 
fáradhatlan kiskéri lelkész által gondoztatott, 1839-ben levitát hivott 
meg és 1852-ben anyásittatott. Ma 190 lelket számlál. 

Időközi bevétele és kiadása a következő volt : 
Bevétel: Kiadás : 

1841-ben 662 frt 08 kr. ezüstpénzben. — 237 frt 05 kr. 
1852 » 979 » 07 » - 590 » 38 » 
1889 » 869 » 55 » osztrák érték — 864 » 63 » 
Az 1874. évben megejtett püspöki látogatás óta 1899. év vé-

géig a következő változások fordultak elő : 
Greifenegg Boldizsár, a ki 1851-től 1896-ig, tehát 45 évig itt 

lelkészkedett, 1896. évi május hó 6-án 75 éves korában meghalt. 
Gerhardt Menyhért, a gyülekezetnek 1860. óta tanitója, 1896-

ban nyugalomba vonult, s helyébe 1896 évi augusztus 9-én Beyer 
Károly választatott meg az egyházközség tanitójává. 

Taubinger Rudolf, bács-szerémi segédlelkész 1896. évi augusz-
tus 17-én választatott meg lelkésznek 

A pap- és tanitóválasztás alkalmából a paplakon és az iskolá-
ban nagyobbszabású javítás és tatarozás eszközöltetett 400 frtnyi 
költséggel. 

A bajai kicsike egyház 1877. évi junius 29-én imaháza felava-
tásának 50 éves jubileumát ünnepelte, a mi arra a nemes és áldo-
zatkész elhatározásra buzdította a hiterős gyülekezetet,, hogy ima-
háza belsejét 288 frt 63 krnyi költséggel átalakította és díszesitette 

Ez a bajai gyülekezet rövid története, mely. ugyan lélekszám-
ban való gyarapodást csak nagyon szerény mértekben mutat, de 
annál becsesebb tanúbizonyságot szolgáltat arról, hogy az evang. hit 
oly nagy kath. városban, mint Baja, sem nyomható el, bár annak 
hívei kevesek is legyenek, ha csak van ember a gyülekezetben, a 
ki a krisztusi evangéliumot megbecsülni tudja. Ily embere nem egy 
volt a bajai egyháznak a világi karból, kiknek ezen egyház fenállása 
köszönhető. 

Jelenleg pedig viszi előre az egyház ügyeit és emeli tekintelyét 
a derék fiatal lelkésze Taubinger Rudolf Henrik. Életrajzi adatai 
ezek : Született Szereden, Pozsony megyében 1869. évi május hó 
3-án. Elemi iskoláit szülőhelyén, a gymnasium első osztályát Nagy-
szombatban, a többi gymn. osztályt a pozsonyi evang lyceumban 
végezte és 1888. évi junius 16-án nyert érettségi bizonyítványa alap-
ján a pozsonyi theologiai akadémiára iratkozott be, hol a négy theo-
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logiai tanfolyam bevégzése után 1892. évi junius 21-én tette le a 
theol. szakvizsgálatot. 1892/3-ban a rostoki egyetemen folytatta ta-
nulmányát. Innen segédlelkészségre hivatván 1893. oktober hó 5-én 
Budapesten papi vizsgát tett s felszenteltetett. Miután Szeghegyen 
három hónapig segédlelkészkedett, 1894. évi február 1-én Újvidékre 
hivatott meg esperességi segédlelkésznek és hitoktatónak, mely minő-
ségben közel három évig működött. 1896. aug. 17-én a bajai egy-
ház rendes lelkészévé választatott és okt. 11. Petri Károly, alesperes 
által hivatalába beiktattatott. 

A tanitó Beyer Károly, született Baján 1877. évi junius 20-án. 
Ott végezte az elemi és gymnasiumi iskoláit, valamint a magy. kir. 
állami tanitóképző intézetet is és 1896-ban kapta tanitói oklevelét 
és kántori bizonyitványát, mely évben a bajai gyülekezet által kántor-
tanítónak választatott meg. 

Figyelemre méltók még a papi fizetések, melyben a bajai egy-
házközség lelkipásztorait részesítette. Midőn Greifenegg Boldizsár 1852-
ben levitának hivatott meg, az azon évi február 28-án kiállított hi-
ványa szerint évi fizetése a következő volt : 250 pengő frt '/4 évi 
részletekben, szabad lakás 3 szoba, konyha, éléskamra, pincze, kony-
hakert ; 8 öl tűzi fa, 2 öl kemény és 6 öl puha, melyből az 
iskola is fűtendő volt. A stolárék voltak : keresztelés 1 frt pengő, 
temetés beszéd nélkül 1 frt pengő, beszéddel 2 frt pengő, három 
nagy ünnepi offertorium. 

1860-ban, midőn Gerhardt Menyhért lett tanitó, a lelkész nem 
volt többé köteles az iskola fűtését is eszközölni és ezen időtől 
kezdve kapott 3 öl kemény és 3 öl puha tűzi fát. 1856-ben pedig 
a lelkész fizetése 420 frt o. é. emeltetett. Szegény egyház, nyomorult 
fizetés. 

A mostani lelkész, Taubinger Rudolf évi fizetése áll: Szabad-
lakás — 3 szoba, kamra, konyha, pincze, fafészerből, melynek rendbe-
tartásáról gondoskodik az egyház, papi kert, 500 0. é. forint '/4 évi 
részletekben előre, t i. föld után járó bérletdij 250 frt készpénz 
170 frt és hitoktatásért 80 frt, összesen 500 frt. A m. kir. állami 
tanitóképezdétől hitoktatásért 100 frt o. é., a várostól a főgymna-
siumban és városi polgári iskolában végzett hitoktatásért 68 frt, 
újévi, sylvsterestei és úrvacsorai offertorium. Stolák : nagy temetés 
3 frt predikáczióval 2 frt beszéddel, beszéd nélkül 1 frt, kereszte-
lés l frt esketés 1 frt. A szórványosok a kétszerest fizetik. Confir-
matió l frt, 3 öl kemény, 3 öl puha tűzifa. Államsegélyből, Ba!-
dácsy-alapból és közalapból nyerendő segély a papé. 
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2. Beska. 

BeSka Szerémmegyében, Karlóczától nem messze fekszik. Kez-
dete az 1859 — 1860. évekbe esik, a midőn 54 lélek telepedett le 
itten. Az 1790/91. magyar országgyűlési törvény, mely szerint evan-
gélikusok a határőrvidéken nem telepedhettek be, az 1859. évi Pátens 
által hatályon kivül helyeztetett s ennek következtében azonnal meg-
indult a bevándorlás Bács-Bodrogh megyéből Beákára, Krcsedinre és 
más szerérnségi községekbe. A bevándorlók nagyobb száma ág. hitv. 
evangélikusok ; kisebb száma ev. reformátusok voltak. 

A beákai evangélikusok 1860-ban mint leányegyház Űj-Pázuához 
csatoltattak. Első tanitó volt Lautenbach Fülöp, ki két évig műkö-
dött itten; 1863-ban ennek helyébe Steinmetz Frigyes, egyúttal 
mint levita, választatott meg és itt hat évig volt hivatalban. Eltávo-
zása után a reformátusok elváltak az evangélikusoktól és filiaként 
csatlakoztak az újvidéki ev. ref. egyházhoz. 1870-ben az evangéli-
kusok lelki gondozására oda küldetett az új-pázuai káplán Polereczky 
Pál, kiegyűttalaz iskolatanitástisteljesitette. 1872-ben BeSka Scultéty 
Ede és Bierbrunner Gusztáv, ó-kéri lelkész által szerkeztett javaslati 
beterjesztés folytán, melyet az egyházmegyei közgyűlés magáévá 
tett és a püspökhöz felterjesztette, dr. Ssékács József püspök 1872. 
évi november 28-án kelt intézkedése által anyaegyházzá emeltetett 
és 1873. évi április 6-án első lelkészét Polereczky Pált megválasz-
totta, a ki az 1874. évi canonica-visitatió alatt is ott volt hivatalban. 
Akkor lélekszáma BeSkának volt 365. 

1861-ben a beSkaiak egyházi bevétele és kiadása volt 9 frt o. é. 
1872-ben bevétel 462 frt 69 kr., kiadás 377 frt 45 kr. 
1899-ben bevétel 4480 frt 53 kr., kiadás 4002 frt 20 kr. E 

számok legjobban mutatják a beSkai egyház örvendetes és aránylag 
igen gyors fejlődését. 

Beska az 1874. évi püspöki látogatás óta több fontos változáson 
ment keresztül. Első lelkésze Polereczky Pál, Kátyra ment lelkészül. 
Utódja lett jelenlegi lelkész Gretzmacher J. Sámuel 1878-ban, ki 
egy kis szobában tartotta az istentiszteletet s egy igen kis lakásban 
kénytelen volt lakni. 1884-ben a padlózatlan imaházszoba nagyobbit-
tatott; 1895-ben pedig egy új, szép imaház lett épitve, harangtorony-
nyal kőből 6000 frt költséggel. 1899-ben igen csinos orgona szerez-
tetett meg 2370 forintért a Jaegerndorfi Rieger testvérektől. Ezen 
kiadásokhoz a magas horvátországi kormány 1166 frt 18 krral, a 
raitroviczai Imovina 700 frttal járult hozzá. 

1900-ban a szomszédos parasztházat vette meg az egyház pap-
laknak 2250 frton. 

12 
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Ne higye senki, hogy a hivek ezen változások alatt terheletettek 
volna nagy egyházi adóval. Korántsem! A házaspár fizetett 4 frt és 
az állami adó után 10°/0-ot, mely járulék most is érvényben van. 
Képesek voltak azt mind keresztülvinni a jó gazdálkodás és a hitbeli 
buzgóságuk által. Nagy segitség volt az 57 hold föld, melyet a hely-
beli politikai község nagy küzdelem után az evangel. hitközségnek 
1890-ben kihasitatni határozott. 

A beskai egyház virágzik, daczára annak, hogy köröskörül a 
sekták garázdálkodnak. Magába, a beskai evang. egyházba eddig még 
nem mertek behatolni és mig Gretzmacher lelkész támogatva az 
Isten kegyelme által, hivatalban van, nem is fognak ott tért hóditani. 

1895-ben sikerült az első evangel. tanitót a községi iskolánál 
alkalmazni, ki mint kántor és organista is szolgálja az ev. agyház-
községet és ezért 150 frt évi fizetésben részesül. 

A lelkésznek évi fizetése 600 frt lakáson és stolán kivül. 
Az egyházi pecsét felirata: „Evang. Kirchengemeinde Beáka"-

Közepén a nyitott Evangelium, hol I. Cor. 13 látható. 
Van az egyháznak két harangja a Bohumei (Westfaliában) 

aczélöntödéből, mindkettő 7 mázsa súlyú és 410 forintba került. A 
nagyobbik felirata: „Ehre sei Gott in der Höhe"; a kisebbiknek: 
„Friede auf Erden !" Azonkivül mindkettőn : „Evang. Kirchengemeinde 
A. C. zu Beska, 1874". 

Gretzmacher Sámuel, jelenlegi lelkész született 1841. szeptember 
26-án Ruszkin-ban, a 16 szepesi város egyikében. Szülei voltak: 
Gretzmacher János, polgári szűcsmester és Wolf Mária Anna. A 
népiskolát szülővárosában, a gymnasium első négy osztályát Lőcsén, 
az 5., 6. és 7. osztályt Késmárkon, a 8-kat ismét Lőcsén az akkori 
evang. állami gymnasiumban végezte, a hol az érettségi bizonyítványt 
is megszerezte. A theologiai tanulmányokat 3 évig Eperjesen végezte 
és a candidaticumot Rozsnyón Máday Károly szuperintendens alatt 
tette le. Azután nevelősködött Lőcsén Pfannschmidt Triodeon házá-
nál, későbben Temesmegyében Graffay Kálmán és Kaiser Sándor, 
nagyföldbirtokosoknál. 1870-ben külföldre ment Jenába, onnan hiva-
tott meg káplánnak Budára, boldogult Sztehló András oldala mellé. 
Még azon évben hivatott meg Pestre vikáriusnak Lang Mihály lelkész-
esperes oldala mellé. 1876. évben házasságra lépett Soltz Berthával, 
kit 1898. február 5-én a halál elragadott, s négy árvát hagyott hátra. 
1878. áprilisban Beskára hivattatott meg lelkésznek. 

A jelenlegi beskai ev. tanitó, Gesell Mihály, született 1870. évi 
junius hó 21-én Felső-Lövön, Vasmegyében, hol tanulmányait is 
végezte. Oklevelet 1890-ben nyert. 1889—1891-ig Udvariban, Tolna-
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megyében; 1891 —1893-ig Rácz-Kozáron, Baranyamegyében altanitói 
minőségben működött. 1893. márczius 16-án a beskai egyházközség 
hivásának engedve, az itteni községi iskolánál ideiglenes, s midőn 
az előirt vizsgát a horvát, illetve szerb nyelvből 1895-ben Zágrábban 
sikeresen megállta, rendes tanitói minőségben alkalmaztatott. De 
1900. évi szeptember havában Felső-Lövöre hivatott meg és helyét 
elfoglalta Schumacher Sámuel, ki Uj-Pázuán született és tanulmányait 
Eszéken végezte. 

3. Bingula-Erdevik. 

A bingulai ág. hitv. ev hivek 1859-től kezdve nagyobb részt 
ugyan a bács-bodrogh megyei tót egyházközségekből családonként 
jöttek ide, de jöttek egyesek egyenesen a lelvidékről is, sőt ezek 
alkalmasint az elsők voltak. A tót hiveken kivűl kezdettől fogva 
voltak németek is, kik részben Tolna és Baranya, részben Bács-
Bodrogh megyéből kerültek ide. Az első években Bingula mint leány-
egyház Glozsánhoz, későbben midőn a német-palánkai anyaegyház 
keletkezett, Palánkához tartozott. 

Az első, 1874-ik évben tartott canonica visitatió alkalmával 
melyet Dr. Szeberényi Gusztáv püspök megejtett, Bingula lélekszáma 
volt 927. Az akkori imaház 7 öl hosszú, 3 öl és 2 láb széles, egy-
úttal iskoláúl szolgált. Ezen épületben, mely 1860-ban lett megvéve, 
a paplak is volt. Jelenleg Bingulának csinos, rendezett imaháza van, 
szép fából faragott oltárral, csinos, rendes padokkal és orgonával 
valamint fából készült csillárral. 

A Bingulával kapcsolatos Erdeviknek imaháza 7 öl hosszú és 
4 öl széles, az épületben van az iskola és tanitólak is. De ezen 
épület nem sokáig fog fennmaradni, mert a hivek templomépitéshez 
készülnek hozzáfogni, mely czélra a horvát kormány 4000 koronát 
adományozott. 

Bingulának széles kiterjedésű diasporája van s ezzel együtt 
közel 1800 lelket számlál. Az anyában van 491, Erdeviken 573, 
Lyubán 281, Kuzminban 121, KuveSdinban 134. Ezeken kivül mint 
szorványhelyek Bingulához tartoznak ; Divos, Csalma, Viric, Grcgu-
revacz, Grabovo és Mandjelon, mely helyeken körülbelül összesen 
50 ág. hitv. ev. lélek van. 

Az istentisztelet két egymásutáni vasárnapon Bingulán, a 3-ik 
vasárnapon Erdeviken tartatik. Ljuban évente 3 szor, Kuzminban .1 
hétköznapon van istentisztelet 

Bingula-Erdevik az 1863. évi deczember havában anyaegyházzá 
alkuit és megválasztotta első lelkészét Jeszenszky Györgyöt, a néhai 



- 180 — 

kiszácsi lelkész és volt alesperes Jeszenszky György és Kossányi 
Ludovika fiát, akkori kiszácsi káplánt, a ki Kiszácson született 1835. 
április 20-án. Tanult Űj-Verbászon, Szarvason, Karlóczán és Modor-
ban a gymnasiumi tantárgyakat. A theologia 3 tanfolyamát Pozsony-
ban végezte, a hol Komáromy József, patentalis szuperintendensi 
adminisztrátor előtt a candidaticumot letette. Azután Haliéba ment. 
Megfordult Jenán, Lipcsén és Berlinben. Három, Németországban 
töltött semester után hazatérve atyja mellett káplán lett. 20 évi 
működése után 1883. évi november 5-én lemondott papi állásáról 
és elment Eszékre, hol mint magánzó haláláig tartózkodott. Beszélt 
tótul, magyarul, németül és szerbül. 

Utóda lett Kvacsala Károly, petrováczi káplán, a ki 1883. 
deczember 2-án jött ide és 1884. január 27-ig mint adminisztrátor 
hivataloskodott itt, aztán rendes lelkésszé lett az egyháznak 1892-ben 
meghivatott Amerikába . (Freeland-Pa Pensilvania) lelkésznek s Bin-
gulát elhagyta. 

Harmadik lelkész lett Morhács Márton, glozsáni káplán, ki 
1892. november 20 án választatott meg. Itt volt 1896. április 19-ig. 
Most mosóczi lelkész és a turóczi egyházmegye főesperese. 

Helyére mint helyettes lelkész ide küldetett Laczkó János, 
békéscsabai káplán, a ki 1897. junius 24-én rendes lelkésznek meg-
választatott, de már ugyanazon évi julius 18-án Bingulát elhagyta, 
mert Sidre választatott meg lelkésznek. 

Utóda a most hivatalban levő Ormisz Fedor, előbb petrováczi 
káplán, ki 1897. szeptember 23-án egyhangúlag választatott meg és 
kinek a bingulai egyház a fizetést, (ad personara) 200 koronával fel-
emelte. Született Nagy-Rőczén, Gömör-megyében. Atyja Ormisz 
Sámuel, előbb lelkész, utóbb gymnasiumi tanár volt; anyja Polonecz 
Mária turóczi származású volt. Ormisz Fedor a népiskolát szülő-
helyén, az algymnasiumot Beszterczebányán, a felső gymnasiumot 
Selmeczen végezte. Theologiát hallgatott Pozsonyban s a 4-ik tan-
folyamot végezte után Erlangenbe ment. Onnan visszatérve előbb 
Liptó-Szent-Miklóson, utóbb Petrováczon volt káplán. Felszenteltetett 
Budapesten 1896-ban a kerületi közgyűlés alkalmával főt. Sárkány 
Sámuel püspök által. 

Tanitók voltak Bingulán : Babilon Nándor, Erdeviken Botyán 
István kezdetben. Azután Bingulán: Kosztolányi János 2 évig, Babilon 
Károly 1 évig, Koczkovszky N. theologiai candidatus egy télen át. 
1874-ben tanitó volt Gabrics Mihály, a ki Ó-Turán, Nyitra-megyében 
született és Beck Vilmos, német tanitó, a ki Felső-Nánán, Tolna-
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megyében született. Később Stolárik Vimos lett tót tanitó. Erdeviken 
pedig Kamenár Benjamin és utána a jelenlegi Rigó Gusztáv. 

4. Feketehegy. 

A feketehegyi egyház kezdete az 1823— 1824-ik évekbe esik. 
Akkor jöttek a szomszéd helységekből, jelesül Szeghegyről az első 
ág. hitv. ev. hivek ide. Az 1829. évben a magy kir. kamara egy 
háztelket adományozott egyházi épületek számára, melyet a hivek 
400 frt ráfizetéssel azon házhelyért cseréltek el, melyen jelenleg az 
imaház és a paplak áll. Az imaházat 1830-ban épitették, mely 
1837 ig mint iskola is használtatott. Ezen évben a már szük és 
nagyon alacsony imaházat lerombolták s helyén új imaházat, egy 
tanitólakással és egy iskolával épitettek. 1859. évi november végéig 
mint leányegyház Szeghegyhez tartozott és 1800-ban anyaegyházzá 
lett. Ebben az évben az iskolateremből és a tanitólakból paplakot csi-
náltak 500 frt költséggel, tanitólakásnak pedig egy házat vettek s abban 
1862. évben az első iskolát rendeztek be; 1872-ben a második is-
kola lett épitve, s igy egy telken két iskola és egy tanitói lakás van. 

A mostani imaház 10 öl hosszú és 4'/4 öl széles. Harang 
van kettő, de csak haranglábon alkalmazva. Mindkettőnek a fel-
irata: „Feketehegyi ágost. hitv. evang. fiókgyülekezet szerzé 1844. 
esztend. Öntötte Schtaudt András, Pesten." 

A temető 115 öl hosszú, 37 öl széles. 
Az egyházi pecsét felirata: „Sigill. Eccl. Evang. A. C. Fekete-

hegy 1860". 
Az 1835—1859-ig a szeghegyi lelkész Scultéty József, gon-

dozta a feketehegyi leányegyházat. Midőn önálló egyházzá lett, Ha-
mel Nándor lett megválasztva rendes lelkésznek 1859. évi novem-
ber 13-án, ki jelenleg is ott hivatalban van. Hamel Nándor szüle-
tett Cservenkán 1835. évi julius 15-én. Hamel György tanitó és 
Fritz Krisztina szülőktől. Tanult atyjánál, azután az új-verbászi és 
szarvasi gymnasiumban, végre a pozsonyi lyceumban. A theologiát 
Sopronban végezvén, 1857. évben Wohlmuth Lipót, szuperintenden-
tialis adminisztrátor előtt a candidaticumot letette és ugyan azon 
év őszén kiment a hallei egyetemre, hol, vallomása szerint a theo-
logiát valóban szeretni, a hires Tholucktól tanulta. 

Haliéból 1858-ban hazatért szüleihez és nem sokára Pápára 
hivatott meg segédlelkésznek s igy 1859. évi márczius 15-én Wohl-
muth által felszenteltetett. Pápán 1860. évi január közepéig műkö-
dött, azután Feketehegyre választatott meg. Az 1861. évben há-
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zasságra lépett Schuhmacher Teréz, cservenkai kereskedő leányával; 
egy gyermeke volt. Második neje kivel 1893-ban egybekelt: Fam-
ler Katalin, kivel szintén egy gyermeke van. 

A feketehegyi tanitók névsora a következő: 
1. Burg Péter 1827 —1831-ig, 2. Krum Ádám 1831—1834-ig, 

3. Burg Péter 1831—1845-ig, 4. Torda N. 1845—1848, 5. Jausz 
Frigyes 1848-1849-ig, 6. Lyptai Ede 1849 - 1851-ig, 7. Burg Ká-
roly 1851 —1873-ig, 8. Kunszt Károly 1879 —1880-ig, 9. Karner Já-
nos 1880-1881-ig, 10. Brückner János 1882—1885-ig, 11. Groo 
Árpád 1890-ben, 12. Gótsch Győző 1890—1892-ig, 13. Jany Ede 
1892-1893-ig, 14. Gótsch Ede 1893-tól mostanáig, 15. Pratscher 
Vilmos 1893-1900. 

Burg Péter nem volt képesitve. Jausz Frigyes és Burg Ká-
roly az esperességi bizottság előtt tették le a tanitói vizsgát. Gótsch 
Győző az eperjesi tanitóképezdében nyerte oklevelét. A többieknek 
életrajzai nem voltak beszerezhetők, 

Pratscher Vilmos született Cservenkán 1851. ápril 21-én. 
Elemi iskolát szülőhelyén végezte. 1865/6. és 1867/8-ban az új-ver-
bászi algymnasiumban járt, 1868/9-ben pedig Sopronyban a IV. 
gymnasiumi osztályt végezte s azután az ottani tanitóképezdébe lé-
pett; itt végezvén tanulását 1871-ben rendes tanitó lett Cservenkán. 
Innen 1872. Új-Verbászra és 1873-ban Feketehegyre hivatott meg 
rendes tanitónak. 1874-ben nőül vette Weber Margit Erzsébetet; 
7 gyermeke van. 

Úgy Gótsch Győző, mint Pratscher Vilmos ügyes, tapintatos, 
evang. hitbuzgóságától áthatott tanférfiak. 

Gótsch Győző született 1868. deczember 3-án Leibitz városá-
ban (Szepesmegyében). A 6 elemi osztályt elvégezése után, a melybe 
ugyanott járt, átment a késmárki lyceumba, a hol a 4 alsó gymna-
siumi osztályt végezte. Az 1886/7 — 1888/9. tanév bezárólag az 
eperjesi ág. év. tanitóképezdébe járt. Egy gyakorlati tanév elteltével, 
a melyet Kis-Lomnitzon mint segédtanitó töltött, Eperjesen a tanitó-
képesitést letette. 1890. oktobertól—1892. oktoberig tanitó volt 
B.-Feketehegyen. 1892. oktobertól 1893. novemberig tanitó volt 
Szt.-Tamáson, 1893. novembertől mostanáig ismét tanitó B.-Feke-
tehegyen. — 

5. Káty. 

Kátyra 1826. évben kezdtek ág. hitv. ev. hivek költözködni. 
Káty akkor tiszta szerb község volt. Az első evangélikusok a szom-
széd Járekről jöttek ide, s az ottani lelkész által gondozva is lettek. 
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Nagyon lassan szaporodtak eleinte. 1839-ben még csak 15 család 
volt. De már ezek is fáradoztak vallási életük rendezésén s válasz-
tottak maguknak tanitót bizonyos Ruinpf Lajos személyében, ki egészen 
1849-ig mint tanitó hivatalban volt, midőn cholerában meghalt. 
Scharr Fülöp adott lakást a tanitónak és Arrasz Ferencz egy szobát 
iskolának ingyen. A tanitói fizetés volt: 100 váltó forint, 6 pesti 
mérő buza, 2 öl fa, 1 hold föld. Az 1840-ik évben a politikai köz-
ségtől ingyen kaptak egy házat az ev. hivek iskolának. De mert ez a 
falu végén állott, elcserélték azt 250 váltó frt ráfizetés mellett egy 
a falu közepén levő házért; későbben ezt is elcserélték 50 frt rá-
fizetéssel azon helyért, melyen jelenleg az iskola áll. Az 1849. évben 
az egész faluval az ev. iskola is elpusztult s 1851-ig a hivek min-
den lelki gondozás nélkül voltak. Csak félévig valami Grindl József 
volt tanitó. Az 1852. évben már 36 család volt. Tanitó lett Heincz 
Lajos, ki 22 évig működött itt és lakott, hol az egyik, hol a másik 
egyház hivénél; iskolát is hol privát házakban, hol a szerb isko-
lában tartott. 

Az 1861. évben felszaporodtak az ev. hivek 72 családra s mert 
a környékbeli községekben szintén laktak evangélikusok, ez évben 
anyaegyházzá lett és 1862-ben rendes lelkészt nyert Unger Vilmos. 
György személyében, ki azon évi május 2 án Becker Jakab főesperes 
által, Petrovits Milos, főhadnagy jelenlétében hivatalába beiktattatott. 
A lelkész egy évig bérházban lakott; csak 1863-ban május 5-én 
költözhetett be abba a házba, melyet az egyház paplaknak megvett. 
A paplaképület megvételére szükséges pénzt részint a hivek hozzá-
járulásából, részint a politikai községtől és részint a G. A. Egylettől 
nyerte. 

Első lelkésze, Unger Vilmos György Kaboldban, Sopronmegyé-
ben született 1831. évi deczember 12-én; atyja ott lelkész volt Az 
elemieket otthon tanulta; aztán 1843-tól 1851-ig Sopronban végezte 
a gymnasiumot s letette az érettségit. A theologiát egy évig Sopron-
ban, 1 Vi évig Halléban és l 1 / , évig Jénában hallgatta. Onnan 
1855-ben hazatérve, 14 hónapig atyjánál tartózkodott; 1856 ban le-
tette a theologiai vizsgát és 1857. január 15-én felszenteltetett. Ugyan 
ez évben február 1-én mezőberényi káplán lett Petz Gyula oldalán. 
Innen Cservcnkára jött káplánnak Qurisfeld Nándor mellé. Innen 
Kátyra választatott meg mint a titeli, határőrvidéki zászlóaly terüle-
tének papja az ev. ref és ág. hitv. ev. hivek számára. 

Midőn 1874. évi szeptember 29—30-án Dr. Szeberényi Gusztáv 
püspök az egyházat meglátogatta, az imaház egyszerű épület volt, 
6 öl hosszú, 4 öl széles teremből állott, előtte állott a harangláb két 
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haranggal. A nagyobbik harang 402 fontos ezen felirattal: „Die Guten 
wecke; die Bösen schrecke. Erbau' und eine, des Herrn Gemeine"; 
a kisebb 214 fontos; felirata: „Die Lebenden rufe ich, die Todten 
beweine ich. Mind kettőn pedig: „Deutsch ev. Kirchengemeinde 
zu Káty im Titler Battailon. Gegossen durch Friedrich Seltenhofer 
zu Oedenburg 1869." 

Az egyház iskolai czélokra kapott a községtől 35 hold földet 
Ezen időben Kátyhoz tartozott három nagyobb leányegyház, úgy-
mint: Kovil-Szent-lván, Zsablya és Goszpodincze és ezeken kivül a 
titeli zászlóalj területén levő összes falvak, melyekben evangélikusok 
voltak. 

Az 1874. évi püspöki látogatás óta a kátyi egyházban a követ-
kező változások történtek: 

Unger Vilmos György lelkész 15 évi áldásos működése után 
1877. évi május hó 12-én meghalt és utóda lett Petri Károly, ki 
1878. évi márcziusban Űj-Soóvéra ment, hol jelenleg is lelkész. 

Ennek következtében 1878. április 7-én Polereczky Pál, addigi 
beskai lelkész lett megválasztva Kátyra rendes lelkésznek, ki jelen-
leg is ott fáradhatatlanul hivataloskodik. 

Polereczky született 1843. január 28-án Mosóczon, Turócz 
megyében, hol atyja Polereczky János sörfőző volt, anyja született 
Kutnyi Zsuzsanna. Népiskolába járt szülőhelyén, valamint az 1. és 2. 
gymnasiumi osztályt is végezte magán tanulás által. Azután 6 évig 
a késmárki lyceumban tanult, hol 1864-ben letette az érettségi vizs-
gát 1864/5-ben az akkor létezett pesti egyesült theologiai intézet 
növendéke volt; 1865/6. és 1866/7-ben pedig Pozsonyban folytatta 
theologiai tanulmányát, hol a második év végén letette a h ttanjelőlti 
vizsgát. 1867/8-ban nevelő volt Bálintfalván, Turócz-megyében Nemes 
Simon, nyug. alispán fia mellett. 1868/9-ben Bécsben folytatta theo-
logiai tanulmányát az ottani theologia fakultáson. 1869. évi szeptem-
berben segédlelkész lett néhai Weber András, uj-pázuai lelkész mel-
lett, miután azon évi augusztus 17-én Dr. Székács József püspök 
által felszenteltetett 1871. évi oktoberben lelkész-tanitónak válasz-
tatott meg BeSkára és 1873-ban április 6-án ugyanitt rendes lelkész-
nek. Ezen év junius 2-án házasságra lépett Weber Emmával, Weber 
András lelkész leányával. 1878. évi április 26-án elfoglalta a kátyi 
lelkészi állást, hol jelenleg is áldásosán működik. Polereczky alapos 
nyelvész és theologus Beszél és ír: magyarul, németül, tótul, latinul 
és szerbül. 

Kátyi hivataloskodási idejét, 1878--1893-ig jelemzi a híveknek 
czéltudatos törekvése. Gyűjtöttek templomépitési alapot, mely 1893-ig 
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annyira szaporodott, hogy a templomépitéshez hozzáfoghattak. A 
mire annál inkább szükség volt, mert a hivek száma 700-tól 1007-re 
növekedett és a létező imaház sehogy sem felelt meg czéljának 
1893. évi augusztus 13-án letétetett a templomalapköve és 1895. évi 
oktober 27-én a templom felszenteltetett Belohorszky Gábor főesperes 
által. A templomot Czoczek János, újvidéki épitő mester épitette. 
A templom, szószék, oltár, toronyóra a harmadik haranggal együtt 
került 26230 o. é. forintba. 1895—1896-ban az uj templom mellett 
uj paplak is lett épitve, mely 2400 o é. forintba került. Mind ezen 
költségeket sajátjából fedezte az egyház. 

A kátyi ág. hitv. ev. egyházközség vallás-erkölcsi állapotáról 
Polereczky lelkész igy nyilatkozik: „A hivek legnagyobb része őszin-
tén érdeklődik az egyházi élet iránt, a mennyiben buzgón részt vesz 
gyűlés ken s igy az egyház közigazgatásán. Készséggel vállalják el 
a nekik felajánlott egyházi hivatalokat. Az istentisztelet látogatása 
sem mondható csekélynek. 

A kátyi ev. iskola jelenleg községi iskola. 
Az iskolai tanitók ez időszerint: 
1. Steiger Gusztáv, ki a soproni gymnasiumban és tanitóképez-

dében végezte tanulását és jó oklevelet nyert. Jó eredménnyel 
működik. 

2. Hoffmann Ferencz 1897-óta. Tanult Sopronban. Fiatal, 
tehetsége és szorgalma szép reményekre jogosit 

6. Krcedin. 

Krcedin, Szerémmegyében, közel Beskához fekszik, hová 1895-ig 
mint leányegyház tartozott. A krcedini hivek 1870-től kezdve a Bács-
Bodrogh megyei evang. német községekből, u. m. : Cserevnka, Ó-kér, 
Kis-kér, Bulkesz, Kuczura, Feketehegy, Új-Soóvé, Verbász, legtöbben 
Szeghegyről költöztek ide. Szervezkedni kezdtek 1873-ban, a midőn 
saját erejükből iskolai telket vettek és tanitókat alkalmaztak, kik 
közül a most 1 j-Pázuán lévő Falkenburger huzamosb időig itt mű-
ködött. Az 1887. évben az egyházmegye beleegyezésével alkalmazva 
lett Maur Zmaila János mint levita-tanitó a ki a Krischona növen-
déke volt. Évi fizetése állott: 500 frt, szabadlakás és failletményből. 

1895-ben anvasitásért folyamodott, miután a papi fizetést 800 
frt készbénzben, havi részletekben előre fizetve, biztosította és kimu-
tatta, hogy BeSkától való elválása Beskára nézve semmi kárral nem 
jár. Ekkor Maur Zmaila János oklevélhiánya miatt állását féltvén, 
magát az egyházközséggel és az egyházi hatósággal ellentétbe helyez-
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vén, 1897. évi február 14-én tartott egyházmegyei törvényszéki ülés 
által állásától elmozdittatott és 112 frt 40 kr. perköltség fizetésére 
Ítéltetett. Felebbezéssel nem élt, az egyház a perköltséget és Zmai-
lának 200 frtnyi végkielégítést maga fizette ki. 

1897. évi április 20-án Justh Géza, cservenkai segédlelkész 
Krcedin első rendes lelkészének lett egyhangúlag megválasztva és 
azon év május hó 2-án hivatalába beiktatva. 

Midőn Krcedin anyagyülekezetté lett, lélekszáma kitett 674, — 
ma 720 van. Szórványához tartozik: Új- és O-Szlankamen, Új-Kar-
lócza (Száva), Szurduk és Belegis. A bevándorlás még mindig tart. 
De nemcsak jönnek, hanem mennek is jobb helyet keresvén a horvát-
szlavonországi községekben. Egyházmegyei határozat folytán 1899-óta 
Krcedinhez tartozik: Mitrovicza is és annak járásbeli összes német 
szórványa. Mind a nevezett helyeken lakó hivek száma kitesz 1200. 

Az 1899. évi pénztárforgalma volt 2120 frt 08 kr. Ezen összeg-
ben bennfoglaltatik a templomépitési alap is, mely helyi járulékkal 
és gyűjtésekkel szaporittatik. 

Felekezeti tanitója volt Berg Gyula, ki egy évig működött itt 
és most Szeghegyen van. Jelenleg az iskola állami, de mert oly ev. 
tanitó, ki a horvát nyelvet is birná, igen nehezen kapható, most a 
lelkész mint kinevezett állami helyettes-tanitó látja el az iskolát. 

Az 1899. évben hozzáfogott az egyház templomépitéshez, mely 
szerencsésen be is fejeztetett. Az épités került 6000 frtba. Ezen 
összeg az egyháztagok hozájárulásából és gyűjtések, ajándékokból 
összejött; a bácsi egyházakban közel 1000 frt adakoztak, a mitro-
viczai vagyonközösség 700 frt, a közalap 48 frtot, egy sziléziai gyüle-
kezet, (Waldenburg) és a lelkész rokonai 150 frtot, két egyháztag 65 
frt maga a lelkész 35 frtot. Az oltár edényei és felszerelési tárgyai 
szintén ajándékok. A templomépitésből fennmaradt még 1200 adóság. 
De a paplak is nagyobbítva lett 5 szobára. Az egyház szépen fejlődik, 
a hivek buzgó templomjárók. 

Nazarenus van 28, de nem szaporodnak a baptista secta tel-
jesen megszűnt. 

Az egyháznak jótevői közül különösen megemlítendő Trisznak 
Péter, építőmester, a ki minden haszon nélkül felépítette a templomot 
s így közel 1000 frtot takarított meg az egyháznak s még pénzál-
dozattal is járult a templomépitéshez. 

Justh Géza, a buzgó lelkész, született Ménhárdon, Szepesmegyé-
ben 1872. évi szeptember 6-án, papi családból. Késmárkon a gym-
nasium első osztályát, Miskolczon a III-at, ismét Késmárkon a IV-VI-at 
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végezte, hol 1891-ben érettségi vizsgát tett. Eperjesen végezte a 
theologiai tanfolyamot s aztán Lipcsében és Erlangenben egy-egy 
semestert töltött. Nagyobb külföldi utazásokat tett Ausztria, Német-
ország, Francziaország és Schweiczban. Visszatérve Justh Samu István 
nagybátya a XIII. város esperese mellé szenteltetett fel segé-lelkész-
nek Sztrázsa ev. egyházba Zelenka Pál, püspök ur által. Innen pár 
hónap múlva Cservenkára jött káplánnak és három hétre rá, egyhan-
gúlag krcedini lelkésznek választatott meg, hol egész evangeliumi 
buzgósággal fejleszti az Isten országát. 

7. Ó-Kér. 

Ó-Kér, régi térképen Vetus-Kér. Talált római pénzek és a 
határban létező halmok gyanitani engedik, hogy itt római telep volt 
A politikai község nagyon régi. Az itt lakó szerbek állítják, hogy 
kétszáz éves, mert a község eredetileg tiszta szerb volt. A tizenki-
lenczedik század elején katholikus magyarok jöttek ide, kikből jelen-
leg még 473 lélek van. A szerbek 1186 vannak. Az evangélikusok 
lélekszáma kitesz jelenleg 2284. 

Az ó-kéri ág. hitv. ev. egyház a szomszédos ev. egyházakból 
ide jött hívekből keletkezett Az első evangelikus volt itt bizonyos 
Kron János, innen eltávozván birtokát Dietrich Miklósnak adta cl; 
1827-ben ide került Demandt Henrik a ki az evangélikusoknak az 
utat nyitotta meg O-Kérre. Nem sokára 1828 —1831-ben 17 család 
telepedett le itt szerbektől vévén birtokokat. Bár kevesen voltak, 
mégis azonnal gondoskodtak gyermekeik oktatásáról különösen De-
mandt Henrik buzdítására és az Írástudó Buch Ulrichot fogadták íel 
tanítónak, az iskolahelységet Demant Henrich adta saját házában. 
Miután Buch Ulrich lemondott a tanítóságról, helyét elfoglalta test-
vére Buch Frigyes. Évi tanitói fizetése volt 30 váltó forint és 10 
pozsonyi mérő buza. Tanított haláláig, 1852-ig. Ő tekinthető az 
ó-kéri evangélikusok egyháziasságának ébrentartójának. 

A kis nyáj 1834-ben, folyamodva kincstári uradalomhoz, ettől 
iskolának való telket és házat kapott. De mert ez a község végén 
feküdt, elcserélte azt Babity nevezetű szerbnek a falu főutezájában 
fekvő 171 -ik számú házáért 500 frt felülfizetés mellett. 

Az 1830-óta Kiskérhez tartoztak az ó-kériek, de istentisztelet-
ben nem részesültek, mert erre alkalmas helyiségük nem volt. Idő-
közben 80 családra szaporodtak, ekkor az esperességbeli egyházak-
ban gyűjtést eszközöltek és 1839-ben a becserélt háztelken oly épü-
letet építettek, mely iskolának és imaháznak szolgált. Egyúttal a 
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fáradhatlan kiskéri lelkésszel, Hajnóczy Sámuellal szerződést kö-
töttek, mely szerint O-Kéren minden 3. vasárnapon Istentiszteletet 
végez. 1845-ben megszerzett magának az egyház két csinos haran-
got; 1847-ben 4503 váltó forinton megvette az 173. számú házat 
és 3/a telek földet Zink Henriktől az akkori biró Mayer János és 
Zoli Frigyes, egyházi gondnok, vezetése alatt. Ez alkalommal legszeb-
ben nyilvánult a hivek buzgósága. A megvett fekvőség árát még 
azon évben kellett kifizetni s miután telek földnek eladásából és 
az önmegadóztatásból elegendő pénzösszeg nem került ki, a hivek az 
uradalmi tizedgabonának kinyomtatását magukra vállalták s mind-
egyik majdnem négy hétig dolgozott s a megszolgált gabonát az egy-
háznak engedte át. Igy képesek voltak a 3400 forintnyi tartozást 
kifizetni. 

Most az önállóság utáni vágy ébredett fel a hivekben, de an-
nak teljesítését az 1848—1849. évi szabadságharcznak vihara kés-
leltette. Mégis 1849. év őszén óhajuk teljesült, midőn a kiskéri káp-
lánt, Biszterszky Jánost egyhangúlag lelkészül megválasztották, ki is 
azon évi szeptember 26-án itteni hivatalát elfoglalta, és abba Sztehló 
János esperes által Tessényi János, Becker Jakab és Hajnóczy Sá-
muel jelenlétében beiktattatott. 

Ezen időtől kezdve a hivek száma egyre szaporodott. Jöttek 
ide evangélikusok Kiskér, Torzsa, Kuczura, Cservenka és Bulkesz 
községekből, sőt Bánátból, Pest- és Tolna megyékből. Az 1853. év-
ben a hivek földbirtoka 45 egész telket tett ki. Az 1851-ben már az 
utolsó tartozását 1071 frtot volt képes kifizetni. 

Buch Frigyes tanitó 1852-ben meghalt, helyébe Krumm Frigyes 
Károly választatott meg. 1852-ben az egyház tisztességes ima-
ház építéséhez 50,000 téglát, 1853-ban 80,000, 1854 ben 300,000-et 
égetett. Az imaház építése 1853-ban meglett kezdve és nem sokára 
be is lett volna fejezve, de közbe jött egy kemény sorscsapás. 
Ugyanis 1853. évi julius 17-én délutáni 3 órakor borzasztó jégeső 
pusztította el O-Kér határát és a következő éjjel iszonyú vihar azt, 
mit a jégverés még meghagyott, végkép megsemmisítette, a házakat 
lerombolta, az imaház szomszédai az imaházban kerestek menedéket 
de egyszerre csak borzasztó robajt hallotak; az imaház teteje 
összeomlott a gerendák nagy része összetöretett. Julius 20-ának fénylő 
napvilága mutatta, hogy az ókéri határ hol 12 óra előtt buja vetések 
pompáztak, egy puszta, kopár sivatag és a falu telve romokkal. 

Alig hogy az egyház 400 frt költségei az imaház tetejét helyre 
állitá, augusztus 5-én borzasztó forgószél a tetőt mint valami pely-
het lefújta és darabokra törte. 



— 189 -

Igy okvetlenül hozzá kellet fogni az új imaház épitéséhez. Az 
egyház tehát a még meglevő 2/, telek földet eladta 6705 váltó fo-
rinton, azon kivül kivetést tett hiveire, a mi 2500 váltó forintot 
eredményezett s ezen összeg segitségével meg lett az új imaház, mely 
1855. oktober 16-án felszenteltetett és egészen 1896 oktober végéig 
állott, mely évi november 1-én az új imposans templom felszen-
teltetett. — 

Az új imaház 5744 frt 333/5 pengőbe került. 1857. a most is 
meglevő tanitólakás 1618 frt 35 kr pengőbe, az 1859-ben és most 
meglevő szép, három tágas teremmel biró iskola 2203 frt 25 kr 
pengőbe került. 

Az 1853. évi vihar által okozott káron kivül, az egyházat 
1861. évi oktober 12-én, épen a bucsu napján nagy mérvű tűzvész 
érte, mely alkalommal vagy 43 evang. ház leégett. 

Ezen idő óta. tehát 36 éven át nagyobb csapás az egyházat 
nem érte, és igy háboritlanul fejlődhetett. 

Az egyháznak első lelkésze volt, mint már emlittetett 
1. Biszterszky János, született Szeniczen, Nyitramegyében, 1817. 

évi márczius 22-én polgári szülőktől. Az otthoni oktatás után 1831-ben 
Győrött; 1832 —1838-ig Selmeczen tanult. A hittani tanulmányt 
1839—1840-ig Pozsonyban végezte; 1840-1844-ig nevelő volt Új-
vidéken; 1844—1845-ben Halié és Tübingenben volt az egyetemen. 
Hazatérve, Kiskérre hivatott meg káplánnak és 1849. szeptember 
27-én ó-kéri lelkész lett. Első neje halála után annak húgát, Sztehló 
Paulinát vette nőül, kivel 2 leányt nemzett. Meghalt 1867. február 
14-én -49 éves korában. Elhalt a két lánya is, második neje is. 
Biszterszky volt esp. al- és főjegyző, esp. özvegyárva-intézeti gond-
nok. Egyszerű értelmiség, kedélyes, vendégszerető ember, praktikus 
gazda és ügyes lelkipásztor volt. Az ókéri egyház a fentiekben em-
iitett fejlődése, Biszterszky érdeme. 

2. Bierbrunner Gusztáv, Biszterszky utóda, született bánáti, to-
rontálinegyei Nagy-Szent-Mikloson 1835. augusztus 3-án Bierbrunner 
János, ottani lelkész és Polonyi Éva szülőktől. Még kisded korában 
atyja butyini és nemsokára hajdusitzai lelkész levén, az elemi isko-
lát Hajdusitzán, az algymnasiumot Nagy Becskereken a Piaristáknál, 
hol bennlakó volt klastromban, a gymnasium V. osztályát Temesvárt, 
szintén mint bennlakó, a Piaristáknál végezte. Aztán Sopronba ment 
hol a főgymnasium utolsó 3 osztályát végezte és az érettségit álta 
lános „jó"-val letette. A thcologiát Budapesten az egyesült evang. és 
ref. theologiai intézetben hallgatta. Aztán a berlini egyetemen töltött 
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egy évet. Onnan hazatérve, papi vizsgát tett „praeclara specimina* 
osztályzattal és dr. Székács József püspök által felszentelve, a bu-
dapesti német egyház vicariusa lett Lang Mihály lelkész oldalán, hol 
1863. oktobertól 1867. deczemberig hivatalban volt és egyúttal a 
gymnasiumban mint segédtanár alkalmaztatott. Innen ó-kéri lelkésszé 
választatott meg, mely állást 1867. deczember 5-én elfoglalta és je-
lenleg is itt van. Neje született Hoffmann Aloysia, kivel 6 gyermeket, 
két fiút, Gusztávot és Nándort, és négy leányt, Lujzát, Gizát, Vilmát 
és ismét Lujzát, nemzett. A két igen derék fia, valamint az első 
Lujza és Vilma leányai elhaltak. A fiuk akkor haltak el, midőn 
tanulmányaikat befejezték volt. 

Neje bátorítására szabad idejét irodalmi működésre használta 
fel s midőn keserű sorscsapások által sújtatott, ismét csak irói te-
vékenységben keresett vigaszt. Több 1000 cziknél irt a „Prot. Egyh. 
és Isk. lapba", a „Prot. Hírlapba", az „Erdélyi Prot. Közlönybe", az 
„Ev. Egyház és Iskolába^ és a „Pesti Hirlapba". Munkái: „Istóczy und 
•die Judenu (Budapest 1876) „Der gordische Knoten Europas" (u. o. 
1878.) álnév alatt „Új-Magyar Athenás 1 (u. o 1882-1887), „Christ-
licher Hausaltar" (Luther társasági kiadvány Budapest 1909.) „Des 
Landmann Wissenschaft (Kula 1886.) átdolgozás. »Szántó János be-
szédei az eke mellől« (Spurgeon után átdolgozva u. o. 1886.) „Lu-
ther Márton anyja". Prot Népkönytár X. (Budapest 1887.) 

E mellett állandó irója az egyházmegyének. Ő irta meg az 
egyhm. hiványkönyvet, szerkeszti a szükséges szabályrendeleteket 
és ezen egyhm. Monográfiát is ő állította össze. Volt körlelkész, 
alesperes, egyhm. főjegyző és jelenleg egyhm. számvevő. Volt 12 
évig megyei bizottsági tag is. 

Mikor O-Kérre került, talált egy tanitót és egy segédet. 1870-
ben a másik rendes okleveles tanitó lett megválasztva, 1877-ben 
a két nagy teremből 3 lett megcsinálva és 3 rendes tanitó alkal-
mazva. Új templom lett épitve 1896-ban 38 ezer forinton, mely 
önmegadóztatás folytán gyűlt be, csak Angyelits patriareha 100 frt 
Prónay Dezső, egyetemes felügyelő 10 frt és többen mindössze 210 
frt ajándékoztak hozzá. Az egyháznak adósága nincsen. Az új tem-
plom tornyába a helyi halotti egylet 650 frton harangot vett. Az ó-kéri 
hivek kiapadhatlan áldozatkészséget tanusitanak nemcsak saját 
egyházi dolgaik előmozdítására, hanem más szegény hitsorsosok támo-
gatására is. Nazarenus köztük nincsen. 

Egyházi edények vannak egy rézből való aranyozott kehely, 2 
borkána és egy keresztelő edény chinaezüstből, ostyatartó, ostya-
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sütő, 4 fagyertyatartó, 4 pakfon gyertyatartó, 1 aranyozott feszület, 
4 szép oltárteri tő, 2 Szmiha Kálmán, helybeli jegyző és egyházi 
felügyelő családjának ajándéka, 2 Frey Lajosné ajándéka 

A templomépités körül páratlan erélylyel közreműködtek: 
Werle Henrik, a ki sokat ajándékozott a templomra és a hozzávaló 
téglát is ő szállitotta, Riesz Károly gondnok, Schmidt János pénztá-
ros, Dietrich Jakab, presbiter. 

Az egyházi pecsét felirata: „Sigillum Ecclesiae ev. A. C. 
Ó-kér 1850." 

Az ókéri egyház tanitói. 
Mint fent már emlitve volt, 1831—1834-ig az első tanitó volt 

Buch Ulrich. 1834-1852. Buch Frigyes, 3-ik Krumm Károly 1852 tői 
1894. julius 27-ig, haláláig. Krumm született Szeghegyen Krumm Hen-
rik tanitó és Heib Erzsébet szülőktől 1836. február 29-én; végezte 
az elemi iskolát, az űj-verbászi algymnasiumot s aztán privát úton 
tovább művelte magát s igy ó-kéri tanitó lett. Ernyedetlen szorgalmú 
vallásos tanitó volt. 4. Steinmetz Frigyes 1870 -1877-ig. 5. Burg 
Károly 1877 - 1879-ig. 6. Ilg Frigyes 1878-tól mostanáig. 7. Treutel 
Edvard 1882—1885-ig. 8. Hönsch Ede 1886 -1892-ig; Greifenstein 
Henrik 1891-1892-ig, 9. Weber Károly 1892—1894 ig. 10. Kuncz 
Jakab 1894—1895-ig. 

A jelenlegi tanitók: 11. Mehnert Gusztáv Adolf, született Nagy-
Sárón, Barsmegyében 1860. január 1-én. Atyját korán elvesztvén, 
1867. julius 7-én felvétetett a budapesti prot. árvaházba, hol 1874. 
julius 3-ig maradt. Itt tartózkodása alatt végezte az elemi iskolát és 
a gymnasium első négy osztályát. 1874. őszén a soproni tanitóképez-
débe ment, hol 1877. junius 28-án képesittetett. 1877. oktobertől • 
1880. oktoberig Rácz-Hidason, Baranyamegyében, 1880. oktobertől 
1884. szeptember l-ig. Börzsönyben, Hontmegyében rendes kántor-
tanító, 1884. szeptember 1-től 1894. szeptember l-ig Selmeczbányán 
volt az ág. hitv. ev. német-magyar egyház leányiskolájának tanítója; 
és 1894 oktober 17-óta Ó-kéren van mint az V. —VI. osztály tanítója és 
kántor is. 12. Ilg Frigyes, született Bulkeszen, Bács-Bodrogh megyében 
1842. deczember 18-án. Elemi iskolát szülőhelyén végzett. Magán-
tanulás által tovább mivelte magát, 1860— 1861-ben Kulpinban segéd-
tanító volt. 1862 ben a soproni tanitóképezdébe ment, hol 1865-ig 
maradt; 1866-1867-ben Törökbálinton Steiner Jakab földes urnái 
nevelősködött. Azután Sopronban letette a tanitói vizsgát s Birdán 
Bánátban, tanitó lett. Onnan 1869-ben Hajdusitzára hivatott meg és 
innen 1878-ban Ó-kérre rendes kántor tanítónak, hol jelenleg is van. 
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13. Mayer János, született Rohonczon, Vasmegyében, 1864. 
évi május 20-án, Mayer József földmives és Wenczel Anna szülők-
től. Az elemi iskolát szülőhelyén, a középiskolát és a tanitóképezde 
két osztályát Felső-Lövön, a képezde utolsó tanfolyamát Sopronban 
végezte, a hol 1882. évi június 26-án képesitést is nyert. Azután 
utóbbi év deczember 15-ig Rohonczon mint segéd működött. Innen 
a tolnamegyei Kéty községbe hivatott ^eg , hol 1884. szeptember 
7-ig volt, a midőn az esperesség által a Baranyamegyei Hidasd egy-
házba lett küldve levitatanitónak. Itt 1886. évi november 15-ig 
működött, és innen a Bácsmegyei szeghegyi egyházba hivatott meg 
segédtanítónak az öreg Jausz Frigyes mellé; 1887. évi szeptember 
1-től 1889. augusztus 15-ig O-Szivaczon Hoffmann Fülöp oldalán 
volt segédtanitó, mely utóbbi napon rendes tanitóvá választatott meg. 
1893. junius 15-én a Szepesmegyei Majerka egyházba ment levita-
tanitónak és végre 1895. deczember 31-én az ó-kéri egyház hivta 
meg rendes tanitónak, a hol jelenleg is nagy szorgalommal tölti be 
hivatalát. Ügyes fáradhatatlan, jó tanitó. 

8. Kovil-Szt-lván. 

Kovil-Szt.-lván 1877-ig filiája volt Kátynak. Eredetileg tiszta 
szerb község. A legelső ide jött evangelikus Tausz Henrik Űj-Soóvéról 
való volt. Azután Járekről jött néhány család. 1858/9-ben 27 családra 
megszaporodott és a gyermekek oktatására Wurtz Györgyöt Járekről 
fogadták fel szükségtanitónak, a ki téli időben iskolát tartott, nyáron 
pedig napszámba ment. Az iskolatartásért kapott 50 forintot és 17 
pesti mérő gabonát, 2 öl fűtőszalmát, 1 öl fát és szabadlakást. 1862 -ben 
rendes tanitót választottak, Lautenbach Fülöpöt, ki 80 frtot, 20 
mérő gabonát, 2 öl szalmát, 1 öl fát, 170 csomó kukoricza szárat 
és szabadlakást kapott. Az iskola bérelt házban tartatott, de ez czél-
jának meg nem felelt. Miért is Weitmann Fülöp 1863-ban késznek 
nyilatkozott, egy, iskola és imaterem való szobát felépiteni, ha a 
hivek ezen munkánál segitenek s ő aztán négy évre átengedi ezt a 
szobát a hiveknek. Ez meg is történt és az istentisztelet és tanitás 
három évig ebben a helyiségben tartatott. Időközben a politikai 
községtől telket kaptak, melyen házat épitettek és azt egy a falu 
belsején fekvő, alkalmasabbért elcserélték. 1865-ben az uj imaház 
és iskola lett felépitve. 1862-ben egy 230 fontos harangot vettek 
170 frton, a Bohumei aczélöntödéből. 1872-ben egy másik 365 fontos 
harangott szereztek be ugyanazon czégtől 

Felszaporodván a lélekszám 600-ra, 1877-ben a Kovil-Szt-
Iváni leányegyház anyásittatott és azon évi deczember 25-én első 
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lelkészét, Spannagel Józsefet, választotta. Ez Bulkeszen született 
1853. évi május 3-án, hol dédatyja, nagyatyja és atyja majdnem 
egy egész századon át lelkészkedtek. A gymnasiumot Szarvason és 
Sopronban, a theologiát Eperjesen és Bécsben végezte. 1877-ben, 
mielőtt Kovil-Szt.-Ivánra jött, nevelő volt gróf Vaj Ádám gyermekei-
nél. 1885-ben házasságra lépett a volt modori gymnasiális igazgató 
Brestyánszky Sámuel és Fámler Katalin leányával Herminával, mely 
házasságból három leány származott. 

Nagyon szegényes viszonyok t között találta egyházát, a lakása, 
az iskola és imaterem náddal fedett, padlózatlan épületben volt. 
Buzgósága folytán azonban az egyház örvendetesen fejlődött. 

Hivatalos teendőin kivül foglalkozott theologiával és philosophiá-
val. A „Die Kritik" czimű külföldi havi folyóiratba több jeles érte-
kezést irt. Mint költő is tevékeny volt. A „Der Lehrer als Dichter" 
czimű diszműben, melyet Kosel Klement Hermann és Hoffmann Emil 
kiadnak, Spannagel József arczképével, rövid életrajzával és számos 
költeményével találkozunk. Ugy szintén irt költeményeket a „Deutsche 
Parnaszu-ba, és a „Das grosse illustrirte Dichter und Künstlerbuch"-ba, 
melyet Martineiii Jeanet szerkeszt Berlinben. 

Egyébként Spannagel magába zárkozott ember volt, ki különcz -
nek tünt fel sokak előtt. Spannagel József még mielőtt ezen mono-
gráfia megjelent volna, 1902. február 8-án 49 éves korában meghalt, 
hátra hagyva özvegyét és három leánykáját. 

Kovil-Szt.-lvánnak jelenleg a lélekszáma 1006. Az imaház és 
paplak ki lettek bővitve. Most templomépitésre készül az egyház 
és a czélra már 30,890 koronát tevő összeggel rendelkezik. Iskolája 
községi. E czélra tehát külön megterhelve nincsen az egyház. 

9. Kuczura. 

A kuczurai ág. hitv. ev. egyház kezdete a 19. század elejére 
esik, midőn 1803-ban az első ág. hitv. ev. és ev. reform, hivek Kis-
Harta és Vadkert, pestmegyei egyházakból idejöttek. Későbben meg-
szaporodtak a körülfekvő bácsinegyei egyházakból, jelesül Torzsáról. 
Az 1837. évig közös lelkészt és tanitót, kik azonban mindig ág. hitv. 
ev. voltak, tartottak. 

A lélekszám oly gyorsan szaporodott, hogy már 1804-ben az 
első tanitót Hütter Ádámot fogadott az egyház. Az 1805. évben az 
egyház egy házat tanitólakásnak és iskolának, és '/4 telek földet vett 
370 váltó forinton. De 1808-ban ezen házat és földet eladta és he-
lyette más házat vett 2/4 telek földdel 840 váltó forinton; de a ma-
gas kincstár csak a házat a telekkönyvbe beiratni engedte. 

13 
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Az 1811. évig Kuczura mint leányegyház tartozott a kis-
kéri anyaegyházhoz, és ezen év oktober havában kapott első lelkészt, 
Nagy József nevűt, ki egyszersmind tanitó is volt és a ki minden 
hétben egy napon Új-Verbászra ment, az ottani algymnasiumban 
órákat physikából adni. 

Az 1815. évben a magas kincstár kihasittatott a legelőből -
a fizetés javitása czéljából — a lelkész számára '/2 telek földet és 
a tanitó számára 8 holdat. A föld kihasitásnál 'jelenlevő kincstári 
tiszt, helytartó Thunszky András, tanácsolta az egyháznak, a vett, 
de nem betelekkönyvezett '/2 telek földet eladni, a mely tanácsra a 
presbyterium azon feltétel allat ráállt, hogy a földnek az ára az egy-
ház pénztárába visszaadass ék. A föld Farkas Márton, róm. kat. ku-
czurai lakosnak eladatott; de ezen '/2 telek föld árából az evang. 
egyház semmit se kapott. 

Az 1818-ban Lovich Ádám, szuperintendens látogatta meg az 
egyházat. Ez volt az első canonica visitatió Kuczurán. 

Rövid idő alatt fel lett épitve az iskolaház helyén az imaház, 
tanitólak és az iskola, és az egyház vett 146 font súlyú harangot 
ezen felirattal: „In honorem Dei fudit evang. Kuczurensis communitas 
Anno 1818". 

Az 1822. évben kapott az evang. egyház a legelőből kihasitott 
1280 D-ö l nagyságú temetőt a magas kincstártól és mikor az meg-
telt, kapott mellette megint 1246 Q-Ol nagyságú darab földet te-
metőnek. 

Az 1823. évben vette az egyház paplaknak 1280 • - ö l nagy-
ságú kerttel és udvarral 900 frton, azon házat, melynek helyén a 
mostani, 1844. évben 2200 váltó forinton felépült paplak áll. 

Az 1833. évben vette az egyház a második 445 font súlyú 
harangot ezen felirattal: „I. H. d. comparata aere Ecclesiae Evange-
licae A. C Kuczurensis anno 1833", a hivek önkénytes adakozásai-
ból, Göttel Miklós, akkori gondnoka szorgalmazása folytán. 

A második püspöki látogatás történt 1835-ben oktober 21-én 
dr. Szeberényi János, szuperintendens által. 

Az 1836. évben az egyházban a cholera pusztitott, a melynek 
áldozata Hlavács György lelkész is volt, 14 személy pár nap alatt 
halt meg. 

Minthogy az egyház épületei, kivált a paplak, igen düledező 
állapotban voltak, úgy hogy a paplak utczai szobát 1840. évben le-
bontani kellett; 1843. és 1844-ben épitette az egyház a mostani 
paplakot 
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Az imaház is — a szorgalmas templombajárás miatt szűk 
kezdett lenni; ezért az egyház 1860. és 1861-ben a mostani templo-
mot épittetett, a mely a téglán, számtalan fuvar és napszámon ki-
vül, 11,000 o. é. forintba került. Hossza 13'/2, szélessége 5 és a fa-
lak magassága 5'/2 öl. Ebben az évben orgona is, majdnem csupa 
önkéntes adakozásokból, 1556 frton lett beszerezve. 

Az eddigi imaház iskolának alakittatott át és mint ilyen 1868-ig 
használtatott; de mert cséljának nem igen felelt meg, az egyház 
1400 frtért eladta és az átellenben fekvőt 1300 frton vette meg, a 
mely helyen a mostani 1869-ben épitett iskola és tanitólak van. 

Az 1874-ben oktober 6-án harmadik canonica visitátió volt 
dr. Seberényi Gusztáv, püspök által. Azóta az egyház 1884. és 
1885-ben templomát belül tataroztatta, oltárát márványoztatta és 
aranyoztatta, orgonáját festette és aranyoztatta, és a karzatot, vala-
mint a padokat is festette. Az egész munka 3200 o. é. frtba került. 

1887-ben a templom fazsindellel újra fedetett. — Ebben az 
évben tartotta Stúr Dániel lelkész 50 éves papi jubilaeumát. 

1894-ben a templomtorony rézzel fedetett 2556 írton. Ebben 
az évben a volt két haranghoz ajándékozott még egy 5 % métermá-
zsa súlyút Göttel Frigyes, kuczurai ág. ev. lakos és 131 kiló súlyút 
Stúr Dániel lelkész. 

A egyház ingatlanai: '/2 telek papi föld és 8 hold tanitói föld; 
azon kivül 1878-ban a határtagositás alkalmával a lelkész kapott 
8, és a tanitó 4 holdat a legelőből: az egyház pedig a 379 sz. ház 
után kapott 1188 [ > ö l legelőilletményt. 

A temető közös az ev. ref. atyafiakkal, és 1 kat. hold 726 
• - ö l b ő l áll. 

A templomi edények és szerek s a papi hivatal viseléséhez 
szükségesek: 

1. Egy chinaezüstből megezüstözött keresztelő tál és serleg 
„melyet 1874-ben ajándékoztak: Özvegy Róth Katalin Borbála, szül. 
Majson, Himpelmann Katalin Borbála szül. Schmähl, özvegy Weisz-
ner Katalin Margit szül. Lauermann, Bemert szül. Rapp Erzsébet, 
Róth született Himpelmann Krisztina." 

2. Egy vörös márványból kifaragott keresztelő kő, a melyet 
Lisztmaier Henrik, egyháztag 1882-ben az egyháznak ajándékozott. 

3. Egy chinaezüstből való megaranyozott kehely ostyatányérral 
együtt, melyet 1870-ben Lisztmaier szül. Ávémária Margit ajándé-
kozott. 

4. Egy chinaezüstből való megaranyozott kehelyalakú ostyatartó. 
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5. Hat oltárgyertyatartó, a melyekből négy darab érczből valót 
megaranyoztatott és kettőt megezüstöztetett azon Göttel Frigyes, ki 
a harangot vette fiával Jánossal, az utolsó kettőt pedig, mely tiszta 
ezüstből való, Czigler Fülöp az egyháznak ajándékozta. 

6. Egy feszület az oltáron. 
7. Egy csillár, melyet Göttel szül. Rick Katalin 1885-ben aján-

dékozott. 
8. Egy kisebb, pakfonból való megaranyozott kehely tálczával, 

betegek számára, Himpelmann János ajándéka 1885-ben. 
9. Három, a templon ajtónál felállított perzsely, kettő az egy-

ház és egy a szegényalappénztár részére. 
10. Van az egyháznak két pecsétnyomója „hit, szeretet és re-

mény jelvénnyel. Körirata: Sigillum Eccl. A. Conf. Kuczurensis." 
11. Van egy ostyasütő vas és egy ostya-ütő. 
A kuezurai anyaegyháznak következő lelkészei voltak: 
1. Nagy József, 1811. októberben a bánáti Teés anyaegyház-

ból jött és Kuczurán lelkésztanitói hivatalt viselt; 1813. évi novem-
berben az addig üresedésben maradt papi hivatalba Teésre vissza-
ment; innen Butyinba és végre Galicziába ment. 

2. Kosina Mihály, 1814. novemberben lett kuezurai lelkész-
tanitó. Felszentelte őt Lovich Ádám szuperintendens. Született Mosó-
ezon, Turóczmegyében. Kuczurán 1821. működött, a mely állását 
elhagyva, püspöki segédlelkész lett. Elmebetegségbe esvén, hazájába 
visszatért édes anyához, a hol meg is halt. 

3. Borovszky Sámuel 1821. november 24-én jött Kuczurára. 
Született Trencsénben 1783-ban. Tanult Sopronban; 1800-ban tanitó 
volt Zay-Ugróczon; 1815-ben Jeszenán, Morva-országban lett lelkész; 
1821-ben Kuczurára jött; 1823-ban pedig az újonnan keletkezett 
uj-soóvéi egyház választotta meg lelkésznek. 

4. Makónyi Pál, született Zólyom városában 1824. évi augusz-
tus havában, mint papjelölt jött Kuczurára; lelkésszé lett 1826. évi 
áprilisban. Innen Újvidékre ment lelkésznek. 

5. Jeszenszky György, előbb uj-verbászi algymnasiumi tanár, 
1826-tól 1827. évi oktoberig volt Kuczurán lelkész. Innen Kiszácsra 
lett megválasztva lelkésznek, mely egyház történetében bővebb élet-
rajza olvasható. 

6. Hlavács György, született Német-Lipcsén, Liptómegyében. 
Volt bács-szerémi esperességi káplán. Meghalt 1836. augusztus hó 
26-án cholerában. 

7. Stúr Dániel, a koronás aranyérdemkereszt birtokosa. Bővebb 
életrajzi adatai az esperesek leírásában olvashatók. Itt megemlítendő, 
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hogy 1887. évben mint 50 éves lelkészi jubileuma alkalmával Ő 
Felsége által a koronás aranyérdemkereszttel lett kitüntetve; hogy 65 
óta viseli a lelkészi hivatalt Kuczurán, 1897. augusztus 20-ig maga, 
1899. augusztus 28-ig egy káplán és azóta egy adminisztrátor segit-
ségével. (3 a bács-szerémi egyházban hivatalt viselő papok között a 
legidősebb. 

A kuezurai egyház tanitói: 
1. Hütter Ádám 1804—1811-ig. 
2. 1811-től 1816-ig a lelkészek egyúttal tanitók voltak. 
3. Wirth Péter 1816—1817. oktoberig. 
4. Egel Miklós 1817. oktobertől 1823. szeptemberig. 
5. Jausz Frigyes egy évig. 
6. Hamel János 1826. oktobertől 1838 oktoberig. 
7. Staudt Péter, 1838. oktobertől 1848. februárig 
8. Harr Sámuel 1848. februártól 1849. októberig. 
9. Lackner Fülöp 1849. novembertől 1863. januárig. 

10. Wagner György 1863. novembertől 1872. oktoberig. 
11. Zwick Vilmos, jelenlegi tanitó, született Leibiczen, szepes-

megyében 1848. évi november 13-án, Zwick János, ácsmester és 
Frank Mária szülőktől. Az elemi iskolát otthon, két gymnasiumi 
osztályt Késmárkon végezve, a magyar nyelv megtanulása végett 
Debreczenbe ment és a reform, gymnasiumban a harmadik osztályt 
végezte. Innen ismét Késmárkba ment s még három gymnasíális 
osztályt látogatott. 1865-ben a nyiregyházi tanítóképezde tanítványa 
lett, hol a három tanfolyamot végezte és 1867-ben oklevelet nyert. 
Ugyanazon évben Uj-Verbászra hivatott meg segédtanítónak; egy 
év múlva Cservenkán rendes tanitó lett; végre 1872-ben a kuezurai 
egyház választotta meg rendes tanitónak; 1873-ban nőül vette Lack-
ner Máriát, kivel 11 gyermeket nemzett, melyekből még 6 van életben. 

12. Sperling Rezső, született Leibiczen, Szepesmegyében 1870. 
évi márczius 7-én. Az elemi iskola elvégzése után a gymnasium 
l—III. osztályát Késmárkon, a IV. Miskolczon végezte. 1886-ban 
az iglói állami tanitóképezdébe lépett, hol tanulmányait 1890-ben 
befejezte és oklevelet nyert. 1891-ben Kalaznóra, Tolnamegyébe 
került mint másodtanitó és 1894. január 20-án a kuezurai egyház 
hivta meg tanitóúl. 

10. Neudorf. (Szerémségben). 

Neudorf, Vinkovcze mellett. Az 1818. évben a bródi ezrednek 
parancsnoksága a Bács-Rodrogh vármegyébe a 18. század végén ér-
kezett pfalczi, badeni, würtenbergi telepeseket felhivta, hogy kinek 
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kedve van, jöjjön át ezen ezred területére, és csakugyan 1819-ben 
meglehetős számú család ide vándorolt, kiknek az úgynevezett lisz-
kováczi erdőrész jelöltetett ki lakhelyül. Az ezredi parancsnokság 
még azon évben a nevezett erdőrészt kiirtatta és annak fájából a 
jövevények számára házakat épittetett. így keletkezett a bródi ezred 
területén a mai napig is egyetlen tiszta ág. hitv. ev. egyházközség 
3/s mérföldnyi távolságban Vinkovczétól—Neudorf. A kezdet akadá-
lyain segitett az ezred parancsnoksága. így például a gazdasági esz-
közök megszerzésére minden egyes család 120 ezüst forintot kapott; 
az adótól és a katonaszolgálattól egészen 1830-ig fel voltak mentve. 
Midőn 1823. junius 24-én a jég összes vetéseit megsemisitette, a 
parancsnokság ellátta őket kenyérrel és őket ellenségeik ellen, kik ezen 
területen evang. egyházat tűrni nem akartak, oltalmazta. 

Valláserkölcsi tekintethen Hanjóczy Sámuel, a távol eső Kis-
Kér lelkésze, gondoskodott róluk. Évenként legalább egyszer, de 
többször is meglátogatta őket, mely alkalommal a még most is meg-
levő, a templom közelében álló és ágait büszkén az ég felé emelő 
óriási szilfa — a liszkováczi erdőnek ezen egyetlen, de dicső marad-
ványa alatt az isteni igét hirdette és az Úrvacsorát osztotta, és ar-
ról is gondoskodott, hogy az ifjúság legalább télen a gyülekezet egyik 
értelmes fiától oktatást nyerjen. Ezen ideiglenes tanitó tartotta va-
sárnaponként az isteni tiszteletet is. A kisdedeket a vinkovczei róm. 
kath. pap keresztelte és temette a holtakat is, de a gyülekezet min-
denkor énekkel kiséré elhalt tagjait a sirhoz. 

Neudorf 1830-ban önálló egyházközséggé alakult. Megválasztotta 
Godra Sámuelt levitájának, a ki bár köteleségét hiven és pontosan 
teljesité, de mert ellenségei az 1835-ben tartott püspöki látogatás 
alkalmával rágalmazták és ellene alaptalan vádakat emeltek, neve-
zett évben elkeseredéssel innen távozott. 

1838-ban Orgovány András, lett neudorfi lelkész, a ki e minő-
ségben itt 20 évig működött. Ellene az egyház többször és többféle 
vádat emelt és igy 1859-ben hivataláról lemondott. 

A neudorfi egyház már a telepítéskor kapott az államtól 34 
katasztrális hold földet papi dotatió számára, melyet egészen 1830-ig 
mig rendes lelkész nem volt, maga használt. 1831-ben az ez által 
szerzett pénzen malmot épitett. Ennek köszönhető, hogy az egyházi 
pénztár az 1850—1856. évben 4000 ezüst forinttal birt mely pénz 
az 1856—1857. években felépült és 1857. oktoberben Tessényi Já-
nos főesperes, Sztehló József glozsáni és Jeszenszky György kiszácsi 
lelkész által felszentelt templomra fordittatott. A templom 6000 frtba 
került; a hiányzó 2000 frtot önmegadóztatás által hozott össze az 
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egyház, úgy, hogy egyesek 20, 40 és 60 írttal hozzájárultak. Azután 
3000 forintba kerülő paplakot épitett az egyház. Önkéntes adako-
zás utján 1863-ban 80 frt gyűlt össze, melyen kehely és keresztelő 
edény lett beszerezve. Ismét 1868-ban szabad adakozás által begyűlt 
850 frt. melyen 8 változatú orgona lett megvéve és az egyház 50 
éves jubileuma alkalmával 1869. évi áldozó csütörtökön felszentelve. 

Keserű szenvedéseken is keresztül ment az egyház. Szárazság 
és vizáradás majdnem pihenés nélkül sújtották a hiveket. De a zá-
grábi főparancsnokság 1200 o. é frtot a bányai kerület 200 frt, a G. 
A. Egylet 73 frt adományoztak az egyháznak, mely pénzen 1874 5-ben 
diszes iskolát épitett. 

Első püspöki látogatás volt 1835. évi oktoberben dr. Szeberényi 
.lános és 2. 1874-ben dr. Szeberényi Gusztáv püspök által. 

A templom hossza 11 öl, szélessége 6 öl a torony magassága 
12 öl. A toronyban van két harang; az első 3 mázsás, a második 
1 mázsás. 

Neudorfhoz tartozik mint leányegyház Új-Banovcze; mint szor-
ványhelyek: Jankovcze 80 lélekkel, Vukovár 70 lélekkel, Bród 9 csa-
lád, Zsupanye 3 család, Samacz 3 család. Magának Neudorfnak van 
698 lelke, Vinkovczének 279 lelke volt 1874-ben. Midőn 1859-ben 
Orgovány András lekeszönt, 2. lelkésznek 1859. ápril 30-án meg-
választotta az egyház Mescha Jenőt, akkori esp. káplánt. Mescha 
született 1837-ben Blatniczán, Turóczmegyében Tanult Zarjecs-en, 
Rozsnyón, Pozsonyban és Hallei egyetemen. Meghalt I86ií. április 27-én 
25 éves korában. Az egyház lelkészei 1859-től fogva. 

3. Stenczel Károly, született 1833. évi január 15-én Nagy-
Szlaboson, Gömörmegyében Stenczel János és Antoni Zsuzsanna 
szülőktől. Tanult Nagy-Szlaboson, Dobsinán, Sajó-Gömörön 1845-től 
1849-ig; Eperjesen 1850-1856-ig; Jenában 1858/9. 

Működött mint tanár az új-verbászi algymnasiumban 1859-től 
1862-ig. Utóbbi év julius 6-án lett neudorfi lelkész, hol jelenleg is 
van. Beszél magyarul, nénistül és tótul, ért a classicus nyelveken 
kivül horvátul is. 

Az ő érdeme, hogy az egyház anyagilag és szellemileg fejlő-
dik és hogy a hatósággal és más vallásfelekezetekkel semmiféle küz-
delmei nem voltak, sőt ellenkezőleg, hogy a hatóság pártfogásában 
részesült és más vallásfelekezetekkel mindig példás egyetértésben élt. 

Neudorf iskolája és tanitói: 
Az 1819. évtől egészen 1830-ig az egyháznak sem valódi is-

kolája, sem rendes tanítója nem volt. 
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Az első tanitó-levita Godra Sámuel eltávozása után 1838-tól 
1853-ig Orgovány András lelkész teljesítette a tanítást. Az utóbbi 
évben Sehol! György, torzsai segédtanító választatott meg neudorf-
vinkovezei ev. tanitónak, ki Gyönkön végezte az algymnasiumot, 2 
évig Torzsán volt. Neudorfon 160 gyermeket 37 éven át egymaga 
tanított, 1895-ben nyugalomba vonult. 

Midőn 1889-ben felépült a második iskola, második tanitónak 
megválasztatott Matherny István, ki budapesti születésű. A középis-
kolákat szülőhelyén, a képezdét Sopronban végezte. Előbb szurcsini 
tanitó volt és 1890-óta Neudorfon van. 

Az iskola állami, de azért evang. egyházi jelegét el nem vesztette. 
A jelenlegi tanítók Matherny István és Kendel Fülöp, ki Bul-

keszen született 1874. szeptember 22-én, tanult otthon a vinkov-
czei gymnasiumban. Aztán irnok volt Vinkovczén, rövid ideig azon-
ban csak s innen Eszékre a tanitóképezdébe ment. Itt tanulását 
végezve és oklevelet nyerve 1897-ben neudorfi tanitó lett. 

Megemlítendő még, hogy 1820-ban 195 lakosa volt, most pe-
dig már 1100 lelket számlál a neudorfi egyház. 

II. Palánka. 

Midőn dr. Szeberényi Gusztáv püspök 1874. junius 19. és 20-án 
meglátogatta a palánkai ág. hitv. ev. egyházat, a látogatási jegyző-
könyv a következőben adta elő annak történetét. 

Az egyház kezdete történt 1792-ben, amidőn Nyitramegyéből 
néhány 30 család itt letelepedett és leányegyházként Glozsánhoz 
csatoltatott, mely állapotban egészen 1857. évi szeptember haváig 
maradt. 1822-ben iskolát építettek a hívek, mely egyúttal imaháznak 
is szolgált, a hozzá való telket a magas kincstártól kapták. 

Dr. Szeberényi János püspök 1835-ben történt látogatása óta 
az egyház épített paplakot, 1853-ban egy 180 fontos harangot és 
1868-ban egy 425 fontosat vett az egyház. Mindkettőt Pozdech József 
Pesten öntötte. 

Mint leányegyházak Palánkához tartoztak 1899. év végéig Illók, 
Lyuba és Nestény. 

Az 1822-től 1860-ig az egyház tanitói voltak: 1. Klein Mihály; 
2. Tyhony János; 3. Turcsányi György; 4. Csertek György; 5. Tomka 
Károly; 6 Matusa János; 7. Mihalovics Sámuel; 8. Ladiszlav Sámuel 
és 9. Rohonyi Lajos. 

Az 1860. évben anyaegyházzá lett és első lelkészének meg-
hívta Belohorszky Gusztávot, a ki 9 hónapig itt működött s aztán 
Bácsujfalura ment lelkésznek. 
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Helyére megválasztotta Benjács Simont, petrováczi káplánt, a 
ki Német-Lipcsén, Liptómegyében született 1830. január 25-én Ben-
jács József és Hlavicska Zsuzsana szülőktől. Tanult szülőhelyén, a 
gymnasiumba járt Sajó-Gömörön és Lőcsén. Aztán pozsonyi theologus 
lett, hol őt évet töltött. A theologiai tanulmány befejezése után 
Chalupka János, superint. adminisztrátor előtt letette a candidaticumot 
és a bécsi theologiai fakultásra ment, hol 5 semesterig volt. Vissza-
térte után egy ideig nevelősködött és beteg lelkészeket kisegitett. 
Volt O-Becsén és innen 1856. évi augusztusban Petrováczra hivatott 
meg káplánnak Sztehló János oldala mellé és azon évi oktober ele-
jén Komáromy János szuperint. adminisztrátor által Pesten, a kerületi 
gyűlés alkalmával felszenteltetett. 1860-ban palánkai lelkész lett. 
1863-ban nőül vette Zvvarinyi Ottiliát, Zvvarinyi Károly, uj-verbászi 
gymnasiumi tanár és Klementisz Vilma leányát, kivel 5 gyermeket nem-
zett. Beszélt magyarul, németül, tótul, latinul; értett görögül és héberül 
is. Meghalt 1880. márczius 9-én tüdővészben 51 éves korában. 

2. Abafl'y János, született 1855. évi május 6-án Tót-Aradáczon, 
Torontálmegyében Abaffy Lipót, ev. lelkész és Kolényi Anna szülők-
től. Elemi iskolába járt Tót-Aradáczon, Nagy-Becskereken és Török-
Becsén. Gymnasiumot Nagy-Rőczén végzett; 1873-ban Bécsben, 
1874-ben Rostokban, 1875-ben Lipcsén hallgatta a theologiát. 1876. 
pro candidatico, 1877-ben márczius elején pro miniszterio vizsgát 
letéve, Dr. Szeberényi Gusztáv püspök által felszenteltetett s aztán 
1877 1880-ig Temesvárott mint utazó lelkész, 1880. juniusig B.-
Csabán mint segédlelkész működött Dr. Szeberényi Gusztáv oldalán, 
és 1880. junius 29-én palánkai lelkésznek lett megválasztva, hol 
jelenleg is van és hiven tölti be lelkészi állását. E mellett pontos 
és lelkiismeretes godnoka az egyházmegyei lelkészi segélyegyletnek. 
Neje Egyedi Teréz. A jó Isten 6 gyermekkel áldotta meg, három 
fiú és három leánynyal, közülük egy fiú zsenge korában meghalt. 
Azt vallja magáról, hogy: „sok betegségen, bajon, küzdelmen ment 
keresztül zsenge korától fogva-mai napig; de „Eben-Ezer", csodála-
tos az Űr kegyelme hozzá." 

I'alánka anyásitása óta következő tanitókkal birt: Babilon 
Sámuel 1861-ben; Babilon Károly 1861 —1866-ig; Pauling Sámuel 
1866—1869-ig; Mártis Péter 1869; Voda Pál 1877-ig; Korda József 
1889-ig; Meszik Sámuel Endre lN92-ig; és ismét 1897-ben: Szuszmu 
József 1899-ig. Azóta nincsen tanitó. 

Anyasitáskor a palánkai egyházközségnek volt 644 lelke; a 
flliákban 521; összesen: 1165. Jelenleg van körülbelül 1294, mert 
a szám váltakozik, béresek és cselédek átvándorlása következtében. 
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Kezdetbea az egyházi bevétel volt 398 frt 87 kr; a mostani 
bevétel 1247 forint. 

Daczára annak, hogy a palánkai egyház nagyon szegény, 1892-
ben mégis templomot és paplakot épitett, melyeknek felépítése 8000 
forint készpénzbe került, a hivek pedig a hozzávaló anyagot, a fuvart 
és napszámot adták. „De mondhatni, hogy ezt maga az Úristen épí-
tette fel magának miáltal unk, mert az egész könyöradományokból 
épült; mondja az egyháznak derék lelkésze Abaffy János, és hozzá 
teszi: ,.Azért magasztaljuk az ő szent nevét l-1 

Valóban, szebb evangelikus vallomást tenni nem lehet, mert 
mi tartotta fenn eddig nemcsak egyes egyházközségeinket, hanem 
az egész magyarhoni evangelikus egyházunkat, mint az Isten kegyelme, 
híveink hitbuzgó szeretete és könyörületessége által. 

12. Alsó Pivnicza, 

Az alsó pivniczai egyházközségről kevés mondani való van. Meg-
emlittetett a felső-pivniczai egyházközség történetében, hogy eredeti-
leg csak Pivnicza egyházközség létezett magyar és tót hívekkel. De 
mert a harminczas években német evangélikusok és néhány refor-
mátus, jelesül torzsaiak, kezdtek Pivniczán letelepedni, minek foly-
tán a pivniczai anyaegyház kebelében egy németajkú leányegyház 
keletkezett, mely 1874 ben önálló lett, ezen egyház, „Német-Pivniczau, 
később pedig, a zsinati törvények határozata folytán „ Alsó-Pivnicza" 
nevet kapott. 

Megemlítendő, hogy Pivnicza eredetileg szerb falu volt és az 
ide települt magyar és tót evangélikusok e mellett építették közsé-
güket, minélfogva Pivnicza a mindennapi életben 0 - és Uj-Pivniczá-
nak neveztetett, az előbbi szerb, az utóbbi magyar és tót lakosokkal. 

A németek a szerbek falujában szereztek birtokot. A szabad-
ságharczig, körülbelül 18 év alatt itt a németek tekintélyes számra 
felszaporodtak. De a háborús 1848. és 1849. években a szerbektől 
félve felerészük elmenekült és soha többé vissza nem tért. 

A megmaradt pivniczai németek mint leányegyházi hivek az 
anyaegyház lelkészei által önfeláldozó buzgósággal lelkileg gondoztat-
tak. Gyermekeiket a lánglelkű és vasszorgalmú Borovszky Sámuel 
lelkész saját lelkészi lakásán tanította, mert iskolatartásra alkalmas 
házuk a németeknek azon időtájban még nem volt. Hasonló képen 
gondozta őket az akkori administrator és jelenlegi lelkész Borovszky 
Károly. 

Később, mint első német-pivniczai tanitó és előénekes bizonyos 
Micheli Vilmos, kőműves saját házában tanította a gyermekeket, a 
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ki 1856. évi november 22-én meghalt. Helyébe megválasztatott Burg 
Péter, szintén kőművesmester, a ki Bulkeszról oda beköltözött, a téli 
hónapokban tanitott, tavasz kezdetével pedig mestersége után járt, 
mert a csekély tanitói díjazásból meg nem élhetett. Néhány évi 
működése után Feketehegyre hivatott meg tanítónak. Helyére meg-
választatott mint rendes tanitó Staudt Péter, meghalt 1864. évi április 
5-én. Életében majdnem folytonos perlekedésben állott a hívekkel, 
mert néhánynyal közülök semmiképen megférni nem tudott. Az es-
peresség többször békéltető bizottságokat küldött ki, a béke helyre 
állitható nem volt, mig Staudt halála a súrlódásnak véget nem vetett. 
Mégis a szerencsétlen Staudt az egyház költségén temettetett el. 
Staudt után Burg Károly lett a tanitó. Utolsó tanítója a német-pivni-
czai leányegyháznak volt Jahn Károly, ó-kéri születésű, a ki az uj-
verbászi algymnasiumban 3 osztályt végzett és a soproni tanitóképez-
dében oklevelet szerzett. Tíz évig működött mint tanitó a pivniczai 
leányegyházban, 1864-től 1874-ig, mely évben sorvadásban meghalt. 

Az 1874. évben a német-pivniczai leányegyház önnállóvá lett 
és Ábrahám Vilmost, új-pázuai segédlelkészt választotta meg lelkész-
tanítónak, mely intézkedést Dr. Szeberényi Gusztáv püspök a ca-
nonicavisitatió alkalmával 1874. évi junius hó 9-én jóváhagyta. 

Ezen időben az egyház 320 lelket és ezek között 80 házaspárt 
számlált; bevétele volt 278 frt 23 kr, kiadása 223 frt 14 kr. 

Az óta nem igen szaporodtak a hivek, mert minduntalan tovább 
mennek, kik előmenetelüket másutt könnyebben elérni remélik. Jelen-
leg, azaz 1900. év végével Alsó-Pivnicza lélekszáma kitesz 333, 84 
házaspárral, mely utóbbiak között van 18 ev. református. Az évi 
bevétel 1903. év végével 1746 frt 32 kr volt, kiadás 1409 frt 69 kr. 

Midőn az egyház 1874-ben önállóvá lett, a politikai község nagy-
lelkűségéből egy 1200 n - ö l nagyságú temetőt kapott. 1875-ben két 
harangot vettek a hivek 600 forinton; 1882-ben az imaházat, iskolát, 
és a lelkésztanitói lakást tatarozták 300 forint költséggel, az iskola-
termet pedig padlózattal láttak el, a mi 80 frtba került. Az 1897. 
évben az eddigi egyházi épületeket — imaház, iskola és lelkész-
tanitói lakást — eladták 2500 forintért, ajándékba kapván a politikai 
községtől egy szép 430 n - ö l nagyságú utczasarok-telket, melyhez 
még 220 n -ö le t a szomszédtól 180 forintért vettek és 1898-ban ezen 
563 Q-ölnyi helyen egy csinos kis templomot, iskolatermet és lelkész-
tanitói lakást felépítettek 5000 o. é. forint költséggel. 

Ezen adatokból, látni való mit mindent teremthet a legkisebb 
evang. gyülekezet hitbuzgósága és a lelkész igyekezete. 
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Ábrahám Vilmos, ki alatt mind a felcmlitett gyarapodás tör-
tént és a ki jelenleg is működik az egyházban, született Baján 1845. 
november 16-án, hol atyja, Ábrahám István lelkész volt; anyja volt 
született Rhúz Karolina. Atyja nemsokára Új-Soóvén lelkész lett s 
igy az elemi iskolát Új-Soóvén látogatta. Tizenegy éves korában az 
új-verbászi algymnasium növendéke lett s itt a négy gymnasiumi 
osztályt végezte. 1860-ban a szarvasi főtanodába ment, hol 1864-ben 
az érettségi vizsgát letette, azután ugyanazon évi oktober elején a 
pozsonyi theologiai intézetbe iratkozott be, hol 3 évig tanulmányát 
befejezvén 1867. évi junius végén a candidaticumot letette és azu-
tán kiment Németországba a jenai egyetemre. Itt két Semes-
tert töltött s hazájába visszatérve 1868-ban dr. Székács József 
szuperintendens által felszentelteti káplánnak Gservenkára. Quirsfeld 
Nándor agg lelkész oldalára, hol 2 év, 2 hónapig működött. Innen 
1870-ben a főesperes által Új-Pázuára, az agg Weber András lel-
kész mellé küldetett segédlelkésznek; itt 3 év és 8 hónapig volt 
állásában és innen lett meghiva lelkésztanitónak Alsó-Pivniczára. 

Házasságra nem lépett soha, mert az egyház szegénysége s 
igy a fizetés csekélysége a családi élet alapítását lehetetlenné tette. 

Ábrahám Vilmos egyszerű, ele buzgó lelkipásztor, beszél magya-
rul, németül, tótul és szerbül. 

Alsó-Pivniczához mint leányegyház tartozik Deszpot-Szent-Iván, 
melynek eredeti és most is túlnyomó számú lakossága szerb. Itt 
a német evang. híveknek lélekszáma 1874-ben volt 156, az 1900. 
év végével pedig 208. 1874-ben az egyházi bevétel kitett 140 frtot, 
a kiadás 160 frtot, volt ennélfogva hiány 20 frt. De 1900. év végé-
vel a bevétel már 4372 korona 01 fillér, a kiadás 4304 kor. 14 fill. 
Ez a feltűnő szaporodás onnan ered, hogy gróf Andrássy Dénes, 
2000 koronával ajándékozta meg a Deszpot-Szent-Iván leányegyhá-
zat és a hivek mind önmegadóztatásuk, mind meglevő egyházi bir-
tokukból nagyobb bevételt nyertek. De már 1876-ban tanitólakot 
építettek a pusztán állott iskolateremhez. Harangokat szereztek be 
800 forintért. A magas kincstártól kaptak 5 katasztrális hold földet 
a tanitófizetés javítására. A magas kormány előbb 64 frttal, később 
164 forinttal járult a tanitófizetéshez. Deszp.-Szt.-Iván 1900. évben díszes 
egyházi épületet emelt 4444 koronáért, melyben imaterem, iskola és 
tanitólak van. 

Eleinte Henkel Jakab, nem képesített tanitó működött itt 10 
évig, egy évig Karner Theophil, egy évig Hansmann János, a ki 
István völgyre (Hajdusitzára) ment tanitónak. Utána 10 évig Röder 
János, a ki nyugdíjaztatott. Két évig a tanitói állás nem volt betöltve. 
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Az 1899. évben Barg Károly hivatott meg tanitónak, a ki jelenleg 
is itt működik. Burg Károly született Feketehegyen 1827-ben Burg 
Péter tanitó és Knittel Sára szülőktől. Elemi iskolát Feketehegyen, 
úgy szintén az ottani ev. ref. magyar iskolát látogatta, azután az 
új-verbászi algymnasiumban két osztályt végzett, de édes atyja se-
gédje lett az iskolában és igy kiképezte magát tanitónak és a ta-
nítói vizsgát az akkor fennálló esperességi vizsgáló bizottság előtt 
letette. 1845-ben meghívták Klopodiára, Temesmegyébe, tanitónak. 
1849. évi tavaszán besorozták délmagyarországi honvédseregbe; a 
szabadságharcz leveretése után viszatért Klopodiára, de mert távol-
léte alatt az állomás be lett töltve, a pivniczai német hivek hívásá-
nak engedett és ott lett tanitó. 1859-ben atyja iránti háladatosságból 
a Feketehegyiek választották meg tanitónak atyja helyére s ott 20 
évig volt hivatalban, aztán 10 évig l'j-Soóvén, 1888-ban szeghegvi 
tanitó lett és 11 évig itt működött; 1899. oktober 1 -je óta deszpot-
szent-ivani tanitó és egyúttal levita. 

Burg Károly daczára annak, hogy képezdébe nem járt, ritka 
ügyességű, mély vallásosságé, igazi ág. hitv. ev. tanitó. Modora, 
melylvel tanítványait a vallásban tanítja, ritkítja párját. Gyönyörűség 
hallgatni a vizsgákat, melyeket tanítványaival szokott letenni. 

13. Szilbás. 

A szilbási egyház keletkezésének idejét egészen biztosan meg-
állapítani nem lehet. A püspöklátogatási jegyzőkönyv 1874-ből azt 
mondja, hogy vagy 1814-ben, vagy 1816-ban keletkezett. A helyi 
levéltár pedig felemlíti, hogy 1818-ban szervezkedett mint Pivniczá-
nak leányegyháza. Ekkortájt hivei kevesen és igen szegények vol-
tak. Majdnem mind házaszsellér és uradalmi cseléd volt, mégis mind-
járt 1818-ban tanítóul meghívták Frankó Mátyást, ki azon év őszén 
jött Szilbásra, magával hozva egy kis harangot Pestről, mely átöntve 
mostanáig megvan. Frankó Mátyás 1830-ig volt itteni tanitó. Kolényi 
Dánielnek a szilbási egyháznál elfekvő levele szerint Frankó Mátyás 
előbb a nógrádi esperességben pap volt. De onnan távozni kénysze-
rűit s igy Szilbásra került. Nyugtalan és veszekedő ember volt s igy 
Szilbáson sem maradhatott sokáig. Volt két fia, az egyik Glozsánban, 
a másik Kiszácson. Azokhoz vonult öreg napjaira. Hogy melyiknél 
halt meg, azt Kolényi sem tudja. 

Az 1821. évi september 19-én meglátogatta az egyházat Lovich 
Ádám szuperintendens, mely alkalommal az egyház azon óhaját fejezte 
ki, hogy önállóvá kiván lenni. Ámde szegénysége és gyengesége miatt 
továbbra is filia maradt; csakhogy a szuperintendensnek 1821. szép-
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tember 19-én kelt és az esperességhez intézett levele folytán Bulkesz-
hez lett csatolva mint filia.*) 

Végre 1839-ben november 10-én anyaegyházzá lett. Ugyanis 
Babilon Sámuel, ki 1838. évi május 10-ke óta ott mint levita műkö-
dött, akkor az egyház által rendes lelkésznek választatott meg, és 
mint ilyen egészen 1866. évi január 22-ig működött. 

A milyen szegény volt a szilbási egyház, époly szegényesek 
voltak egyházi épületei is. Egészen 1874-ig egy 7'/2 öl hosszú és 3 
öl széles imaháza volt. A paplak 1872-ben épült Walach Mihály 
lelkész alatt, de az építésétől fenmaradt 600 frtnyi adóság csak 
Szeberényi Vilmos lelkész alatt lett kifizetve. A paplakban van 4 
szoba, kamra, és pincze, van udvara és kertje. 

Szeberényi Vilmos lelkész alatt a szilbási egyház daczára 
szegénységének külsőleg is örvendetesen haladott. Igen csinos tem-
ploma van, annak tornyában három harang, két régi egy uj. A 
régiek közül a nagyobbik 6 mázsa. Felirása: „Silbasehi evang. egyház 
öntette. Heller József öntötte Baján 1857." A kisebbik 4 mázsa 30 
font nehéz, felirása: „Josef Heller goss mich in Baja 1863. zur Ehre 
Gottes hat die Silbaser Evangelische Gemeinde diese Glocke giessen 
lassen 1863". „Ezt a remek hangú harangot az egyház a szlávok a 
keresztyénségre való áttérésének ezeréves emlékére öntette. A harma-
dik harang 10 mázsás, és Csermák Pál és neje Zelenák Mária aján-
déka. Öntötte Bodicsi Sándor Baján 1893-ban 1000 frtért teljes 
felszereléssel. Ezt a harangot Luther Márton mellképe disziti és fel-
irása: „Hrad prepevny jest Pán Buh nás." miért is neve az egyházban: 
,.Lutherov zvon." 

A templom épitése 1885. évi május havában megkezdődött 
és 1886-ban fejeztetett be. Ez évi oktober 31-én Belohorszky Gábor 
főesperes által szenteltetett fel a templom. Épitése a hozzávaló anyag-
gal és teljes felszereléssel 25.000 o. é. forintba került. 

Az oltárt disziti Krisztus mellképe („Der brodbrechende Hei-
land") a szószéken pedig a holt üdvözítő a keresztfán (Der todte 
Heiland) van. A kép Michael Angelo képe nyomán való copia kicsiny-

*) Jegyzet. Lovichnak sajátkezű erre vonatkozó bejegyzése a szilbási első 
anyakönyvbe igy hangzik: »Venerabitis Senioratus! Szilbasiensis Communitatis 
Augustanae Evangelicae, quae hucdum in Exercitio publico reli ionis ad Eccle-
siam matrem Pivniziensem adfitiata fűit, petente illa, consentiente hac, ratione 
ex ea, quod ad ecclesiam matrem Bulkesziensem propior esset, et quod contri-
buentis plebis, omnis justa ratio habenda sit, petito deferendum esse censui. 

In reliquis pretiosis favoribus commendatus, debito cum culto sum V. 
Senioratus Neosolii 19 ma szept. 1821. servus devinctiss. Adam Lovich, Su-
perattendens.« 
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ben. Mindkét Berlinből, Heinersdorf műintézetéből való. Ugyan onnan 
való a feszület is, igen szép mű, melyet Fabók Pál ajándékozott. 
Disziti az oltárt továbbá négy nehéz bronz gyertyatartó, mely idősebb 
Csermák György ajándéka és szintén Berlinből lett hozatva. Az oltári 
biblia, nagy fólió, és szép, erős, aranyozott bőrkötésben ifj. Csermák 
György ajándéka. Végül kiemelendő, hogy az oltári szép liturgikus 
színekben kivitt antipendiumok és fehér abroszok szintén Berlinből, 
Heinersdorf műintézetéből valók. 

Az orgonát Szeberényi Vilmos lelkész ismerősei és rokonai 
gyűjtéséből megvette a régi újvidéki evang. imaházból. Ezen orgona 
az előtt a péterváradi, majorok mögött levő „Maria Schnee" nevű 
búcsújáró kápolnából származik. 

Templomi szentedények a következők: egy nagy aranyozott 
kehely patenával, két borkorsó, ciborium, keresztelő készlet és egy 
kis kehely patenával betegeket áldoztatására. 

Az egyház három pecséttel bir: 1840. és 1844-ből viasznyomó, 
mindkettőnek felirása: . Sigillum Eccle. Evang. Aug. Conf." és egy 
festéknyomó ugyanily felírással. 

Az egyház életéből még felemlítendő, hogy több évi nehéz 
küzködés után sikerült neki, a politikai községtől iskolai czélokra 
évi 800 korona iskolai segélyt és a tanitó számára 3-öl tűzi fát ki-
eszközölni. 

Továbbá, hogy 1900. végén nagy megerőltetéssel a régi ima-
ház helyén új iskolát és tanitói lakást épitetett 1000 korona költség-
gel, mely iskola az egyházmegye területén ritkitja párját. 

Az egyház lelkészei: 
Fent megemlittetett, hogy Szilbásnak első lelkésze volt Babilon 

Sámuel. 
Utódja lett 1866. évi április 10-én Valach Mihály, a ki halá-

láig, 1874. márczius 31-ig itt lelkészkedett. Életrajzi adatai a követ-
kezők: Valach Mihály született Modorban 1834. évi szeptember 22-én. 
Atyja István, szegény szűcsmester volt. Az elemi iskolákat szülőhe-
lyén végezte, valamint a gymnasium hét osztályát is: Anyagi helyzete 
miatt a hetedik osztály végeztével kénytelen volt a nyitramegyei 
Jabloniczán 1855-ben tanitói állást elfoglalni. Egy év után Pozsonyba 
ment, a hol a gymnasiumot és a theologiai tanfolyamot végezte. A 
midőn itt valamint Chalupka János, dunáninneni szuperintendensi 
adminisztrátornál 1859-ben a candidaticumot letette, elment Haliéba 
és onnan egy év után a lipcsei egyetemre. Innen visszajővén, meg-
hivatott segédlelkésznek Sztehló János által Petrováczra, mely állást 
miután dr. Székács József püspök által 1861. szeptember 30-án. 
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Budapesten felszenteltetett, el is foglalta. Itt öt évig nagy buzgalom-
mal működött és innen Babilon Sámuel elhalálozása után szilbási 
rendes lelkésznek hivatott meg. Mint ilyen fáradhatlanul 8 éven át 
működött. Alatta épült a szilbási paplak és egy iskola. Az egyház-
megyében tevékeny volt több éven át mint körlelkész és egyházme-
gyei jegyző. Házasságra lépett 1866. junius 20-án Reusz Karoliná-
val, Rohonyi János, volt glozsáni lelkész fiatal özvegyével s kiváló 
érdemet szerzett magának Rohonyi Gyula, mostoha fia felnevelése 
körül. Két gyermeke közül Vilma leánya most is életben van. Hosszú 
kinos betegség után mint hű sáfárját kiszolitotta őt az Űr a földi 
életből. 

Helyére ugyanazon évi junius 28-án egyhangúlag Kutlik Felix 
választatott meg, a ki 1876-ban kulpini lelkész lett és életrajza a 
kulpini egyház történetében olvasható. 

Midőn Kutlik Felix 1876. évi február havában Kulpinba távo-
zott, ugyanazon évi márczius 19-én Szeberényi Vilmos, petrováczi 
káplán választatott meg szilbási lelkésznek. 

Szeberényi Vilmos született 1849. évi márczius 13-án Pápán, 
Veszprémmegyében Szeberényi Márton és Köllesz Mária, polgári szü-
lőktől. Atyjai nagybátyja, Szeberényi Andor, nagylaki lelkész, mivel 
gyermektelen volt, hat éves korában adoptálta Vilmost. Első oktatást 
Nagylakon nyert, hol magán uton a német nyelvet is megtanulta, a 
mire nagybátyja nagy súlyt fektetett, mert Vilmost már kicsiny ko-
rában papnak szánta. Gymnasiumi tanulmányát Szarvason végezte 
1861 —1868-ig és kedves atyai szeretettel róla gondoskodó tanárai 
voltak Dihányi Zsigmond és Korén István. Az 1868. évi juniusban 
letette a érettségi vizsgát báró Podmaniczky Frigyes elnöklete alatt 
és „Eximie maturusnak" nyilváníttatott. A theologiát Pozsonyban 
kezdte és Bécsben végezte. 1872-ben szeptemberben meghívta a 
nagylaki egyház tanitónak; 1873. évi február 13-án dr. Szeberényi 
Gusztáv püspök által Csabán felszenteltetett káplánnak nagylaki 
nagybátyja mellé, de már 1874. évi május elején a gömörmegyei 
Ratkó-Bisztróra ment káplán-adminisztrátornak Krman János, elaggott 
lelkész mellé. Ott 1875. évi szeptember l-ig volt, mely időben 
Petrováczra hivatott meg káplánnak és innen 1876. évi márczius 
19-én megválasztátott szilbási lelkésznek, hol jelenleg is folytonosan 
küzdve nehéz megélhetési gondokkal igazi evangeliumi türelemmel 
és megadással működik. 

Az 1876. évi oktober 20-án házasságot kötött Ó-Pázuán Ko-
rossy Vilmával, néhai Korossy Gusztáv, járeki kereskedő és neje 
Reusz Lujza leányával. Az isteni gondviselés 12 gyermekkel áldotta 
meg, kik közül még heten vannak életben. 
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Kár, hogy Szeberényi Vilmos nem jutott nagyobb jövedelme-
zőbb egyházba, áldásosabban kifejtette volna igazi lutheránus hit-
buzgóságát és theologiai képzettségét. így a kenyérgondok megbé-
nítják szellemi rugékonyságát és a három nyelvnek, magyar, tót és 
német, melynek teljes birtokában van, hasznát nem veheti. 

Szilbásnak tanitói: 
Az elején emiitett Frankó Mátyás után 1830-tól 1832-ig tanitó 

volt 2. Palus Vladár György, ki Kiszácsra hivatott meg. 3. Bohunyi 
Károly István, 1832—1836-ig innen Kulpinba mint. 1837. évi télen 
bizonyos. 4. Rackovi János, szabómester tanitotta a gyermekeket. 
Aztán 5. 1837. évi tavasztól 1838. évi tavaszig tanitóskodott Ladisz-
lay Sámuel, hivány nélkül, ki azonban botrányos életmódja miatt 
rövid úton elmozdittatott 6. Babilon Sámuel, ki mint fent emlitte-
tett, első lelkésze lett az egyháznak, tanitott 1859-ig. Babilon szü-
letett Radványban, Zolyommegyében. Tanult Selmeczen, Pozsonyban 
és Jenában; 1831-1832-ig tanár volt Selmeczen; 1832-től 1838-ig 
pedig libetbányai lelkész. Innen került Szilbásra. 7. Babilon Gusz-
táv, 1859 —1887-ig, született Radványban. 1887-ben nyugalomba vo-
nult. 8 tanitó volt Greisinger Ede, ki jelenleg Petrováczon van 9. 
Zatykó Mihály, 1891 —1892-ig ki Jakabfalván, Liptómegyében szü-
letett. Tanult Túróc z-Szt.-Mártonban és Eperjesen, kitűnő tanitó és 
áldott jó ember volt. Kár hogy fiatalkorában hirtelen, szélhűdés kö-
vetkeztében meghalt. 10. A mostani tanitó kis és nagyjeszeni Pau-
lovics József, tanult Turócz-Szt.-Mártonban és Znio-Váralján az állami 
tanitóképezdében, hol kitűnő oklevelet nyert. Munkálkodott hiven és 
sikerrel 1892—1897-ig midőn ezen évi november 10-én Srnyie, 
Trencsénmegyei faluba ment tanitónak. Helye egészen 1900. évi 
február l-ig üresedésben volt, mert a csekély jövedelmű állásra senki 
sem pályázott. Ezen idő alatt maga a lelkész tanitott és végezte a 
kántori teendőket, mig 11. Hruz Sámuel, Honí-Bagonyáról elfoglalta 
a tanitói állást és jelenleg is hivatalban van. Fizetését az egyház 
jelentékenyen megjavitotta, úgy hogy az a korpotlékon kivül 1300 
koronát tesz ki. 

Visszapillantva a szilbási egyház történetére, meg kell jegyezni, 
hogy 1838-ban midőn az egyház önálló lett, 360 lélekből állt hí-
veinek száma, jelenleg 1060 hive van. A lélekszám még nagyobb 
volna, mert a természetes szaporodás igen kedvező, de a szegénység 
sokakat kivándorlásra kényszerit. 

14. Titel. 
A titeli egyház egészen új, sok mondani való róla nincsen. 

Német ág. hitv. ev. hivek a bácskai egyházakkal egyenként már a 
14 
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hetvenes években költöztek oda, ámbár az első evang. család már 
1851-ben, a második 1866-ban telepedet meg ott. 1872-ben négy 
család vándorolt be és innentől kezdve lassanként szaporodtak az 
evang. hivek, annyira, hogy 1873-óta mint szórvány, majd mint fiókegy-
ház szerepelt a titeli kis evang. nyáj, mely eleinte Kovil-Szt.-lván-
hoz, későbben Kátyhoz tartozott. Saját tanitója nem volt, mert a 
titeli iskolák államiak. De az evangélikusok kérésére a vallás- és 
közoktatásügyi magy. kir. minisztérium 1883-ban az ottani állami 
iskolához Kari József, evang. vallási tanitót nevezte ki, a ki 1891. 
évi januárig volt ott és onnan Csab-Rendekre, Zalamegyébe távozott. 

A titeli hivek 1879. november 1-én 142 frtnyi iskolaalapot 
teremtettek; 1886-ban a bevétel kitett 233 frt 80 krt; a kiadás 
187 frt 72 krt. 

189i-ben a titeliek anyaegyházzá alakultak, bár csak 326 lel-
ket számláltak; ma a lélekszám 554, az 1899. évi bevétel volt 1811 
frt 95 kr, a kiadás 1374 frt 75 kr. Az imaház alapja kitesz 1400 
frtott. Ezenkivül az iparkodó, zsenge egyház 1891-ben imaház és 
paplaknak egy házat vett 2000 frton; szerzett még két harangot is. 
Az 1896-ban az egyház a politikai községtől 15 hold földet kapott 
haszonélvezetül, 1901-ben ismét 15 holdat, összesen 30 holdat. 

Az eygház első lelkésze Hornyánszky Gusztáv volt, a ki 1896-ban 
meghalt 30 éves korában. 

A mostani lelkész Ott Fülöp, ki Új-Verbászon született 1863, 
november 27-én. Az algymnasiuinot Uj-Verbászon, a felső gymnasi-
umot Szarvason végezte. A pozsonyi theologiai akadémiában theo-
logiai tanulmányát végezvén, segédlelkész lett Temesvárott, hol 3 
és fél évig volt, azután segédlelkész lett rövid ideig Szeghegyen, 
végre egy évig Budán; 1896. óta pedig titeli rendes lelkész, hol az 
egyház fejlődésén egész odaadással működik. 

15. Tiszakálmánfalva. 

Ezen egyház egészen új keletkezésű. Egy a magyar kincstár 
tulajdonát képező, Kovil és Káty között elnyúló erdőségi területen 
1886. évben telepités történt, melynek az akkori miniszterelnök tisz-
teletére „Tiszakálmánfalu" nevet adtak. A főczél az volt, hogy itt 
a szerbek által lakott vidéken tiszta magyar falut alapitsanak. És 
első lakói csakugyan magyarok is voltak. Azonban csakhamar német 
evangélikusok kerültek ide, kik lassanként a magyaroktól megvásárol-
ták az azoknak kiosztott földrészeket s aztán mind többen jöttek 
ide, mig mai napig szépszámú szervezett egyházat képeznek. 
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Mint mindenütt úgy itt is, mihelyest néhány család együtt volt, 
kezdtek az evangélikusok arról gondoskodni, hogy gyermekeik taní-
tásban részesüljenek. Tanácskozásra jöttek össze Wurtz András 
házában; összegyűjtöttek 11 frtot, melyből egy asztalt és egy széket 
szereztek be és bizonyos Spirta házában egy kis szobát béreltek ki 
iskolának. Ebben tanított legelőször Karner Gottlieb, Felső-Lövőn 
végzett és képesített tanitó, növendéke volt 28. Azonban a fizetés 
csekélysége miatt nemsokára jövedelmezőbb állás után látott és 
eltávozott. 

1887-ben áttétetett az iskola a községháza egyik igénytelen 
kis mellékszobájába, hol Haug Dániel, kerékgyártó, most jómódú 
földbirtokos, szakképzettség nélkül elvállalta a gyermekek tanítását. 
Természetesen olvasás és éneklésen kivül egyébb eredményt nem 
érhetett cl. Utána folytatta a tanítást Becker Péter kőmives, szintén 
qualificálió nélkül 1887. évi nyárig 1888-ban átvette a tanítást Bau-
derer Jakab, harisnyakötő; eredménye csekély volt mint a többieknél, 
csak 3 hónapig tanított. Akkoriban már szép számban szaporodtak fel 
az evang. hivek és az iskolagyermekek, úgy, hogy könyöradományok 
és kivetések útján hozzáláttak egy paplak, illetve tanitólak, egy ima-
ház, illetve iskola építéséhez. Ez szeptember hóban elkészült és 
ekkor rendszeresítették az iskolát, a mennyiben 1889-ben meghívták 
a jeles képességgel végzett Schrammel János tanitót, ki odaadó 
ügybuzgalommal 71 gyermekkel megkezdte a tanítást. A gyermekek 
száma felszaporodott az óta az ismétlőkkel együtt 138-ra és szép 
előmenetelt tanúsítanak az előirt tantárgyakban, jelesül, a vallástan-
ban és a magyar nyelvben. 

A tiszakálmánfalvi hivek 1893. évig mint leányegyház Kátyhoz 
tartoztak, 1891-ben missiói egyházzá szervezkedtek, 1895-ben pedig 
rendes, önnálló anyaegyházzá lettek. 1886. végén 178 lélek volt, 
1900 ban 827 lelket számlált. 

Midőn leányegyházzá lett az évi bevétel kitett 570 frtot és a 
kiadás ugyanannyit; 19J0-ban a bevétel 1268 frt, a kiadás 1072 frt 

Most a hivek lassanként gyűjtenek tőkét iskola és templom-
épitésre, miután az istentiszteletek az alkalmatlan iskolateremben 
tartatnak. 

Az első most hivatalban lévő lelkész Menhardt Mihály, született 
1863. oktober 20-án Forbergen, szepesmegyében ; középiskolai tanul-
mányait a forbergi elemi iskoláztatás után a késmárki 8 osztályú 
Lyceumban 1875/6-ban kezdte és 1884-ben befejezte. Theologiai 
tanulmányait 1884-ben kezdte és 1888-ban befejezte Pozsonyban. 
Egy és 3/

4 évi nevelősködés után Charlottenburgban, a pcstmegyei 
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Kis-Hartára hivatott segédlelkésznek, mely állást a Budapesten 1891-
ben jelesen letett lelkészi vizsga és felszentelés után azonnal elfog-
lalta, 1892-ben Szeghegyre jött mint segédlelkész, onnan pedig 
1893-ban Újvidékre mint esperességi káplán; 1894. ki lett nevezve 
missiói lelkésznek Tiszakálmánfalvára és ott 1895-ben az egyház 
anyásittatása után egyhangúlag rendes lelkésszé választatott meg. 

A most hivatalban levő tanitó a már emiitett Schramel János. 
Született 1866. szeptember 15-én Gyimótfalván, Vasmegyében. Felső-
Lövőn végezte a reál gymnásium 4 osztályát és tanitóképezdét. Azután 
fél évig segédtanitó volt Apátiban, honnan Vadkertre rendes tanitónak 
megválasztatott; innen kilencz havi működés után Tiszakálmánfalvára 
lett megválasztva 1889. évi január 6-án mint rendes tanitó, hol most 
is rendesen működik 

A templomépitési alap kitesz jelenleg 3285 frtot (6570 kor). 

16. Ó-Verbász. 

Az ó-verbászi egyházközség eredete 1810. évre vezethető 
vissza. Ezen időtájban az első ág. hitv. ev. hivek a szomszédos 
falvakból egyenként kezdtek itt házakat és földet venni és itt le-
telepedni. Különösen Gservenkáról, Torzsáról, Szeghegyről, későbben 
tőszomszédos Új-Verbászról származtak ezen gyülekezet családai. A 
kis nyáj Uj-Verbászhoz csatoltatott mint leányegyház s mert ezen 
anyaegyház tőszomszédsága folytán minden nehézség nélkül része-
sülhetett a lelki gondozásban, önállóságra nem igen törekedett. Az 
1816. évben iskolát épitett, melyben az új-verbászi lelkész eleinte 
havonként egyszer, későbben minden vasárnap tartott istentiszteletet. 
Ezen kényelmes, különös erőmegfeszitést nem igénylő állapotban töl-
tötte napjait egészen 1849-ig, a midőn egyszerre felébredett a hivek 
szivében az önállóság utáni vágy, mert Scultéty János, új-verbászi 
lelkész, a ki hiven gondozta őket, a földi életből kiszólittatott. 

Miután azon időben az esperességi gyűlések a kormány által 
be voltak tiltva, az akkori esperes elnökileg járt el az ügyben és 
az esperesség későbbi jóváhagyás reményében az ó-verbászi hiveket 
az új-verbászi egyház kötelékéből kibocsátotta. 

Most az ó-verbászi gyülekezet rendezni kezdte viszonyait. 
Mindenek előtt rendes lelkész után nézett és első lelkészének meg-
választotta Hutter Frigyest, a ki 1850. évi május 5-én, Rogate 
vasárnapján tartotta beköszöntő beszédét. A paplak épülőfélben volt 
és csak 1852. év őszén készült el. Ezen idő alatt Hutter egy magán 
házban lakott. Az 1855. évi augusztus 26-án Hutter 5 év, 3 hó és 
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21 napig tartó hivatalkodása után meghalt. Helyére megválasztatott 
Róth Károly Tivadar, akkori cservenkai káplán, ki a tartományi 
tanácstól nyerte a hivatalbani megerősitést, és 1856. évi január 
20-án megkezdte lelkészi működését Ü-Verbászon. Ezen időponttól 
kezdve előbbre törekedett az ó-verbászi gyülekezet. A régi 1816-ban 
épült iskola roskadozó állapotbán levén, az egyház 1062 frton meg-
vette a gör. keleti, régi, 2655 n - ö l nagyságú temetőt, hogy rajta 
építsen templomot, iskolát és paplakot. Most egymásután keletkeztek 
az egyház hivatalos épületei. 1860-ban épitve lett az első iskola, 
melybe Kruttschnitt Sámuel lett meghiva tanitónak; 1861/62-ben 
a paplak. A hozzáadott anyagon kivül az egyház ezen két épületre 
kiadott 6722 frtot. Kis pihenés után a templomépitésről kezdett 
gondoskodni és lassanként félmillió téglát égetett e czélra, egyúttal 
épitési pénzalapot kezdett gyűjteni. A lelkész kétszer saját költsé-
gén Bécsbe utazott és a cs. kir. szabadalmazott nemzeti bank igaz-
gatóságától, mely akkori időben kezelte a kamarai jószágokat, si-
került neki egyházi czélokra egy nagyobb területet a közlegelőből 
adomány képen kieszközölni. Ezen terület bérbeadásából befolyt pénz 
a templomépitési alap gyarapítására fordíttatott, mely alap 1873. év 
végén 16,558 frt 58 krt. tett ki. 

Ugyancsak a nemzeti bank igazgatósága 1862 ben kis 8 holdnyi 
területet adományozott az evang. egyház temetőjének, mely az 
18 9. évi tagosításkor minden költség nélkül az egyház nevére telek-
könyvveztetett. Ezen temető 1866. május 25-én, midőn az első ha-
lott temettetett el benne, szenteltetett fel és az első sir az egyház 
költségén láttatott el megfelelő emlékkővel. 

O-Verbászhoz mint leányegyház Szt.-Tamás tartozott egészen 
1899-ig, melyet, mig élt, Roth lelkész egész odaadással gondozott, 
többnyire sajátjából fedezvén az odautazás költségeit. 

Az anyaegyház, Ó-Verbász, általában Roth K. T. lelkész alatt 
örvendetesen fejlődött. A templomépitési alap annyira felszaporodott, 
hogy 1877. évben az épités megkezdődött és 1879 ben befejeztetett. 
Az adott anyagon kivül az építőmester 14.000 o. é. forintot kapott 

Most folyton nőtt az ó-verbászi egyház buzgalma. Egymásután 
megszerzett egy 12 mázsás harangot, egy toronyórát és egy 12 
változatú orgonát és rövid négy év alatt mind ezért kiadott 24.160 frt. 
Vissza maradt volt ugyan 1544 frt tartozás, de az 1881-ik évben 
ezt is kifizette. Az előretörekvés ekkor sem lankadott. A templom 
kidiszitésére irányult a gondoskodás. 1876-ban már fel volt épitve 
3000 frt költséggel a második diszes iskolaépület. Ezen iskolába 
Meszik Péter választatott meg tanitónak. Ez 1888-ban jó karba 
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hozatott 600 frt költséggel és 1896-ban az ebben levő imaterem 
harmadik iskolának rendeztetett 1050 frtért. 1897-ben gyönyörű oltár-
képet készittetett az egyház 450 frtért; a templom pedig kifes-
tetett és az oltár márványoztatott 3000 frt költséggel. 

így O-Verbász mindennel el van látva, a mi vallásos ékességére 
és gyermekeinek neveltetésére megkivántatik. 

Fekvő birtoka az egyháznak csak a három temető van, mely 
egyenként és évenként 100 frtot jövedelmez. Van továbbá 25 32Vtííoo 
kis hold papi föld, két tanitó számára 18 hold 12SI/ir,no-

Az egyházi viaszpecsét gömbölyű, közepében dombon egyszerű 
kereszttel, melynek tövén búzakalász, karjain pedig szőlőtő van. Kör-
irás: „Kirchensiegel der ev. Gemeinde A. C. Alt-Verbász 1850." 
Ezen év az egyház önállóságának az éve. A festéknyomó, mely 
1860-ban készült, ugyanoly jelvényekkel el van látva. 

Az ó-verbászi egyház szentedényei és oltárdiszitései a követ-
kezők: 1 ónból való aranyozott kehely és ezüstből való aranyozott 
ostyatáleza, egy aranyozott ostyadoboz, egy keresztelő kánná meden-
czével, melynek felirata: „Kis-Sárossi Kiss Gyula, egyh. felügyelő, 
közs. jegyző és neje szül. Grossmann Sylvia hálájuk jeléül az ó-
verbászi ág. hitv. ev. egyháznak Józsi fiuk keresztelése alkalmával 
1891. aug. 9-én." Egy kisebb és egy nagyobb borkánna; a kisebbik 
felirata: „Gewidmet von Paul Kirst 1859," a nagyobbik felirata: 
„Gewidmet von Heinrich Breitwieser 1868." Az oltáron van négy 
nagy ezüst gyertyatartó és ezüst feszület. Két gyertyatartó felirata: 
„Gewidmet von Susanna Kossin geb. Ott;" a másik kettőé: „Ge-
widmet von Katharina Makri geb. Wagner." A feszület felirata: 
„Gewidmet von der Familie Dániel Bruszt." Vannak szép oltárteri-
tők, szintén ajándékok. Egyet Schneider Samuné, született Roth Olga 
ajándékozott Olga leánya confirmatiója alkalmából 1897-ben, mely 
takarót Róth Irén kihimezte. A milleniumra vörös bársony teritőt 
vett az egyház, aranyhímzésű felirata: rEin feste Burg ist unser 
Gott." Ezt készítette Róth Irén. A fekete oltárteritőt Kiss Gyuláné 
hímezte és ajándékozta az egyháznak. 

Ó-Verbász lelkészeit illetőleg megemlittetett hogy 1. lelkésze 
Hutter Frigyes volt, a ki 1856 meghalt. Közelebbi élatrajzi adatok 
róla nem léteznek. Csak annyit tudunk róla, hogy Pinkafőről Vas-
megyéből származott. Utódja lett — 

2. Roth Károly Tivadar, született Kőszegen Vasmegyében 1830. 
évi julius 2-án, Roth Károly, szappanos és Bauhofer Teréz szülőktől. 
Kőszegen végezte az elemi iskolát és 1841 —1845-ig az ottani al-
gymnasiumot; 1845—1847-ig a budai hírneves lelkész Bauhofer 
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György felügyelete alatt tanult Pesten ; 1847-től 1849-ig a soproni 
Lyceumban volt. Ámbár szülei és rokonai nem akarták, hogy 
theologiai pályára lépjen, mégis theologus lett. 1849-ben a bécsi 
theologiai facultásra, 1850-ben Tübingenbe ment ; innen Jenába ment 
át, hogy Riickertet hallgassa, a kivel hivatalba lépése után is szorgal-
mas levelezésben maradt. Külföldi tanulmányait befejezvén 1853. évi 
április 16-án hazatért és Kőszegen' volt tanárát Turcsányi Lajost 
helyettesitette és e mellett a magyar istentiszteletet is végezte. 
Innen 1854. évi augusztus 18-án káplánnak hivást kapott Cserven-
kára Quirsfeld Nándor oldala mellé, melyet el is fogadott, de mert 
Kőszegről új tanárválasztásig tanitani kellett, csak azon évi novem-
ber 14-én Wohlmuth Lipót, rohonczi lelkész és dunántúli szuperin-
tendentialis adminisztrátor által szenteltetett fel és pedig Komáromy 
József bányakerületi szuperintendentialis adminisztrátor helyett, hogy 
igy a felszentelési ünnep Kőszegen Roth szülővárosában történhessék 
meg és november 22-én Cservenkán kápláni állását elfoglalta. Cser-
venkán 5/4 évig volt, midőn az ó-verbászi egyház 1855. évi novem-
ber 30-án rendes lelkészének megválasztotta. 

Fent elmondatott, mily haladást tett az ó-verbászi egyház Roth 
Károly Tivadar lelkészkedése alatt. De tevékenysége az egyházmegyei 
közéletre is kiterjedett. Tehetségét és munkakedvét az egyházmegye 
csakhamar észrevette és különféle egyházmegyei tisztségeket ruházott 
reá. Számos éveken át volt dékán, esperességi jegyző, az esperességi 
papi- és tanitói özvegy és árva-intézetnek gondnoka és alesperes. 
Emellett fáradhatlan vallás és más tárgyak tanára volt az új verbászi 
algymnasiumban teljes 30 éven át, melynek 25 évig fáradhatlan 
elnöke is volt s mint ilyen a gymnasiumot a legsúlyosabb körülmények 
között fentartani tudta. Az ó-verbászi politikai község megyei bizott-
ság tagjául választotta. Mindezen néha sok munkával összekötött tiszt-
ségek mellett még irodalmilag is tevékeny volt úgy többiek között 
egy igen jó Confirmandenbüchleint irt. 1894. évi november 14-én 
az egyház fényesen megünnepelte papjának felszentelésének 40 éves 
jubilaeumát. Az egyházmegyét Belohorszky Gábor főesperes és számos 
lelkész képviselte. 

Roth 1856. április 16-án házasságra lépett Quirsfeld Nándor, 
cserven kai lelkész legidősbb leányával Mária Ludovicával, mely há-
zasságból 7 gyermek származott, ezek közül 5 van életben. 

Szorgalmas, de mégis viszontagságos életét 1900. évi február 
7-én 69 év, 7 hó és öt napot tevő íöldi pálya után befejezte. He-
lyéremegválasztatott fia: 
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3. Roth Béla Lipót Manó, a ki Ó-Verbászon 1861. évi julius 
27-én született. Elemi iskolába járt szülőhelyén, hol egy évig a 
szerb iskolába já r t ; 1871—1875-ig az új-verbászi algymnasiumban 
nyerte az oktatást. Innen Szarvasra a főgymnasiumba ment, hol 
1875-től 1879-ig volt és az érettségi vizsgát jelesen tette le és a 
25 aranyat tevő Zsedényi-féle dijat elnyerte. A theologiát 3 évig 
Pozsonyban tanulta, a negyedik theologiai évet a hallei egyetemen 
töltött. Visszatérve 1883. évi oktober 24-én felszenteltetett ó-ver-
bászi káplánnak dr. Szeberényi Gusztáv püspök által. Ó-Verbászon 
mint káplán csak 7 honapot töltött, azután cservenkai segédlelkész 
lett. 1885. évi november 30-án Török-Becsére neveztetett ki he-
lyetteslelkésznek; itt nagy munka várt reá, mert az egyház nyolcz 
évig lelkész nélkül volt, de ő szerencsésen megoldotta a bonyolódott 
kérdéseket és az egyházat rendezte és a papi fizetésre biztos tőkét 
szerzett, minek következtében őt az egyház 1886. évi deczember 
6-án rendes lelkészévé megválasztotta. Innen gondozta az ó-becsei 
evang. hiveket is. Ó-Becsén kilencz évi fáradozása folytán sikerült 
a reformátusokkal együtt templomot és paplakot épiteni. Ekkor 
az egyház a bács-szerémi egyházmegye kormányzása alá került 
és missioi központot képezett. 1900. évi május 29-én meg lett 
választva ó-verbászi lelkésznek szótöbbséggel, de mert az ellenpárt 
a választás ellen felebbezett, csak azon évi deczember 30-án iktatott 
be hivatalába, hol az ellentétek kiegyenlitésén keresztyéni türelem-
mel fáradozik. 

Roth Béla kétszer nősült. Első neje volt Korossy Irma, Korossy 
János, néhai járeki lelkész leánya. Második neje Wodring Ágoston 
és Jeisel Rozália leánya. Van egy gyermekük. 

Az ó-verbászi tanitók. 
O-Verbászon az egyház keletkezése óta a következő tanitók vol-

tak: Laubenstein Mihály és Kiltz György segédtanítók egy bérelt 
házban tanítottak 1816 —1846-ig. Az újonnan épített iskolában ta-
nítottak: Krohn Nándor, Hütter Mihály, Krumm Henrik és Gründel 
Jakab. A kis iskolának tanítója 1874-ben Kruttsshnitt Gottfried lett. 
Kimerítőbb életrajza az új-soóvéi egyház történetében olvasható. A 
nagyobb iskola tanítója 1846. év óta Kruttschnitt Sámuel volt, ez 
Űj-Soóvén született 1824. évi julius 16-án. Az elemi tanulás befe-
jezte után Szent-Lőrinczen a gymnasium két első osztályát és Uj-
Verbászon a 3. osztályt végezte. Ezzel az iskolai tanulása be volt 
fejezve és a hiányzókat önszorgalma által sajátította el. Először se-
gédtanító lett Járekon 1841-ben, Cservenkán 1842-ben, 1843-ban 
ismét Járekon, 1844—45-ben Torzsán. Innen Ó-Verbászra válasz-



- 217 — 

tátott meg rendes tanítónak. Meszik Péter 1876 - 1 8 8 5 ig Kis-Kérre 
távozott. 

A jelenleg hivatalban levő tanítók: 
1. Kuch János, született 1865. évi oktober 23-án Rohonczon, 

Vasmegyében, Kuch György és Mayer Anna szülőktől. Az elemi is-
kolát szülővárosában látogatta. 1877 -1881- ig a felső-lövői reálgym-
nasiumnak és az ottani tanitóképezdének növendéke volt. Innen 1884. 
évi november havában Kétyre, Tolnamegyében, hivatott meg taní-
tónak, 1885-ban megszerezte a tanitói oklevelet és ez évben tanitó 
lett Ú-Verbászon, hol egyúttal kántor is. 1887. évi április 17-én nőül 
vette Dörth Katalint, Dörth Fülöp és Kiltz Krisztina leányát, mely 
házasságból három gyermek született eddig. 1898-óta az ó-verbászi 
iskoláknak igazgatótanitója. 

2. Mühl János, született Grodnón, Vasmegyében 1864. évi de-
czember 18-án Mühl Gottlieb tanitó és Klein Teréz szülőktől. A 
népiskolai tanulást édesatya vezetése alatt végezvén, 1878—1885-ig 
a felső-lövői reálgymnasium négy osztályát és a tanítóképezde 3 tan-
folyamát végezte. Azután Sárváron Ajkay Gyula főszolgabíró fia 
mellé hivatott meg nevelőnek, hol egy évig volt. A gyakorlatra szánt 
egy évnek leforgása után 1886. évi junius havában Felső-Lövőn le-
tette a tanitói vizsgát és oklevelet nyert. Ugyanazon évi szeptember 
23-án O-Verbászra, Kruttschnitt Sámuel mellé hivatott meg segédül 
és másfélévig az iskola 4 felsőbb osztályát vezette. Kruttschnitt ha-
lála után helyettes tanitó lett, mig nem 1888. évi junius 24-én az 
ó-verbászi egyház rendes tanítójául választotta. 1888. évi szeptember 
29-én nőül vette Kiltz Károly és Paul Klára leányát Klárát; van 
három gyermeke eddig. Egyúttal az egyháznak egyik kántora, és az 
egyházi tanács üléseinek és közgyűléseinek jegyzője. 

3. Schwartz Henrick, született Új-Verbászon 1874. évi szep-
tember 12-én, Schwartz Miklós és Bergmann Zsuzsanna szülőktől. 
Az elemi iskolába O-Verbászon járt, hova szülei átköltöztek volt. 
1887-ben az új-verbászi algymnasium növendéke lett, melynek négy 
osztályát elvégezte jeles eredménnyel. 1891-ben elment a felsőlövői 
tanitóképezdébe, melynek három éves tanfolyamát kitűnő eredmény-
nyel végezte el. Az akkori gyakorlat szerint aztán egy évig Zágrábba 
ment segédtanítónak, hol tanitói működését 1894. évi szeptember 
16-án kezdte meg. 1895. junius 18-án megszerezte oklevelét kitűnő 
sikerrel és ugyanez évi oktober 1-én egybekelt Kohl Lenkával, Kohl 
Károly és Nonnenmacher Erzsébet, ó-verbászi lakosok leányával. 
1896. évi junius 21-én az ó-verbászi egyház egyhangúlag megválasz-
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totta rendes tanítójának. Jelenleg az iskolaszéknek jegyzője és a 
„Haladókörnek-' könyvtárnoka. 

17. Újvidék. 

Újvidék, (Neoplanta, Neusatz) szabad kir. város, Bács-Bodrogh 
vármegye legszélsőbb déli határán, a Duna balpartján, szemközi Pé-
tervárad ősrégi híres várával fekszik. 

A népvándorlás korszakában Újvidéknek még nyoma sem lé-
tezett és területe akkoriban valószínűleg szigetet képezett. Csak midőn 
Bácsmegye felvirágzott, midőn 1456-ban Futtakon és 1518-ban Bácsban, 
mely akkor szabad királyi város volt, országgyűlés tartatott és az ország 
nagyjai Bácsmegyében kiterjedett jószágokkal bírtak, csak ezen, kö-
rülbelül száz évre terjedő időszakban lett benépesedve az újvidéki 
terület, mely Pétervárad külvárosa lett és „Vásáros-Várad", későb-
ben, a török uralom alatt „Varadinec1 nevet viselt. 

A törökök kivonulása után tudvalevőleg Csernovits Arsen ipeki 
szerb patriarcha alatt a Szerbeknek hazánkba való nagy bevándor-
lásuk történt, kiknek nagyobb része Bácsmegyében telepedett le s 
így az újvidéki területet is elfoglalták. Igaz legelőször csak néhány 
halász ütötte fel sátorát itten; de a hely kedvező fekvése csakhamar 
kereskedő és iparos embereket is csalogatott ide, s ekkor kezdődött 
a városnak tulajdonképeni története. A hely neve lett „Ráczfalu* 
majdpedig „Sanac/ A XVIII. század elején pedig „Cameral-Város" 
neve volt, és a hely két felire lett osztva, mert éjszaki része, mely-
ben szerbek laktak, az őrvidékhez, déli része pedig, melyben ma-
gyarok és németek laktak, a megyéhez tartozott. 

Az 1715. évben Bodrogh vármegye határa Becse és Titelig 
nyújtatott ki és a megye székhelye Újvidék lett. A megyeház azon 
a helyen állott, hol ma a reform, templom van. 

A város önkormányzata által mindinkább fejlődött és virágzás-
nak indult. Lakosai voltak: Szerbek, Magyarok, Görögök, Cincárok, 
Armeniusok, Ruthenek, Tótok és Zsidók. 

Az Újvidékre került tótok, a mint azt a bács-újfalusi, petro-
váczi és kiszácsi egyházak leírásából tudjuk, ezen egyházakból át-
jöttek volt ide és az ó-pázuai egyház történetében meg van említve, 
miszerint Bohn János tanitó Újvidéken turóczmegyéből származott 
evang. tanítókat telepitett Ó Pázuán. Mind ezen vándorlások mellett 
mégis visszamaradtak evang. tótok Újvidéken is és az itt keletkező 
evang. egyháznak alapját megvetették. Értelmiségeket is találunk 
ezen időben e tájon. Úgy 1791-ben bizonyos Grósz ág. hitv. evang. 
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férfi a karlóczai gymnasium tanára és igazgatója. Utána szintén ev. 
férfi, Rumi György Károly, a ki Szepesmegyéből származott, foglalta 
el ugyanazt az állást, volt philosophiának és a szabad művészetnek 
tudora. 

E század elején az evangélikusok már oly lélekszámot képeztek 
Újvidéken, hogy mint leányegyház Járek Kis-Temerinhez csatoltatott 
és az akkori járeki lelkész Korossy János gondozta és ápolta és 
egyszersmind a péterváradi katona-kórház betegeinek és a katonai 
fegyenczeknek húsvétkor úrvacsorát osztott. 

Ezen újvidéki kis evangel. nyájjal Újvidéken hét különböző 
vallású hitfelekezet létezett, a miről Újvidék nevezetes lett. 

Ámde a járeki lelkész csak németül tudott, Újvidéken pedig 
több nyelven kellett gondozni a hiveket és tartani az istentisztele-
teket. Ezen okból az újvidéki evang. hivek saját lelkész után sóvá-
rogtak. Vezetőkben és tekintélyes egyháztagokban a kis egyház már 
nem szűkölködött. Bende András péterváradi polgár és mészáros; 
Pávay ügyvéd, Tóth Pál és Sámuel testvérek összegyűjtötték az ev. 
tótokat és németeket maguk körül és folyamodtak a bács-szerémi 
esperességhez, melynek élén Sztehló András főesperes és Kis Fercncz 
felügyelő állottak, hogy engedtessék meg nekik önálló egyházgyüle-
kezetet alakitani. Ezen fáradozásban legtöbb érdemet szereztek ma-
guknak Bende András és Tóth Pál, nemcsak buzdítás és segély-
gyűjtés, de bő pénzbeli adakozás által is. Ők az úgynevezett egye-
temtéren álló két hírhedt korcsmát a hozzátartozó kis kerttel vették 
meg 12.000 frton váltó pénzben. Az egyik leromboltatott és helye tem-
plomépitésnek volt szánva, a másik paplaknak lett berendezve. Ezen 
vételárhoz legnagyobb összeggel hozzájárult Bende András, a többi 
hivek tehetségük szerint. Azonkívül a budai királyi helytartóság az 
osztrák-magyar monarchia területén az ev. hitsorsosoknál gyűjtést 
engedett meg. A kerület pedig a defficientiumi pénztárból évente 
50 váltóforintot adott a lelkészi fizetés javítására. Ámde mind ez 
nem volt elegendő a kitűzött czélok elérésére, mert nagyon sokra 
vállalkoztak a hivik. A templomot felépíteni, a paplakot Lerendezni 
kellett és igy az egyházat 2000 váltó forint adóság terhelte a mi 
akkori időben nagyon sok pénz volt. Nemeslelkű adakozások után 
láttak és találtak is. Sztratimirovits István akkori görög keleti 
patriarcha Karlóczán az újvidéki evang. egyháznak a szerb nemzeti 
alapból olcsó részletfizetések mellett 2000 váltó forintnyi kölcsönt 
éngedélyezett. 

Az óhajtott czél el volt érve. Templom és paplak fel voltak 
épitve és ünnepélyesen felszentelve és 1811. évben az első lelkész 
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Tessényi György meghiva, a ki azonban rövid idő múlva Torzsára 
távozott. 

Ekkor állott be a pénzdevalvatió s az úgynevezett fekete bankók 
jöttek forgalomba, a mi a lelkész és az egyház között hosszan tartó 
súrlódást idézett elő, mig végre a lelkész engedett. Mindazáltal az 
egyház a devalvatió következtében nagy kárt szenvedett és vagyonilag 
annyira elgyengült, hogy elhatározta, hogy egy ideig csak levitát fog 
tartani. E helyre meghivni akarta a kiszácsi egyház történetéből 
ismeretes Szlamay Mihályt, ki akkor Bajsán volt, de Sztehló András 
főesperes ezt nem engedte meg, s igy bizonyos Faluba lett alkal-
mazva mint levita. Ámde ez rövid ottléte után éjjel Újvidékről eltűnt, 
visszahagyván az egyház terhére nejét és gyermekeit. 

Belátva, hogy ily egyénekkel nem boldogulhat, sőt tönkre megy 
az egyház, sok keserű tapasztalat után 1818-ban az egyház ismét 
rendes papot választott Ambrózy Mátyás személyében, ki későbben 
bajsai, nagy-becskereki és végre antalfalvai lelkész és bánáti főes-
peres lett. 

Utána jött Leska István, kinek története az ó-pázuai egyház 
leirásában olvasható. 

A nevezett hét lelkész nőtelen volt, az egyház most nős lel-
kész után nézett, gondolván, hogy egy ilyen tartósabban marad a 
városban. Meghivta Mákonyi Pált, kuezurai lelkészt. De ez több jö-
vedelmet kapott Kuczurán és meggondolási időt kért. Végre engedett 
Laukonides főesperesnek, a ki ezt irta neki. „Nonne scis esse 
nostrae apostolicae obligationis, nostrum commodum, commodo Eccle-
siae immolare". 

Makónyi tehát 182ö-ban Újvidékre jött, de azon kikötés mel-
lett, hogy iskolát építsenek, tanítót alkalmazzanak és ő fizetését az 
egyháztól kaphassa. 

És ez csak ugyan meg is történt. Az iskola építésre adakoz-
tak: Bende András 1000 frtot, Tóth Pál 100 frtot, Schröder Vilmos 
50 frtot s mások tehetségük szerint. Első tanitó volt bizonyos Cser-
tek, ki azonban csak rövid ideig működött, távozván Nemes-Kosz-
tolányra, hol lelkész lett. Utána jött Csepcsányi István, ki mint kis-
kéri tanitó meghalt. 

Makónyi lélkész és Bende András vezetése alatt az újvidéki 
evang. egyház csakhamar megizmosodott és felvirágzott és más val-
lásúak előtt is tekintélyre tett szert. Eddig békesség és megelégedés 
hónolt az ujvivéki ev. egyházban, de alig hogy Makónyi távozott az 
egyházból, ismét tusakodások törtek ki az új lelkész Hajnóczy Sá-
muel, és az egyház között. Ezen Hajnóczy nem azonos az érdem-
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dús ugyanazon nevű kis-kéri lelkésszel. Az ellenségeskedés annyira 
fokozódott, hogy néhány tekintélyes egyháztag a templom ajtaját be-
szegezte s Hajnóczyt istentisztelet tartásban megakadályozta. Ez 
természetesen a nyilvános Istentisztelet háboritása czimén a világi 
hatóság beavatkozását vonta maga után. A szegény egyház igy is-
mét perbe keveredett, a mi évekre megbénitotta erejét. Végre 1845. 
Hajnóczy elhagyta az egyházat és helyébe Jeszenszky Károly, petro-
váczi káplán, csendes, jó lelkületű ember választatott meg. De hiva-
talkodása alatt valami nevezetes haladási mozzanat az egyházban nem 
történt, mert közelegtek az 1848 — 49. évi viharos évek, melyeknek 
eseményei Jeszenszkyt O-Pázuára való távozásra kényszeritették.. Pé-
tervárad ostroma következtében Újvidék romba dőlt. Elpusztult az 
evang. egyháznak mindene is: templom, iskola, paplak, egyházi edé-
nyei és anyakönyvei. Az egyház tagjai elszéledtek, menekültek ki 
a hová tudott. 

Ezzel befejeződött az újvidéki evang. egyház nehéz és küzdel-
mes, de mégis evang. hitbuzgóságról tanúbizonyságot tevő első idő-
szaka szomorúan és gyászosan. 

Ezen időszakban voltak újvidéki lelkészek, a mint ez már a 
fentiekben érintve volt: 1. Tessényi János György 1811-től 1813-ig; 
2. Szlamay és Faluba mint leviták 1813-tól 1818-ig. 3. Ambrózy 
Mátyás 1818 -1820-ig 4. Leska István 1820—1826-ig 5. Makónyi 
Pál 1826—1832-ig 6. Hajnóczy Sámuel 1832-1845-ig 7. Jeszenszky 
Károly 1845 - 1849-ig. 

Maradandó, egyházi áldozatkészségű alak ezen időszakban Bende 
András, ki évek során több 30,000 forintnál áldozott az újvidéki ev. 
egyház alapítására és fentartására. 

A szabadságharcz elnémulása után új időszak kezdődött az 
újvidéki ev. egyház életében. A menekült egyháztagok lassanként 
visszatértek és minden oldalról támogatásban részesültek. Maga Ő 
Felsége, apóst, királyunk és Urunk Első Ferencz József 1850. évi 
junius 23-án kelt legnagyobb rendeletével nemcsak az újvidéki várost 
több egy millió forintnál tevő kölcsönnel, de az 1851. évi deczem-
ber 16-án kelt Coronini táborszernagy által aláirott leirat szerint 
az evang. és reform, egyházat is egy 10.000 forintot tevő kölcsönnel 
támogatni méltóztatott. Ámde a protesztáns egyházak ezen kölcsönt 
nem vették igénybe, hanem könyöradományok gyűjtésére határozták 
el magukat. 

Az 1852. évben Jeszenszky Imrét választotta papnak az egy-
ház és bár jólelkületű férfiú volt, még is közte és az egyház között 
sok egyenetlenség létezett, mig 1860-ban hivataláról leköszönt és 
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katonai lelkész lett. Alatta 1854-ben felépült egy kicsike templom 
és egy, két szobából álló papi lakás Az egyház adóságba került, de 
épen azon évben, midőn Jeszenszky Imre távozott, 1860. az áldott 
G. A. Egylet 1100 frttal segélyezte az egyházat. Ez uj lendületet 
adott a hiveknek. PifKO Lajos lelkésznek lett megválasztva, de már 
186'5-ban 0 Pázuára ment, helyébe megválasztatott 1864. évi május-
ban Belohorszky Gábor; 1865-ben a paplak nagyobbittatott, 1866-ban 
Szügyi István és neje a nagy harangot vették, az egyház a kisebb 
harangot és a haranglábat szerezte meg. Kretschmer Ernest, könyv-
kötő 200 frttal-járult hozzá ezen költségekhez, egy uj iskola szervez-
tetett és német tanitó hivatott meg. Szóval, minden lélek iparkodott 
tehetsége szerint az egyház fejlődését előmozdítani. 

Mondhatni teljes határozottsággal, hogy az újvidéki evang. 
egyház örvendetes felvirágzása Belohorszky Gábor megválasztásával 
kezdődött. Minden, mivel az egyház jelenleg ékeskedik, az ő alkotása. 
Fáradságot nem ismerő buzgósága és tapintatos eljárása, daczára az 
egyház szegénységének, ellátta az egyházat diszes templommal, a 
kellő iskolákkal és az egyházat Újvidék városában oly tekintélyre 
emelte, hogy a más vallásunk őszinte elismeréssel és tisztelettel visel-
hetnek iránta. Mikor 1864. évi május 6-án Újvidékre jött, az ev. 
egyházban nagyon zilált állapotokat talált. Nem volt összetartás és 
keresztyéni szeretet a hivek között. A 380 német és 460 tót 
hivek harezban álltak egymással és az egyháznak 3000 frt 
10—12% melletti adósága volt. Végre 1866-ban sok fáradozás és 
szeretetteljes intés után sikerült neki az egyetértést az egyházban 
meghonositani. 

Egyelőre a meglevő kis templom diszittetett fel, de egyúttal 
fáradhatlanul oda törekedett az egyház lelkésze Belohorszky Gábor, 
hogy méltó templom épitessék fel. Ezen czél elérése érdekében Belo-
horszky Gábor 1877-ben a Frankfurtban tartatott XXXI. G. A. Egy-
leti főgyülésre utazott segélyt kérni és a hazai összes nagyobb evang. 
és reform, egyházakhoz segélyt kérő folyamodványokat küldött szét. 
Újvidék városától épitőhelyet és 390.000 tégla égetésre ingyen talajt 
eszközölt ki. Kisérte is Isten áldása ezen bámulatra méltó tevékeny-
séget, és az uj templom épitése 1884-ben megkezdődött és 1885. 
évben befejeztetett. Felszenteltetett pedig 1886. évi május 30-án 
Dr. Szeberényi Gusztáv, bánya-kerületi püspök által. A templom 
került 25.000 frtba; diszesen van berendezve és kifestve, kitűnő 
orgonával és remek oltárral ellátva. 

A toronyban három harang: kettő 1866-ban lett öntve. Ezek 
közül a kisebb 2 mázsa és 71 font nehéz, felirata: „Goss Joh. M. 
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Haller in Baja 1866. Cirkev evanjelická a. v. dala spravit. R. p. 
1866 u A nagyobb 512 fontos felirata: „Goss Joh. Mich. Haller in 
Baja. Darovany skrze pana Stefana Szügyi i s manzelkou Katarinou 
pre slovensku cirkev ev. a v. R. p. 1866." A harmadik harangot 
az uj templomba vette az egyház: és 750 kilóg, nehéz és 1016 frtba 
került. 

Szent edényekkel is el van látva a templom, és három gyönyörű 
csillárral. Az oltáron lévő 7 ezüst gyertyatartó gróf Rittberg Alfons 
ajándéka a másik kettő Mayer Zsófia és György ajándéka e felirat-
tal : „Gespendet von Sophie und Georg Mayer." Van három kelyhe a 
legrégibb e felirattal: „Geschenkt von der Scultetyschen Familie in 
Pressburg. 1856." Van 2 nagy oltárbiblia, arany feszület, borkánna, 
ostyatartó stb. 

Az egyháznak két temetője van közösen a reformátusokkal; 
az egyik 500 • - ö l , a másik 2 hold nagyságú. Van két egyházi 
pecsét, a viasznyomó felirata: Sigil. Eccl. Ev. Aug. Conf. Neoplan-
tensis 1852 ; a festéknyomó felirata: „Újvidéki á. h. evang. Lelké-
szi hivatal." 

Mily mértékben a templom dolgában, ép oly mértékben gondos-
kodott Belohorszky Gábor az iskolák ügyében is. Egyedül neki köszön-
heti az újvidéki ev. egyház, hogy jelenleg négy iskolája van, melyek-
nek rendes tanitóit a város fizeti. 

A milyen szomorú véget ért az újvidéki ev. egyház első, 1849-ig 
terjedő időszaka, oly örvendetes, Isten áldásától koronázott a máso-
dik, 1849-től mai napig terjedő időszaka, melyben virágzó evang. 
egyházzá kifejlődött. 

Ezen utóbbi időszakban, a mint már felemlittetett lelkészek: 
Jeszenszky Imre 1852-től 1860 ig: Pifko Lajos 1860—1863-ig és 
Belohorszky Gábor 1864-től mostanáig; 1849-től 1852 ig az egyház 
lelkész nélkül volt. 

A mi a tanítókat illeti, ugy kezdetben a lelkészek végezték a 
tanítást is egészen 1833-ik évig. Ezen időből, mint már fent érint-
tetett. csak Csertek említtetik, ki későbben kosztoláni lelkész lett. 
Az 1833. évtől kezdve azonban már tanitói is voltak az egyháznak 
és pedig: 1. Csepcsányi István 1833 —1834-ig; 2. Langhofer János 
Tóbiás 1835—1837-ig; 3. Herstein János 1846—1847-ig; 4. Garay 
János, 1847 —1849-ig; 1852-től 1860-ig nem volt tanitó; 1861-ben 
meghívta az egyház Ferenczi Pált, ki kénytelen volt lemondani; 
1862—73-ig ismét Langhofer János Tóbiás. 1860-ban Steiner János 
német tanitónak választatott; 1872-ben tót tanitó lett Licko Emil, a 
ki önkényt leköszönt és helyébe 1874-ben megválasztatott Vozarik 
József. 
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A jelenleg hivatalban levő tanitók a következők: 1. Belohorszky 
Károly, született 1861-ben Pribóczon, Turóczmegyében. Az elemi 
tantárgyakat otthon az atyjánál és az ottani elemi iskolában tanulta; 
1870-ben a turócz-szt.-mártoni gymnasium növendéke lett, mely-
nek négy osztályát elvégezte; 1874-ben a selmeczbányai Lyceumot 
látogatta 1876-ig és aztán a zniováraljai tanitóképezdébe ment, hol 
1879-ben tanulmányát befejezvén, Trebosztón, Pribócz leánygyüle-
kezetében tanitói állást vállalt. Az 1880-ik évben lekerülvén a Bács-
kába, azon évi deczember havában újvidéki tanitónak választatott. 

2. Pummer Sándor, született 1863. évi szeptember 2-án Pin-
kafőn, Vasmegyében. Pummer Ferencz timármester és Knöbel 
Erzsébet szülőktől. Elemi iskolába járt szülőhelyén, azután 7 
éven át Felső-Lővőn a reálgymnasiumot és tanitóképezdét elvé-
gezte, és 1883-ban jeles oklevelet nyert és Dobrára választatott 
meg tanitónak, hol 1885-ig működött. 1885 - 1886-ig Belédben, 
Sopronmegyében volt tanitó, 1886. őszén Újvidékre jött és majd-
nem egy évig nevelősködött, mig végre 1887. oktober havában az 
újvidéki ev. egyház által tanitónak lett megválasztva, hol jelenleg 
is működik. 

3. Karner Teofil, született 1864. évi január 8-án Felső-Lővőn, 
hol iskoláit 1884-ben is végezte. Gyakorlati évét 1884/85-ben Kis-
Kéren és Deszpot-Szent-Ivánon töltötte. 1885. junius havában a ta-
nitói vizsgát letette és 1886. januárban Tiszakálmánfalvára jutott 
tanitónak, hol, mert a község épen keletkezésben volt, sok kellemet-
lenséget szenvedett. Nemis maradt itt sokáig; a magas vallás és 
közoktatásügyi Miniszter úr még azon évben a kátyi községi iskolába 
nevezte ki tanitónak. Tizenkét évi ottani működés után 1898. évi 
január 2-án az újvidéki evang. egyház választotta meg a jelenlegi 
tanitói állására. 

4. Laczó Endre, született 1870. évi márczius 26-án Tarnóczon 
Liptómegyében, hol az elemi iskolába is járt. Gymnasiumi osztályait 
valamint a tanitóképezdét Eperjesen végezte és 1889. őszén a gyakor-
lati évre Bács-Ujfalura ment. 1890. évi juliusban letette a tanképesitő 
vizsgát és oklevelet kapott Eperjesen. Ugyanazon évi oktober 1-én 
Miaván, Nyitramegyében lett segéd-kántortanitó. Innen 1891. évi 
február 25-én rendes kántor-tanitónak hivatott meg Német-Palán-
kára; 1897. évi október 10-én pedig megválasztatott Klenóczra, 
Gömörmegyében. Rövid ott működése után 1898. évi április 12-én 
az újvidéki evang. egyház hivta meg és ott jelenleg is működik 
mint rendes kántor-tanitó. 
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íme 00 évi küzdelmek után létezik Újvidék városában egy 
rendezett evangel. egyházközség, melynek fejlődésén az evangel 
hitbuzgóság utánzásra méltó fáradhatlansággal munkálkodott. Az új-
vidéki egyház ma sem gazdag földi javakban; »800 lélekből álló 
hiveik tulnyomólag szegény napszámosok és munkások. Hogy az egy-
ház továbbra is rendezett állapotban fentartassék, még mindig szük-
sége van nemeslelkű, áldozatkész támogatókra, bölcs és lelkes veze-
tőkre. De a mint eddig Isten jóvolta előre segitette, ugy biztos 
reményünk az, hogy a Mindenható jövőben sem vonja le róla áldó 
kezét. 

C. JJ missiói körök. 
I. Szabadka. 

A szabadkai missiói körhöz tartozik: 2 város, Szabadka és 
Xombor, 22 község, 1 fürdőhely Palics és 27 puszta. Szabadkán a 
missiói kör központjában 400 ev. lélek van, a többi helyeken Össze-
sen 664 lélek ; az egész körben 1064 lélek. 

A mi magát Szabadkát illeti, ugy itt már régebben telepedtek 
le protestánsok, de elenyésző csekélységök érzetében jobb idők után 
sopánkodtak, a midőn nekik is egyházzá alakulniok sikerülni fog 

Az első mozgalom ez iránt 1863-ban történt, junius hó 14-én. 
Simon József, reform, ifjú végrendeletében 40 frtot hagyományozott 
ejjy Sznbadkán alakuló reform, egyháznak ; junius 19-én Sárai Szabó 
László gyermeke keresztelése alkalmából 10 frtot adott ugyanezen 
czélra. Szilády Áron, halasi reform, lelkész a ki a functiókat végezte, 
faradsága dijául kapott 22 frtot is e czélra ajánlta fel s igy a Sza-
badkán alakuló reform, egyház alaptőkéjét 72 frtra szaporitá. 

Erre junius 29-én a helybeli reform, és ág. hitv. ev. hívektől 
többen tanácskozásra összegyűltek és egy szabadkai egyesült pro-
tesztáns egyházzá alakulni határoztak, a mig azonban rendes egy-
házzá lehetnek addig Szilády halasi ref. lelkész rendeleteinek vetik 
alá magukat. 

Erre Kálmán János kéretett fel a tanítóságra. De mert ez nemcsak 
a protesztáns, hanem katholikus gyermekeket is befogadott iskolájába, 
Flatt Endre polgármester 1865. április 11-én a községi tanácsot arra 
utasította, hogy ezen zugiskolát azonnal bezárassa. Kálmán János a 
zugiskola czimet visszautasította, mert az egyházi hatóság rendeleté-
ből működött. Szilády Áron közbelépésére május 21-én ismét meg-
nyilt az iskola. Azonban deczember 15-én Schissler Gyula főelemi 
iskolaigazgató Duhek rendőrkapitány és egy pandúr kíséretében az 

15 
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iskolát újra bezárta és a tanitót kiutasittatni rendelé. De a magy. kir. 
helytartótanács a tanitást megengedte kizárólag protestáns gyerme-
kekre nézve. 

Ezentúl semmi sem háborította a prot. egyházat, mely most 
csendes álomba merült és az egyházi fölebbvalóság sem mozgott. A 
következő 14 évben a hitközségi élet teljesen szünetelt. 

Végre az ág. hitv. ev. hivek vettek át az egyház alakítási moz-
galom vezetését. Thomay József, szegedi ág. hit. ev. lelkész, evangeliumi 
buzgóságtól vezéreltetve 1880. november 1-én átjött Sabadkára és 
a polgári leányiskola egyik tantermében istentiszteletet tartván, mely-
ben a reform hitsorsosok is részt vettek, megígérte, hogy a szabadkai 
híveket négyszer egy évben fogja meglátogatni és istentiszteletet tar-
tani ; erre a helybeli hivek egyházi ügyei vezetésére felügyelőt, egy-
házi jegyzőt és pénztárost választottak és a reformátusok az egyesülést 
is felemlítették. Ennek keresztülvitelére 1881. szeptember 8-án tartott 
ülésben Iványi István bízatott meg, hogy Kármán Pál torzsai reform, 
lelkészt mint esperest kérje fel, hogy a két protesztans felekezet 
kívánatára Szabadkára átjönni szíveskedjék. 

Azalatt az ág. hitv. ev. kis egyház már kelyhet is kapott és a 
lelkész útiköltségei megtérítésére aláírás útján kis pénzösszeget is 
gyűjtött és a hivek összeírását is munkába vette. 

Az 1881. november 1-én az egyesülés újra kimondatott és 
1882. évi november 20-án Thomay József szegedi ág. hitv. ev. lel-
kész és Kármán Pál, torzsai ref. lelkész és esperes jelenlétében tetté 
lett és 1883. évi február 2-án az egyesült egyház elöljárói megvá-
lasztattak : Iványi István felügyelőnek, Sárosi Szabó László pénztá-
rosnak, Ringhoffer Lajos jegyzőnek és 4—4 presbyter. A lelkészfize-
tésre az egyház 400 forintot biztosított, a reform, egyházkerület 200 
frtot szavazott meg e czélra, Szabadka város 100 frt hitoktatódijat 
és a tanítóképző intézetbeni hitoktatásért járó 50 frtot a leendő lel-
késznek szánta. Nemsokára meg is jött a ref. lelkész Török Lajos és 
megkezde működését Szabadkán. 

Ámde az 1885. évi oktober havában Budapesten tartott bányai 
ág. hitv ev. kerületi gyűlés 50. jkvi alatt kimondotta, hogy Szabadka 
és a vasút melléki helységek részére utazó lelkész fog kineveztetni; 
minek folytán az egyesülés megszűnt, a vagyon megosztatott és az 
ág. hitv. ev. hívekre ebből 441 frt 94 kr. jutott. A várostól kapott 
20 láncz földet a reformátusok egészen maguk számára akarták 
megtartani, de a városi közgyűlés 1886. április 28-án annak egyenlő 
részekre való felosztását határozta és a ministeri intézvény ezt jóvá-
hagyta, minek folytán a városi közgyűlés 1887. április 27-én a föld 
elosztását a városi tanácsra bizta. 
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Annyi vajúdás után elvégre a szabadkai missiói körnek szer-
vezkedése a helyes útra vezettetett. Az evang. hivek Iványi Istvánt 
kérték fel, hogy az e tekintetben szükséges lépéseket tegye meg. 
Fordult is azonnal a bács-szerémi főespereshez, minek következtében 
az esperesség 1886. junius 22-én Újvidéken tartott közgyűlése jkvének 
8 pontja alatt bizottságot küldött ki Szabadkára, a mely szeptember 
8-án csakugyan Szabadkán megjelent és annyit tudott meg, hogy 
az evang. hivek az utazó lelkész évi fizetéséhez 400 frttal akarnak 
járulni, de az illető lelkész Szabadkán lakjék, hogy az összeirt hivek 
40 családot képeznek mintegy 100 lélekkel, végre hogy a 400 frt 
és a stolán kivül talán kieszközölhető leend, hogy a lelkész a városi 
és állami tanodákban hitoktatást végezhessen és az azért járó dijat 
kapja. 

Erre Belohorszky Gábor főesperes november 9-én értesitette a 
hiveket, hogy Szabadkára ideiglenes minőségben Korossy Emilt mint 
missionárius lelkészt küldi ki, a ki 1886. deczember 15-én meg is 
érkezett. Deczember 25-én tartotta beköszöntő beszédét, tartotta az 
egyház alakuló gyűlését, melyen Ivánvi István, főgymnasiumi tanár 
felügyelőnek, Dobel Károly pénztárosnak, Nébcr Frigyes adótiszt pedig 
jegyzőnek választattak meg. 

Miután a hivek meggyőződtek, hogy a buzgó lelkész vezetése 
alatt az egyház fennállása és felvirágzása a jövőben biztosítva van, 
1888-ban az esperesség hozzájárulásával Korossy Emilt egyhangúlag 
lelkészüknek megválasztották és fizetését 500 frtra emelték és Ivánka 
Imre szabadkai országos képviselő és Kálay Albert főispán közben-
járása folytán a nagyra, belügyminisztertől engedélyt nyertek, hogy 
édes magyar hazánk területén imaház és paplak építésére könyör-
adományokat gyűjthessenek. 

Igy alakult meg a szabadkai egyház és missiói köre, melynek 
területe körülbelül 80 • mérföldet tesz ki. 

Ez az egyház Korossy Emil lelkész alatt csakugyan virágzásnak 
indult. Fáradhatlan folyamodása és könyörgése folytán eddigi lelkész-
kedése alatt a szabadkai egyház segélyt nyert: A honi gyámintézettől 
5432 frt 77 kr t ; a németországi G. A egylettől 3177 frt 70'/ , kr t ; 
külgyűjtésből: 11906 frt 28 kr.; Baldácsv alapból; 567 38 kr t ; 
perzselybői folyt be: 234 frt 70'/2 kr ; kamat ki tet t : 2002 frt 44 kr; 
a hivek hozzájárultak : 9548 frt 31 krral. 

A templom és paplak építési költségek a következők : a telek 
vétele került 19000 koronába ; az építkezés 44000 koronába ; a tem-
plom berendezése 8000 koronába; összesen 71000 korona, melyre 
még 20000 korona teher van. 
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A templom felszenteltetett 1900. évi szeptember 23-án Sárkány-
Sámuel, bányakerületi püspök által. Dr. Baltik Frigyes, dunáninneni 
püspök, Zsilinszky Mihály, kultusminiszteri államtitkár és bánya-
kerületi felügyelő' és Belohorszky Gábor főesperes jelenlétében. 

Ugyancsak 1900. évben a szabadkai ev. női egylet három ha-
rangot vett. A legnehezebb 592 kiló súlyú, G. hangú; felirata: 
„Erős vár a mi Istenünk"; a másik 228 kiló súlyú H. hangú, fel-
irata : .,Krisztus az én életem" ; a harmadik 167 kiló súlyú, D. 
hangú, felirata: „Jövel szentlélek Űr Isten. 

Hogy ezen harangok megvannak, az az ottani ev. nőegyletnek 
kiváló érdeme. 

Valóban dicső alapot vetett meg magának a szabadkai egyház. 
Legyen azután is Istennek tetsző felegvára az Evangéliumban abban 
az óriási nagy katholikus városban ! 

A szabadkai missiói körnek nevezetes pontja még Zombor, 
Bács-Bodrogh vármegyének székhelye. Ez mint szórványhely meg-
alakult 1886-ban. Az első istentisztelet a városháza tanácstermében 
tartatott meg Korossy Emil lelkész által 1887. évi február 6-án. 
Miután az Istentiszteletek tartására nem volt helyiség, Korossy maga 
bérelt ki e czélra egy házat 170 majd 200 forintért és azt a hivek 
személyes járandóságából fizette, mely járandóság papi fizetéséül 
szolgált volna. 1897-ben sikerült egy Grósz Henrik nevű róm. kath. 
agglegénytől 5000 frt adományt kieszközölni. Ettől kezdve ezen 
adomány kamatai szolgáltak az imaház bérletének fizetésére. Most 
a zombori hivek 11000 koronáért egy a város közepén fekvő házat 
vettek, melynek egyik utczai frontjára most épül 6000 korona költ-
séggel az evang. imaház. Jelenlegi egyházi felügyelő, dr. Gertinger 
Pál ügyvéd és egyházi ügyész dr. Diener János ügyvéd valamint 
Steiner L. műfestő egyh. pénztárnok páratlan, hitbuzgósággal mozdítják 
elő a zombori evangélikusok egyházi ügyét. Steiner Lajos evangé-
likus zombori műfestő a zombori imaház oltárképét ingyen, a szabad-
kait — Krisztus a tengeren — 120 koronáért festette. Mindkettő 
remek mű. 

Szabadkán, Zombor és Apatinban egy-egy derék ev. tanitó 
működése nagyon szükséges és áldásos volna, mert az hogy lelké-
szileg Szabadkáról gondoztatnak korántsem elég. 

A mi most már Korossy Emil lelkésznek életrajzát illeti, ugy 
az Járekon született 1856. évi augusztus 23-án Korossi János, ottani 
lelkész és Korossy Mária szülőktől. Elemi iskolai oktatást nyert 
Járekon ; 4 gymnásiumi osztályt Szarvason végzett, aztán a kecske-
méti ref. collegiumba járt, hol 1876-ban az érettségi vizsgát letette. 
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Ugyanazon év őszén Eperjesre ment a theologiára; itt két évig 
tanult. A boszniai occupatió alkalmával behivatott katonának a Mo-
linári, kecskeméti házi ezredhez, hol kitöltve egyévi önkénytes szol-
gálatát, mint titulár-Gefreiter szabadságoltatott. 1879-ben a bécsi 
theologiai fakultáson töltött két semestert. 1880-ban julius 27-én 
Békés-Csabán dr. Szeberényi Gusztáv püspök által felszenteltetett 
járeki káplánnak. 1881-ben november 26-án kineveztetett új-pázuai 
administratornak. Onnan 1886. deczember 15-én elfoglalta a szabad-
kai missiói lelkészi állást, hol jelenleg is hiven sáfárkodik. 1881. 
január 24-én II. osztályú katonai lelkésszé és 1887-ben a zombori 
rabok oktatása czéljából törvényszéki lelkésszé lett kinevezve. 

2. Szurcsin. 

A szurcsini missió története 1874 -1900-ig a következőkben 
foglalható össze: A zimonyi járásban szétszórva lakó ág. hitv. ev. 
németajkú hivek 1879-ig mint szórvány Új-Pázuához tartoztak és 
onnan gondoztattak Az ezen járásban lévő ág. hitv. ev. tótok pedig 
Ó-Pázuához tartoztak 1848-1891-ig. 

Nagyobb számban voltak német hivek Besaniján már hetvenes 
évek kezdetén, hol Müller Győző mint tanitó és levita fáradhatlan 
és áldásdús tevékenységet fejtett ki az evangelikus egyház szolgála-
tában és ma is erős támasza evangelikus egyházunknak ezen a vidé-
ken. Müller 1897-ben ottani tanítóságának 30 éves jubileumát ünne-
pelte. Még nagyobb lélekszáma volt a szurcsini leányegyháznak, hol 
kezdetben Dorosnyák András mint tanitó működött. Utána követke-
zett Kruttschnitt József, aztán Mattherny István, majd Brenner 
Károly, végre a még most is hivatalban lévő Fakundiny Mihály 1900 
szeptember 1 -je óta. A tótnyelvű Boljevcze leányegyházban 1898-ig 
tanitó volt a szilárd jellemű és tudós Babylon Károly, ki egyszer-
smind levitasággal felruházva volt. Halála után helyébe jött Lichner 
Károly, az elhaltnak méltó utódja. 

Miután a zimonyi járásban az evangélikusok lélekszáma 1000 
felszaporodott és folytonos növekedésük kilátásban volt, a bács-sze-
rémi ág. hitv. ev. egyházmegye a zimonyi járásban 1880-ban mis-
siót szervezett, központjául Szurcsint kejelölvén és lelkészül az új-
pázui káplánt, Greszler Gyulát alkalmazván. Minthogy Greszler nem 
volt a tót nyelv birtokában, a szórvány tótajkú hivei kénytelenek 
voltak, továbbra is Ó-Pázuához tartozni. 

Az 1882. évben Obresen keletkezett egy kis fiókegyház, mely-
nek tanitói voltak: Ehmann Fülöp, aztán 1884-ben Klausz Károly, 
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1887-ben Messik András; 1890-ben ismét Klausz Károly és annak 
elhalálozása után 1895-ben Hollinger Gottfried. Jelenleg pedig Kell-
rig János. 

Buzgóbb egyházi élet fejlődött ki ezen missioi területen 1891. 
év végefelé, midőn a szórvány evangelikus hiveknek lélekszáma 
2000-re növekedett volt és Abaffy Miklós, missiói lelkésznek hiva-
tott meg, a ki ösztönözve fáradságot nem ismerő hitbuzgóságától és 
anyagilag jelesül a Németországi hitsorsosoktól, kikkel tanulási ideje 
óta folytonos összekötésben állott, missiói körének egyházait szer-
vezni kezdette. 

A missió központi egyháza, Szurcsin, kinek 1884-ben 244 frt 
49 kr. bevétele és 242 frt 22 kr. kiadása és 1891-ben 200 frt ha-
rangtartozása volt, 1897-ben csinos kis templomot épitett 8000 frt 
költséggel. Tartozik ugyan még reá 1800 frttal, de ennek ellenében 
vett azóta orgonát 1100 forinton. 

Dobanovczén, hol 600 lélek van, 1895-ben iskola szerveztetett 
evang. tanitóval, és miután a tótok a németektől elkülönitve ren-
dezték egyházi dolgaikát, az iskola német tannyelvű. 

Obres új iskolaépületet tanitói lakással együtt épitett. 
Az asanyai németek privát iskolát alapitottak s e czélra 1100 

frton házat vettek és tanitót is alkalmaztak Kehi János volt pivniczai, 
majd szurcsini segédtanitó személyében. 

Az asanyai tót leányegyháznak jelenleg egy 1100 frtból álló 
imaház és iskolaalapja van. 

Zimony 2000 frtból álló hasonló alappal bir. 
Boljevcze ez idén (1900) új imaházat épitett 2000 frt költséggel. 
Besánija 800 frtnyi egyházi alappal rendelkezik. 
Ezen missiói helyeknek évi bevételei és kiadásai 1899. év vé-

gével a következők voltak. 
Szurcsin: bevétel 708 frt, kiadás 632 frt. 
Besánija: r 297 » » 268 jj 
Zimony : n 366 n n 179 7) 

Becsmen : » , 169 n n 156 n 

Dobanovcze német: „ 462 n n 289 7) 

Dóban ovcze tót : n 351 n rt 210 .1 

Obres tót : i) 520 n Jl 501 71 

Asanya német: i) 130 i) » 85 n 

Asanya tót: n 148 71 n 102 7» 

Boljevcze : » 459 n 71 331 71 

Az asanyai tót leányegyházat és Zimonyt kivéve, 
egyházak saját imaházzal birnak; Zimonyt és Becsment kivéve a 
többieknek saját temetőjük van. 

j 
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Az egész missiói körnek 1900. év végével 3567 hive van. 
A missió jelenlegi lelkészének AbafFy Miklósnak életrajzi ada-

tai a következők : Abaffy Miklós született Nyitrán 1853. évi julius 
25-én és 1854-ben szüleivel Tót-Aradáczra jött, hol atyja lelkésznek 
választatott meg. Járt elemi iskolába Tót-Aradaczon, a német nyel-
vet elsajátította Nagy-Becskcreken, a magyar nyelvet Török-Becsén. 
Gymnasiumot végzet Nagy-Rőczén; a theologiára ment Bécsbe 1872. 
és 1874-ben a Mecklenburg'! Schwerini Rostokba; 1875. évi deczem-
ber 14-én letette a papi vizsgát és dr. Szeberényi Gusztáv püspök 
által deczember 15-én pappá szenteltetett. 1876. április végéig atyja 
oldalán káplánoskodott 

Az 1876. évi május 1-én Temesvárott esperességi káplán és 
utazó lelkész lett és ugyanazon évi oktolier 26-án a verseczi egyház 
által lelkésznek választatott. Tizenhat évi itteni működése után állo-
mást cserélt Greszler Gyula, szurcsini missioi lelkészszel és igy 1891. 
évi augusztus 24-én Szurcsinba jött. Az élet és halál ura itt szólí-
totta ki a földi életből második nejét, Belohorszky Lujzát, a bács-
szerémi főesperes leányát. Első neje Milosevics Anastasia Verseczen 
halt meg 1880-ban. 

Minthogy Abaffy Miklós tisztársainak és a missiói egyházak-
nak szeretetét és bizalmát magának kiérdemelni tudta és a szur-
csini missióban és a horvát-szlavon egyházakban összes szükséges 
nyelvek birtokában van, 1900. évi január 15-én a most már szerve-
zett horvát-szlavon evang. egyházmegyének első esperesévé válasz-
tatott meg és ezen tisztségbe 1900 évi február 15 én Zimonyban 
ünnepélyesen beiktattatot. 

A missiói tanitók életrajzaiból a következőket közölhetek: 
Müller Victor, besanijai tanitó Cservenkán született 1847. évi 

november 15-én és itt az elemi iskolát végezte. 1858-tól 1863-ig 
Szarvason 5 gymnasiumi osztált végezvén 1864-ben Sopronba a 
tanitóképezdébe ment. Azonban szegénysége miatt itt csak egy évet 
tölthetett s kénytelen volt 1865 ben Cservenkán segédtanítói állást 
elvállalni. Ily minőségben itt 1867-ig működött. Azután az akkor 
még fennálló esperességi vizsgabizottság ellőtt a tanitói vizsgát le-
tette és Weber András, új pázuai lelkész által Besánijára mint ren-
des tanitónak hivatott meg, hol jelenleg is van és 650 frt évi fize-
tést kap. Müller Viktor, mint már fent megemlittetett, igen derék 
tanitó. — 

Az obresi tanító, Hollinger Gottfried született Szeghegyen 1849. 
évi február 6-án, szülőhelyén az elemi iskolát végezte, confirmáltatása 
után a czipész-mesterséget megtanulta, 22 éves koráig vándorolt, haza-
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térve megnősült és a czipészmesterséget űzte. 1890-ben egy szt.-ta-
mási szállásra hívták tanítónak, hol egy évig volt, aztán egy évig 
mint tanitó Becsmenten működött és most hatodik évben az obresi 
szórvány egyházban tanitó. Kezeirása, melylyel a fenti életrajzi ada-
tait közli, a mellett tanúskodik, hogy önszorgalma által szépen kiké-
pezte magát, mert helyesírása hibanélküli és irása szép és tetszős. 

A többi szorványhelyek jelenleg hivatalban lévő tanítók élet-
rajzaikat nem küldték be. 

Azon egyházmegyei határozat, mely szerint a szurcsini missió 
vándorlelkészszel elláttassék, az 1879. évi junius 10 és 11-ik nap-
ján Újvidéken tartott egyházmegyei közgyűlés jegyzőkönyvének 22. 
pontjában ekképen szol: „Tárgyaltatott az Új-Pázuához tartozó szur-
csini leányegyház abbeli folyamodványa, hogy Dobanovczén, Besánián, 
Zimonyban, Asaniján Obresen, Ugrinczén és Batajniczán lakó ev. hí-
veivel egyesülvén, anyásittassék, vagy egy vándorlelkészi állomás szer-
vezése által, elszéledt ev. híveink összegyűjtve, gondoztassanak. Fel-
olvastatott az ez ügyben kiküldött bizottság jelentése, mely a kér-
vényt melegen pártolja és a közgyűlés figyelmébe ajánlja, 

„A közgyűlés, tekintve a 600 folyamodó ev. hivünk sajnos és 
pusztuló helyzetét, a volt határőrvidék jelentékeny részének híveink 
általi megszállását és a naponkénti jelentékenyebb kivándorlást: a 
bizottság jelentését és vándorlelkészi állomásra vonatkozó javaslatát 
elfogadja, s az egész ügy további rendezését, fejlesztését és veze-
tését a főesperesre bizza, jelentése beváratván. 

Jelenté a főesperes az 1880. évi május 25. és 26-án tartott 
egyházmegyei közgyűlésnek, hogy Greszler Gyulát nevezte ki a szur-
csini missió vándorlelkészének, mit a közgyűlés örvendetes és he-
lyeslő tudomásul vett. 

így keletkezett a szurcsini missió, melynek területe 2500 D-ki-
lometer, és keletkezése és örvendetes fejlődése első sorban Belo-
horszky Gábor főesperes érdeme 

3. Ó-Becse. 

A nagy, róm. katholikusok és görög keleti lakosokból álló me-
zővárosban egy parányi evang. nyájból áll az ó-becsei ág. hitv. ev. 
egyház. Valódi mustármag. Hogy idő folytán kinövi-e magát terebé-
lyes fává, azt megjósolni emberi észnek nem lehet. De hát Krisztus 
tiszta evangeliuma számtalan csodálatos fejlődést mutat fel történel-
mében, mért mondanók le tehát azon reményről, hogy Ó-Becsén is 
lesz majd kedves hajléka a tiszta evangelmi vallásnak? Ezen re-
ményhez annál inkább ragaszkodik lelkünk, mert ezen monografia 
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minden ponton azon tanúbizonyságot tesz, hogy ha valamely helyen 
egy evangelikus hivő megvetette lábát, utána jött nem sokára 
több és több hitsorsosa és aztán azonnal egész erejőket arra fordí-
tották, hogy ne nélkülözzék a lelki táplálékot. Hangya szorgalommal^ 
odaadó, evangeliumi hitbuzgósággal oda törekedtek, hogy legyen 
nekik iskolájuk, templomuk. A mit önerőből teremteni képesek nem 
voltak, azt elérték közel és távol élő hitfeleinek szeretetteljes támo-
gatásuk által. 

Igy voltak és vannak az ó-becsei ág. hitv. ev. hivek is. Több-
nyire a mivelt osztályhoz tartozván, nagy áldozatokat hoztak és fá-
radhatlanul könyörögtek országszerte, mig egyházzá alakulhattak és 
kis, csinos templomot emelhettek. 

Az 1889. évben, midőn 130 lelket számlálták, egyházzá ala- * 
kultak, mely a törökbecsei lelkész által gondoztatott; évi bevétele 
akkoriban 50—60 frtot tett ki. Jelenleg 250 lélek van. Ó-Becse most 
missiói központot képez, melyhez a körülfekvő helységekben lakó 
evang. hivek csatolva vannak. Magának Ó-Becsének bevétele jelen-
leg 300 frt. De fennállhat, mert támogatásban részesül és lelkésze 
is a congruában részesül. 

Első lelkésze volt Korossy Gyula. Annak halála után 1898. 
évi oktober 23-án az egyházmegyei elnökség által Ritter István lett 
kinevezve ó-becsei lelkésznek. Ritter Gyönkön, Tolnamegyében 1867. 
évben született. Iskoláit Gyönkön, Nagy-Kőrösön és Sopronban vé-
gezte. Sopronban a theologiai tanulmányait is, azután kiment Hal-
iéba, hol az egyetemen egy évet töltött. Visszatérve felszenteltetett 
s mint segédlelkész Tolna - Hidegkuton, Budapesten, Cservenkán 
és Szeghegyen működött. Innen ment lelkésznek Ó-Becsére, hol 
jelenleg is van. 

4. Zsablya. 

A zsablyai missiói egyház mint ilyen 1900-ben alakult meg, 
miután 1897. óta folytak a tárgyalások részint az esperességgel, 
részint az édekelt Spannagel József, kovil-szt.-iváni és Polereczky 
Pál, kátyi lelkészekkel, részint pedig a zsablyai járásban fekvő fili-
ákkal. 1898. évi november hó második vasárnapján Petri Károly al-
espercs elnöklete alatt tartott közgyűlésen az összes, a zsablyai já-
rásban lévő hivek egy közös utazó lelkészi állás szervezésében meg-
egyeztek, s a lelkésznek maguk részéről lakáson, stólán és két öl 
tűzifán kivül 400 frt fizetést biztosítottak. És pedig maga Zsablya 
200 frtot, lakást és a tűzifát Goszpodincze 120 frtot, Csurogh 50 frtot, 
Nádaly 30 frt, Gyurgyevó semmit. Ennek alapján és az egyházmegyei 
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1898. évi 27-ik közgyűlési jegyzőkönyvi pont értelmében a főesperes 
1899. február 24. szám alatt felkérte a püspököt, kegyeskediék az 
1898 évi XVI. t.-cz. 2. §-a 2. kikezdése értelmében a magas vallás-
és közoktatásügyi magyar királyi minisztériumhoz előterjesztést tenni 
egy Zsablyán szervezendő kongruás lelkészi állás érdekében. Miután 
a szükség úgy követelte, a főesperes be nem várva a kormány 
válaszát, 1899. évi deczember 29-én Beyer Fülöpöt kinevezte szablyai 
missiói lelkésznek. De ez csak '900. juuius 1-én foglalhatta el állását 
és julius 22-én, Bierbrunner Gusztáv ókéri lelkész által hivatalába 
beiktattatott. Azóta a kormány ezen lelkészi állásnak kongruaképen 
megállapitott 572 koronát, illetve 972 koronát s igy a lelkészi ál-
lás egyelőre biztositva van. 

A mi ezen szórvány múltját illeti, úgy az ahhoz tartozó köz-
ségekben már 19-ki század első felében telepedtek le egyes evang. 
hivek. Első volt az egész járásban néhai Lang Károly, a kit a ha-
tárőrvidéki intézőség 1817-ben telepitett Zsablyára mint gyógyko-
vácsot. A beköltözések különösen a negyvenes években öltöttek na-
gyobb arányt, és pedig Zsablyára leginkább Bulkeszről és O-Kérről, 
Goszpodinczére Járekról, Nádalyra Verbász és Kis-Kérről, Csuroghra 
csak Verbászról. Gyurgyevón soha sem voltak többen, ma is csak 
négy család lakik ott. Legváltozatosabb a kép Nádalyon és Csuroghon, 
hol majd annyian voltak, hogy önerejükből iskolát — bár szerényet 
— fenntarthattak, majd annyira megfogytak, hogy szinte kétséges 
volt, vájjon marad-e hire annak, hogy e községekben valaha evang. 
fiókegyház létezett. Most Csurogon Tompa Lajos, egyházi felügyelő 
buzgósága folytán imaház van. Szintén Nádalyon is Baut Ferencz és 
Schneider János buzgóságánál fogva imaház lett véve. Zsablyán és 
Goszpodinczén a negyvenes években szép számmal költöztek be 
protesztáns családok, de azóta csak nagy ritkán jön újabb család ; 
azonban visszaköltözés még ritkábban fordul elő. 

Egyházilag ezen községek elinte Járek szórványát képezték, 
majd későbben, a kátyi eg\ ház megalakulásakor Kátyhoz csatoltat-
tak; Zsablya és Gyurgyevó 1878-ban a kovil-szent-iváni egyház ala-
kulásakor, oda csatoltatott. 

A határőrvidék fennállásakor a mi szegény hitsorsosaink a határ-
őrvidéki hatóságok részéről igen szép bánásmódban részesültek. így 
nevezetesen a zsablyaiak és goszpodinczeiek még a határőrvidék 
feloszlatása előtt kaptak imaháztelket; azonkívül mind a négy köz-
ségben földet kaptak haszonélvezetbe. Ugyan ilyen előzékenyek vol-
tak a politikai községek is eleinte, mindjárt a határőrvidék feloszla-
tása után, — sőt talán még előzékenyebbek, mint ahogy az evang. 
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hivek kívánták. Legalább erre enged következtetni Goszpodincze köz-
ség és az ottani evangélikusok viszonya. Goszpodincze községe ugyanis 
még a hetvenes években az evangélikusoknak öröktulajdonául 30 
katasztrális hold földet ajánlott fel, ámde azok azt megsokalták és 
azon kérelemmel fordultak a községhez, hogy inkább biztositson 
számukra évi 72 frt készpénzsegélyt és tartsa meg a földjét, a mibe 
a közég beleegyezett. Innen kezdve a községek mind szűkebb mar-
kuak lettek. Csurogh és Nádaly visszavonta a haszonélvezetül bo-
csátott néhány hold földet. Zsablya pedig 1887-ben alaposan redu-
kálta segélyét. Most pedig készül azt is elvenni. Ma már annyira 
van az ev. egyház, hogy a törvényes járulékokat sem tudja megkapni. 

Hogy kik állottak a múltban az egyliázgyülekezetek élén, s 
kik buzgólkodtak különösen az ev. vallás gyarapodásán, — azt — 
miután az egyház gyülekezeteknek sem jegyzőkönyveik, sem levél-
táraik nem volt, most tudni nem lehet. Zsablya 1878-ban vett jegyző-
könyvet. Goszpodincze pedig csak Klenner tanitó ideje óta vezett 
jegyzőkönyvet. 

Zsablya evang. imaház épitése körül 1883-ban Lang József, 
akkori kurátor nagy buzgóságot fejtett ki; 1886-ban Bauer Sebes-
tyen gondnoksága alatt az egykázközség Seltenhofer, soproni harang-
öntőtül -462 forinton két harangot vett és 157 forinton fából harang-
lábat állított fel. Goszpodincze is körülbelül ugyanazon ibőben új 
imaházát építette és két harangot vett, de hogy mely évben történt 
ez és ki volt az akkori kurátor, az feljegyezve nincsen. 

Ugy Zsablyán mint Goszpodinczén a határőrvidéki iskolák fel-
oszlatása után állandóan voltak evang. kisegítő tanitók alkalmazva. 
Miután a zsablyai jegyzőkönyvek csak 1878. óta vezettettek, csak 
ezen időtől kezdve lehet a tanítóknak sorrendjét megállapítani. 
l*76-óta Bauderer Mihály volt hivatalban, hogy meddig, az nincs fel-

jegyezve. Az 1882. évi egyházszámadást Röder János tanitó és le-
vita irta alá, a ki 1884. oktober 25-én ismét ott működött, miután 
közben egy évig Schlenk Vilmos volt tanitó. 1885. január 3-án bi-
zonyos Haller Frigyes tanítóskodott, a ki 1900. évi oktober 1-én 
még tanított. 

Goszpodincze ev. tanítóiról csak annyit tudnak, hogy a zsab-
lyai Bauderer Mihály ott is volt tanitó. Utána pedig Heincz János 
huzamosabb ideig tanított. 1894-ben Goszpodincze politikai községe 
magyar-német tannyelvű iskolát állított és abba a magas kormány az 
evang. Klenner Teofilt, kitűnő tanférfiút nevezte ki tanitónak, a ki 
az óta ott dicséretes szorgalommal működik. 
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Megemlítendő még, hogy Zsablyán a már emiitett Lang Károly 
az evang. áldozatkészségnek gyönyörű példáját tanisitotta, mert 
1898-ban összes birtokát — egy ház és 16 hold földet — a zsablyai ev. 
eg,ház nevére iratta, kikötvén magának annak élethossziglani ha-
szonélvezetét. 

Végül azon reménynek adunk kifejezést, hogy a zsablyai mis-
siói egyháznak mostani lelkésze Beyer Fülöp, a ki kiskéri születésű, 
ismervén a németek eszejárását és gyakorlati tapintattal bir, bizo-
zonyosan fejleszteni fogja ezen missiói kört s helyre hozza azon 
mulasztásokat, mely a múltban elkövetve lettek. 

IV. R É S Z. 
JJ bács-szerémi ág. hitu. evang. egyházmegyének 

különválása. 
A mint az I. általános részben, az „Előzmények" fejezetében 

megemlitettem, a reformáczió idejében Horváth - Szlavonországban 
nagy mérvben elterjedett evangelikus vallást az ellenreformaczió elfoj-
totta s kipusztította. Beállott volt a legridegebb türelmetlenségnek 
szomorú időszaka s tartott majdnem két századig.*) Csak a XVIII-ik 
század vége felé kezdett javulni a helyzet. A Zimony körül fekvő mo-
csáros vidéket vizmentesiteni és benépesíteni kellett. Igy történt, hogy 
1770. évben Bács-Újfaluról az ott zaklatott evang. tótok, hónuk alatt a 
„Tranoscziussal" idevonultak és Szerémségben az első ág. hitv. evang. 
egyházat O-Pázuát alapítottak. 

Előnyükre szolgált az evangélikusoknak Horvát-Szlavonországban 
is a nemsokára megjelent türelmi parancs (1776.). Ennek hatását 
az 1790/1. évi 26. t.-cz. ama határozata, hogy ez a törvény csak a 
tulaj donképen i Magyarországra nézve bir jogérvénnyel és Dalmát-
Horvát- és Szlavonországra nem vonatkozik, sem birta teljesen ele-
nyésztetni és az az ijesztő mese, hogy a protesztánsok szénaevő ál-
latok és pokoli méregtől büzlenek, lassanként elnémult. Az 1791. 
évben ismét meg lett engedve, hogy 400, Würtenbergből származott 
német evangelikus a volt határőrvidékben letelepedjék és az új-pázuai 
egyház alapját megvesse. A tulajdonképeni Horvátországban akkor, 
egy régi Schematismus szerint, szintén 300 evang. lélek találtatott. 

*) Belohorszky Gábor: »Eine neue evang. Aug. Conf. Superintendenz für 
die Königreiche Kroatien und Slavonien 1884.« 12 s következő 1. 



Az 1848. évi XX. t.-cz. az általános vallási egyenlőséget és 
viszonosságot kihirdette ugyan, de a szabadságharcz gyászos kime-
netele ezen törvény életbeléptetését meghiúsította. 

Csak áldott bölcseségű apostoli királyunk, I. Ferencz Józsefnek 
1859. évben kiadott vallási pátense a Magyarországban létező szaba-
dabb vallási törvényeket Horvát-Szlavonországra is terjesztette ki, 
s ha e pátens a mi anyaországi protesztáns viszonyainknak nem 
felelt meg, Hováth-Szlavonországban az evangélikusokra nézve valódi 
áldásnak volt tekinthető. És pedig annál inkább, mert az evangéli-
kusok a XIX. század elejétől daczára a szigorú törvényes rendel-
kezéseinek megszaporodtak. Ha a XIX. század elején számuk 
körülbelül 2000-re tehető, úgy annak végén 20,000-en felül voltak. 
1819-ben Neudorfon 80, Würtenbergből jött német evangélikusok 
telepedtek le; 1859-ben Zágrábban alakult evang. egyház; 1863-ban 
Bingulán; 1870-ben BeSkán; 1879-ben Szurcsinban és Eszéken 
1883-ban Űj-Banovczén és végre Krcsedinben. 

Az egyházak és szórványhelyek szaporodásával azoknak igaz-
gatása a bács-szerémi egyházmegye által mindinkább nehezebb lett^ 
mert az egyházmegye intézkedéseit a horvát-szlavonországi kormány 
és annak közegei jogérvényeseknek nem tartotta, hanem gyakran 
egyházi és iskolai ügeket saját megítélése szerint döntött el, az espe-
rességi, kerületi vagy egyetemes gyűlés határozatait egészen ignorálva. 

Azért már az 1860-as években támadott azon törekvés, hogy 
a horvát-szlavonországi evang. gyülekezetek elkülönittessenek a Bácsi 
esperességtől és egy külön esperességet alakítsanak. Weber András, 
a mozgékony és nagy befolyással biró néhai új-pázuai lelkész, a ki 
általában a Magyarországból jövő egyházi intézkedéseinek nagy ba-
rátja nem volt, 1865-ben az esperesség tudta nélkül memorandumot 
terjesztett (3 Felsége elé, melyben kérte, 0 Felsége kegyeskedjék 
a határőrvidéki evang. egyháznak megparancsolni, hogy a pátenst 
fogadják el, hogy ezen egyházakat a magyar egyháztól válassza el és 
mint külön esperességet helyezze a bécsi szuperintcndenczia alá. 

Boldogult dr. Székács József szuperintendensnek gyors közbe-
jötte azonban, ki Szontagh Kálmánnal és az egyházmegye küldötteivel 
e végett Zimonyba leutazott, sikerült, ezen elkülönítést elhárítani, a 
mibe későbben az őrvidék katonai hatósága is belenyugodott. 

Ámde ezzel az igazgatási nehézségek megszüntetve nem lettek. 
Minden egyes egyházi igazgatási eset mindkét oldalon éreztette annak 
szükségét, hogy a horvát-szlavonországi ev. egyházak kormányzását 
valami biztosabb alapra kell fektetni. Azért már 1869-ben a kerületi 
és egyetemes gyűlések azt határozták, hogy a horvát-szlavon területen 
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lévő ev. egyházak külön esperességgé alakuljanak. Ámde a magyar 
kormány, kihez az ügy felterjesztetett, azt válaszolta, hogy ez ügyben 
nem tehet semmit, mert az 1868. évi XXX. t.-cz. mely a kiegyezés 
alkalmából hozatott Horvát-Szlavonorzságnak egyházi és iskolai dol-
gokban teljes autonómiát biztosit. Felvette tehát 1871-ben a kerületi 
gyűlés az ő jegyzőkönyvébe a bács-szerémi esperesség erre vonatkozó 
határozatát egész terjedelmében, mely úgy hangzott: „Tekintetbe 
véve, hogy a Szerémmegyében és az őrvidékben létező egyházak 
úgy mint eddig, úgy jövőben is a bács-szerémi esperességnek egy 
részét képezik, megengedtetik nekik, hogy egy alesperességgé alakul-
janak és maguknak egy alesperest válasszanak, a ki egyházpolitikai 
ügyekben a horvát kormánnyal és szuperintendenssel érintkezhetik. 
de tisztán egyházi dolgokban az esperességnek alá van vetve." Ámde 
a zágrábi akkori katonai főhadparancsnokság ezt 1874. évi augusztus 
13-án, 700. sz a. kelt válaszában elvetette és elégtelennek tartotta 
s legalább egy esperesség szervezését sürgette. 1875-ben az ügy az 
ó-pázuai egyház indítványára ismét tárgyaltatott és lv80-ban szintén 
1882-ben kimondta a püspök évi jelentésében és kérte a kerületi 
gyűlést, hogy horvát-sziavon területen új, külön esperesség legyen. 
Az 1883. évben az esperesség leszavaztatja az ottani egyházakat és 
egynek kivitelével mindnyájan oda nyilatkoznak, hogy külön espe-
resség legyen. 1884-ben a bács-szerémi esperességi közgyűlés öröm-
mel beleegyezett, hogy a horvát-szlavon egyházak önálló esperessé-
get képezzenek. A kerületi gyűlés az ügyet tárgyalván azt „idő-
szerűnek" nem tartotta. 

Közbejátszottak itt különféle közjogi és hazafias aggodalmak, 
utóbbiak azok részéről, kik a dolgot nem ismerték és csak hallomás 
szerint Ítélték meg. 

Ekkor közbevette magát Belohorszky Gábor főesperes és 
1834-ben kibocsátotta azon röpiratát, melynek czime: „Új ág. hitv. 
ev. Szuperintendentia Horvát és Sziavon királyságokban", m e l y 
röpirat alaposan felderítette a horvát-szlavon területen levő evangé-
likusok hisztoricumát és melyből a fentközlöttek legnagyobb részt 
vannak véve. 

Most új mederbe tereltetett az ügy. Közeledett a zsinat; híre 
járt, hogy a zsinat a kerületeket és esperességeket kikerekíteni fogja, 
vagy ujakat szervez. A szerémségi lelkészek conferencziát tartottak 
s elhatározták, hogy a zsinat emlékiratban kéressék felvenni tárgya-
lás alá a horvát-szlavon országi evangélikusok ügyét s engedné meg, 
hogy ott önálló esperesség, vagy ha jónak látja, önálló szuperinten-
dentia legyen, s az emlékirat szerkesztésével az új-pázuai lelkész, 
Kruttschnitt Antal bízatott meg. 
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Alig hogy ennek a hire elterjedett, ismét aggályok és félreértések 
merültek fel minden oldalon. Zágrábban az ottani lelkész dr. Kola-
csek önálló horvát-szavon ev. egyházat akart, mely sem a magyar, 
sem az osztrák evang. egyházi hatóságtól nem függ, főszékhellyel 
Zágrábban. 1891. évi oktober 20-án az „Agramer Tagblatt-ban" erős 
támadó czikket intézett a szerémségi lelkészek ellen, hogy hogyan 
birnak fordulni a magyarhoni ev. zsinathoz. Az „Evang. Egyház és 
Iskola' lapban szintén vádoló és rosszaló czikk jelent meg ez ügyre 
vonatkozólag ezen cz im a l a t t : Mi készül a bács-szerémi esperes-
ségben ? s a bács-szerémi esperes felhivatik, hogy vegyen tudomást 
arról, a mi esperességében készülődik. 

A dolog minden oldalon félreértésre talált; a zsinat nem bo-
csátkozott az ügy rendezésébe, a szerémségi egyházak visszavonultak 
és a bács-szerémi esperességnek felmondták az engedelmességet. Sőt 
tovább mentek, 1893. oktober 4. és 5-én kilencz horvát-szlavon-
országi ev. egyháznak küldöttei Zágrábban ülést tartván, elhatározták, 
hogy Horvát-Szlavonországban önnálló, minden más egyházi kapcso-
lattól független tartományi egyházat aiakitanak, és erről a bács-szerémi 
esperességet értesítették ; ez azonban az értesitést tudomásul nem 
vette, mert a különválás az egyházi főhatóságok értesitése és jóvá-
hagyása nélkül történt és az ügyet a kerülethez terjesztette fel, mely 
azt ismét tovább vitte az egyetemes gyűlés elé. (Lásd Bányai köz-
gyűlés jkv. 17. pt. 1894.). 

Az egyetemes gyűlés, 1894. november 8—11. napjain, jkvi 
27. pontja alatt az ügyet tárgyalta és azt határozta, hogy a magyar 
kormány megkéressék, hogy zsinati törvényeink Horvát-Szlavonország-
ban is érvényesüljenek, a bányai kerületet pedig felhivta, hogy a 
Horvát-Szlavonországban előállott állapotának eredetét és fejlődését 
tegye beható vizsgálat tárgyává és arról a legközelebbi egyetemes 
gyűlésnek tegyen jelentést. A válni akaró egyházakat pedig világosítsa 
fel e czélba vett elszakadás helytelen voltáról és azzal járó veszé-
lyeiről. 

Ámde az atyai intés nem ért czélt. Válaszul arra felterjesztett 
Kruttschnitt Antal, új-pázuai lelkész a kerületi elnökséghez egy jegyző-
könyvet, mely szerint a horvát-szlavonországi evang. egyházak egy 
részének, jelesül Ú-Pázua, Beska, Szurcsin, Bingula-Erdővég és Űj-
Pázua küldöttei 1895. évi augusztus 14-én összülést tartottak és 
bár a horvát-szlavonországos kormány határozatának — mely a 
zágrábi határozatukat tudomásul nem vette - köteles engedelmességei 
alávetik magukat, határozatilag kimondták, hogy ők saját egyházaik 
szervezése és rendezése ügyében lényeges határozatok hozatalára 
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egyedül önmagukat tartják illetekeseknek, a magyarországi egyházi 
hatóságok beavatkozását az ő ügyeikbe jogosnak el nem ismerik és 
minden közigazgatási összeköttetést felfüggesztenek. (Lásd 1895. évi 
ker. jkv. 35 ptját.) 

Ez tiszta beszéd volt, de a tisztázási zavart fokozta. Szeren-
csére dr. Zsilinszky Mihály, mostani bányakerületi felügyelő és cul-
tusministeri államtitkár, az utólérhetlen alaposságával, tárgyilagossá-
gával és higgadtságával egy gyönyörű az „Evang. ház és Iskola"-ban 
megjelent czikksorozatban a horvát-szlavonországi evang. egyházak 
dolgait és viszonyait a legtökéletesebben megvilágította, a mi min-
den oldalon az ügy rokonszenvesebb, buzgóbb felkarolását idézte elő. 

Tárgyaltatott ugyan a dolog a fokozatos forumokban még az 
1896., 1897., 1899-iki egyházmegyei, egyházkerületi és egyházegye-
temes gyűléseken, de már sokkol kedvezőbb eredményei. Bánfy De-
zső miniszterelnök 1896. évi nyár folyamán a horvát-szlavonországi 
evang. egyházak ügyében értekezletet hivott össze és azon Horvát-
Szlavonországnak bánja, gróf Khuen-Héderváry is részt vett. Kecseg-
tető remény töltötte el most már a sziveket, hogy a több mint húsz 
éven át hányatott ügy elvégre kedvező megoldást talál. E remény 
nem volt hiu, Báró Prónay Dezső egyetemes felügyelő az 1898. évi 
oktober 19—21. napjain tartott egyetemes gyűlésnek jkvi 11. pont 
alatt már bemutathatta a Horvát-Szlavonországi tartománygyülés 
által az ottani evangelikus egyházak ügyében alkotott és szentesitett 
törvényt, mely emigy hangzik : 

Törvény, az ágostai és helvét hitvallású evangelikus egyházak 
külső jogviszonyainak rendezéséről Horvát- és Szlavonorságokban. 

Mi I. Ferencz József Isten kegyelméből ausztriai császár, Cseh-
ország királya stb. és Magvar-Horvát-Szlavon és Dalmátországok 
apostoli királya, megerősítjük a horvát-szlavon és dalmát országgyűlés 
által tervezetben elénk terjesztett törvényt az ágostai és helvét 
hitvallású evangelikus egyházak külső jogviszonyainak rendezéséről 
Horvát és Szlavonországokban. 

1 §. A horvát- és szlavonországi ágostai és helvét hitvallású 
evangelikus egyházközségek a szt. István korona országainak ágos-
tai és helvét hitvallású egységes egyházak alkatrészét képezik. 

2 §. Ezen, az előző szakaszban megjelölt helyzetnél fogva az 
ágostai és helvét hitvallású evangelikus egyházak a vallási, egyházi, 
iskolai és alapítványi ügyeik vezetésénél azon törvényekkel fognak 
élni, melyeket a synodusok eddig alkoltak és Ő csász. és kir. apostoli 
Felsége helybenhagyott, valamint azokkal, melyeket a synodusok a 
jövőben fognak alkotni és a melyeket Ő csász. és kir. apóst Felsége, 
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Dalmát-, Horvát- és Szlavonországok bánjának alkotmányszerű be-
folyása mellett megerősíteni fog, — az egyik és másik esetben Hor-
vát- és Szlavonországok országos törvényeinek határain belül és kü-
lönösen azon közjogi helyzetnek teljes figyelembe vétele mellett, a 
melyet ugyanezen országok szt. István koronája országainak kereté-
ben elfoglalnak. 

3 §. A mind a két hitvallású evangelikus egyházak fölött Ő 
Felségét megillető legfőbb felügyeleti jogot Horvát- és Szlavonor-
szágok területén Dalmát- Horvát- és Szlavonországok bánja fogja, 
ugyanezen országok országos törvényeinek intézkedései szerint gya-
korolni. — 

4 §. A mind a két hitvallású evangelikus egyházak horvát- és 
szlavonországi hiveinek az egyenjogúság alapján az országos pénz-
tárból vallásügyi czélokra aránylagos járulék bistosittatik. 

5 §. Ezen törvény végrehajtásával a bán bizatik meg. 
Kelt Bécsben, ezernyolczszázkilenczvennyolczadik évi május 7-én. 

Josipovich Imre s. k. Ferencz József s. k. 
gróf Khuen Héderváry Károly s. k . 

Istennek legyen hála ! Elvégre valahára meg volt oldva a nehéz 
kérdés. 1899. évi egyetemes gyűlés jkvi 7. pontjában a horvát-szlavon-
országi evang. egyházak különválását és a bányai egyházkerület fő-
hatósága alatt külön egyhámegvévé leendő alakulását jóváhagyta és 
a bányai egyházkerületet felhivta, hogy e határozat végrehajtása iránt 
saját hatáskörében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Ezen intézkedések megtétettek ; a bács-szerémi egyházmegyének 
elnöksége megb íza to t t a Horvát-Szlavon ág. hitv. evang. keresztyén 
egyházmegye szervezésével. 

Az új egyházmegye 1900. évi február havában megalakult. 
Alakuló gyűlésének jegyzőkönyve az ez alkalommal tartott beszédek 
kihagyásával, igy szól: „Jegyzőkönyv felvéve Zimonyban 1900. évi 
február hó 15-én, a horvát-szlavon ág. hitv. evang. ker. egyházmegye 
alakuló közgyűlésében, mely alkalommal Belohorszky Gábor, bács-
szerémi főesperes és bányakerületi meghatalmazottnak elnöklése 
alatt jelen voltak: 

E g r ^ t L á z i a l c : " V i l á g r i s i l s : : 
1. Beéka: Gretzmacher Sámuel, Franz Beriet, felügyelő, Busch An-

lelkész. drás, Nonnenmacher András, Gesell 
Mihály. 

2. Bingula: Ormisz Tivadar, lel- — — — — — — — 
kész. 

13 
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3. Krcedin: Justh Géza, lelkész. Wack Henrik, Trisznyák Péter, 
Zimmer N. 

4. Szurcsin: Abafíy Miklós, lelkész. Hicser János, Schermann Michael, 
Müller Victor. 

5. Új-Pázua: Wagner G. Adolf, Vogel Mihály, felügyelő, Schiller 
lelkész. György és Strecker Fülöp, gond-

nokok, Maier Ádám, presbyter, Eit-
ner Károly és Falkenburger Frigyes, 
tanitók. 

O-Pázua elmaradását indokolta. 
Neudorf és Sid elmaradásukat nem igazolták. 
Jelen voltak ezen kivül az egyházak presbyteriumai, az összes 

ág. hitv. evang. tanitók stb. stb. 
1. Buzgó imák elhangzása után elnök üd-

vözli a megjelent egyházközségi megbizottakat 
valamint a Zimony szab. kir. városából és 
szerém vmegye községeiből jelenlevő nagy-
számú ünneplő közönséget, nagy vonásokban 
körvonalozza az új egyházmegye eddigi fejlő-
désének menetét s utalva a jelen nap fontossá-
gára, történelmi jelentőségére 

megnyitja az ülést és a jegyzőkönyv vezetésé-
vel megbízza Wagner Gusztáv Adolf és Ormisz 
Tivadar lelkészeket. 

2. Zimony szab. királyi város tekintetes 
tanácsának, mely ez alkalomra a város disz-
termét engedé át 

a kögyülés köszönetet szavaz. 
3. Olvastatik az 1899. év deczember hó 

12-ki előkészitő közgyűlés jkvnek 7. ptja értel-
mében kiküldött szavazatbontó bizottság kö-
vetkező jelentése: 

J e g y z ő k ö n y v 

mely felvétetett a szavazatok felbontására kikül-
dött egyházmegyei bizottság 1900. évi január 
hó 15-én Rohonyi Gyula egyhm. felügyelő és 
Belohorszky Gábor, főesperes elnöklete alatt 
Újvidéken tartott gyűlésében. 

Beadatott összesen nyolcz szavazat és 
pedig a következőképen : 

a) Beska szavazata: esperes Abafíy Miklós, 
felügyelő Maier Ádám. 
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b) Bingula: esperes Húrban Vladimir, fel-
ügyelő Maier Ádám. 

c) Krcedin: esperes Abaffy Miklós, fel-
ügyelő Maier Ádám. 

d) Neudorf: esperes Abaffy Miklós, fel-
ügyelő Kuzma Gyula. 

e) Ó-Pázua: esperes Húrban Vladimir, 
felügyelő Maier Ádám. 

f ) Új-Pázua: esperes Abaffy Miklós fel-
ügyelő Maier Ádám. 

g) Sid: esperes Húrban Vladimir, felügyelő 
Maier Ádám. 

h) Szurcsin: esperes Abaffy Miklós, fel-
ügyelő Maier Ádám. 

Esperesnek megválasztott e szerint Abaffy 
Miklós, szurcsini lelkész öt szavazattal, Húrban 
Vladimir, ó-pázuai lelkész három szavazata 
ellenében. 

Egyházmegyei felügyelőnek m e g v á l a s z -
tatott Maier Ádám, új-pázuai nagyiparos hat 
szavazattal Kuzma Gyula, vinkovczei erdő-
mester egy szavazata ellenében. 

Egy szavazat figyelembe nem vétetett, 
miután keresztnév nem volt a családnév mellett. 

Kelt Újvidéken, 1900. évi január hó 15. 
Rohonyi Gyula felügyelő, Belohorszky Gábor 
főesperes, Justh Géza biz. tag. 

A jelentés örvendetes tudomásul vétele 
után elnök kihirdeti, hogy Abaffy Miklós es-
peressé, Maier Ádám felügyelővé meg van 
választva. 

4. Olvastatik ő méltósága Sárkány Sá-
muel úrnak, a bányakerület püspökének 320. 
számú leirata, a melynek értelmében a 3 pont 
alatt leközlött választási eredményt tudomásul 
veszi és Belohorszky Gábor főesperest, az ünne 
pélyes beiktatás tisztével megbizza. 

5. Olvastatik a horvát-szlavon magas kor-
mány 1031. szám alatt kelt leirata, mellyel 
ugyancsak tudomásul veszi a jkv. 3. pont alatt 
leközölt választási eredményt. 
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6. Olvastatik az ó-pázuai egyház által 
Abafíy Miklós, missiói lelkésznek esperessé 
való választása ellen beadott felebbezése, 

mely egyhangú határozattal az E. A. 329. §. 
képest történendő érdemleges elbirálás végett 
az előirt consistorialis útra tereltetni elren-
deltetik. 

7. Jelenti az elnöklő főesperes, miszerint 
az eszéki ág. hitv. ev. egyházközség presbyt. 
gyűlésének jegyzőkönyve hivatalához küldetett, 
melyben kijelentik, hogy az új esperesség meg-
alakulását örvendetes tudomásul veszik, s Abaf-
fy Miklós megválasztatása ellen, a mi szemé-
lyét illeti, semmi kifogásuk nincsen, csakis az 
ellen óvást emelnek, hogy Eszék a választási 
szavazatok beküldésére fel nem hivatott s jo-
gát nem gyakorolhatta. 

Miután úgy a kerületi mint az egyetemes 
magyarhoni közgyűlés egyelőre csakis a bácfe-
szerémi egyházmegyéhez tartozott 8. egyház-
községnek az engedélyt megadta, hogy kivál-
ván új egyházmegyévé alakulhatnak, a válasz-
tást elrendelő főesperes csakis e nyolcz egy-
házat hivta fel a szavazatok beküldésére, a 
többinek a körlevelet csak tudomásvételül kö-
zölte s igy az eszéki egyház presbyteriumának 
határozata tárgytalan, annál inkább, mert már 
az újvidéki szervezkedő gyűlés alkalmával ki-
mondatott, hogy a midőn a többi horvát-szlavon 
egyházak is csatlakoznak ezen esperességhez,. 
a hivatalok újonnan fognak betöltetni. 

8. Ezek után elnök felihvja a közgyűlést, 
miszerint hozzon határozatot arra nézve, váj-
jon a megválasztott esperest és felügyelőt a 
jelen ülésben hivatalába igtatni, illetve az E. 
A. 104. §. képest megesketni óhajtja e? 

Az egyházmegye egyházközségeinek j e -
lenlevő összes kiküldöttei egyhangulay kije-
lentik, hogy Abaffy Miklósnak, mint esperes-
nek és Maier Ádámnak, mint felügyelőnek 
h i v a t a l á b a való beiktatását, illetve megeske-
tését kívánják. 
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9. a) Elnök az E. A. 104. §. képest ki-
veszi az új esperes és felügyelőtől, a horvát-
szlavon egyházmegye ezen első vezéreitől a 
hivatalos esküt, mely után egy élénk helyes-
léssel kisért beszéddel, a mely egyháza iránt 
való szeretettől ép úgy, valamint tiszteletre 
m é l t ó loyalitás és tiszta hazafíságtól volt 
áthatva, üdvözölte őket. Megemlékezvén az 
új egyházmegye múltjáról, küzdelmeiről, szük-
séges voltáról, útal annak egyházjogi vala-
mint közjogi helyzetére és ezek alapján har-
mincz éves főesperesi tapasztalataiból szedve 
az irányt, melyen haladva az új egyházmegye 
Istendicsöségére és az ev. egyház díszére 
fel fog virágzani, átnyújtja nekik hivataluk 
symbolumait az e g y h á z m e g y e pecséteit s a 
szentírás ezen szavaival végzi beszédét: „Le-
gyetek hivek mind halálig, hogy elvegyétek 
az élet koronáját." 

b) AbafFy Miklós esperes, miután hálás, 
köszönetét tolmácsolta, az őt ért kitüntetésért 
s Belohorszky Gábor bács-szerémi főesperes-
nek az új egyházmegye megalakulása körül 
szerzett gazdag érdemeit kellőkép méltatta 
volna, működésének irányelveit pasztorális és 
adminisztrativ téren remek beszédben kör-
vonalozta. 

c) Az esperesnek tetszéssel fogadott szék 
foglalója után Maier Ádám felügyelő prog-
rammját magvas beszédben előadta. 

10. A tárgyalás fonalának újból való fel-
vétele előtt szólásra jelentkezik Wagner G. 
Adolf, új-pázuai lelkész és három indítványt 
nyújt be, melyekhez képest egyhangúlag elha-
tároztatok, hogy : 

a) az elhangzott beszédek emlékül egész 
terjedelmében vétessenek fel a jegyzőkönyvbe. 

b) néhai Weber András, volt új-pázuai 
lelkész emléke — mint a ki a horvát-szlavon 
egyházak önálló szervezkedésének eszméjét 
legelsőül vétette fel, hálás tisztelettel megörő-
kitettik a jegyzőkönyvben. 
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c) Főtisztelendő és nagyságos Belohorszky 
Gábor, bács-szerémi főesperes a horvát-szla-
von egyházmegyének a bányakerület fenható-
sága alatt való szervezése körül szerzett ér-
demei elismerésül, illetve a bács-szerémi egy-
házmegye részéről mindenkoron tapasztalt 
nagy szeretet és hű ápolás elirmerése jeléül,, 
az ú j egyházmegyének disz esperessévé v á -
lasztatik. 

11. Következett az E. A. 87 § m. pontja 
értelmében közgyülésileg választandó egyház-
megyei tisztikar megválasztása, mely egyhan-
gúlag következőleg eszközöltetett: 

a) Egyházmegyei jegyzők: Gretzmacher 
Sámuel és Ormisz Tivadar. 

b) egyházmegyei ügyészség: dr. Belo-
horszky János. 

c) egyházmegyei számvevőszék. Elnökök : 
esperes és felügyelő; tagok: Gretzmacher Samu, 

• Húrban Vladimir, Jarmatzky György; szám-
vevő: Wagner G. Adolf; jegyző: Eitner Károly. 

d) Egyházmegyei pénztár. Pénztárnok: 
Justh Géza; ellenőr: Dolinay Simon. 

e) Egyházmegyei pénzügyi bizottság: ugyan 
az mint a számvevőszék. 

f) Egyházmegyei szabályrendeleti bizott-
ság: ugyan az mint számvevőszék. 

g) Egyházmegyei iskolaszék. Elnökök : 
esperes és felügyelő ; tagok: [Stenczel Ká-
roly, Húrban Vladimir, Laczkó János, Kop-
csik Márton, Materny István; jegyző : Müller 
Viktor. 

h) Egyházmegyei épitészeti bizottság: El-
nökök: esperes és felügyelő; tagok: Húrban 
Vladimir, Kamenár József, Neugebauer Ádám, 
Litavszky György és Veres Ádám; jegyző: 
Gesell Mihály és Fakundiny Mihály. 

i) Egyházmegyei törvényszék. Elnökök : 
esperes és felügyelő; tagok: Gretzmacher Samu, 
Wagner G. Adolf, Stenczel Károly, Húrban 
Vladimir, Kamenár János, Weisz Mihály, Kuzma 
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Gyula, Veres Ádám, Eitner Károly; jegyző 
Falkenburger Frigyes. 

12. Gretzmacher Samu és Ormisz Tiva-
dar jegyzők, úgy szintén Justh Géza egyház-
megyei pénztáros az E. A. szerint leteszik az 
esküt. 

13. A folyó évi egyházmegyei költségek 
részletes tárgyalása a legközelebb tartandó 
közgyűlésre halasztatik, az egyházmegyei adót 
illetőleg azonban indítványozza az elnökség, 
hogy a jelen ülés határozza el, miszerint a 
folyó évben az egyes községek fizessék azon 
járandóságokat, a melyeket fizettek akkor, mi-
kor a bács-szerémi esperesség kebelébe tar-
toztak. 

Az indítvány beható targyalás után egy-
hangúlag elfogadtatik. 

14. Az egyházmegye pecsétje a horvát-
szlavon protestáns törvény 2. §. képest a követ-
kező szöveggel állapíttatott meg : „Hrvatsko-
Slavonski evang. A. Vj. Seniorski ured". 

15. Elrendeltetik, hogy ezen egyházmegyei 
közgyűlés jegyzőkönyvét magyar, horvát, német 
és tót nyelven nyomassák ki. 

16. Jelen közgyűlés jegyzőkönyvének hite-
lesitésitésével megbízatnak az esperes és fel-
ügyelő, továbbá Gretzmacher Samu és Eitner 
Károly. 

17. Több tárgy nem lévén elnök bere-
keszti az ülést. Belohorszky Gábor s. k., bács-
szerémi főesperes, a bányakerület meghatal-
mazottja, mint elnök. Wagner G. Adolf, ad 
hoc jegyző, Ormisz Tivadar, ad hoc jegyző. 

Jelen jegyzőkönyv hitelesíttetett: 
Kelt Új-Pázuán, 1900. évi márczius 1-én. 

AbafTy Miklós, s. k., esperes. Meyer Ádám 
s. k., felügyelő. Gretzmacher Samu s. k., biz. 
tag. Eltner Károly s. k. biz. tag. 

A rég óta tervezgetett különválása vagy ketté osztása az eddigi 
bács-szerémi egyházmegyének a fenti jegyzőkönyv szerint 1900. évi 
február 15-en megvalósítva voll és lett az eddigi esperességből két 
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esperesség. A „Bácsi", a Duna balpartján, Magyarország déli vég-
határán és a „Horvát Sziavon" esperesség, a Duna jobb partján, Vin-
kovcze, Zimony és Pétervárad közt elnyúló területen. 

A „Bácsi" egyházmegyében a következő egyházak léteztek az 
1900 évi február 15-én történt különváláskor : 1. Bácsujfalu ; 2. Baja; 
3. Bajsa; 4. Ó-Becse ; 5. Bulkesz ; 6. Gservenka ; 7. Feketehegy ; 
8. Glozsán; 9. Járek: 10. Káty; 11. Kiszács; 12. Kis-Kér; 13. Ó-Kér; 
14. Kovil-Szt-Iván ; 15. Kuczura; 16. Kulpin; 17. Lality ; 18. Pa-
lánka; 19. Petrovácz; 20. Felső-Pivnicza; 21. Alsó Pivnicza; 22. 
Szabadka ; 23. Szeghegy ; 24. Szilbás ; 25. Új-Soóvé ; 26. Torzsa ; 
27. Tiszakálmánfalva; 28. Titel; 29. Ó-Verbász ; 30. Új-Verbász ; 
31. Újvidék ; 32. Zsablya. 

Lelkész volt 32 ; segédlelkész 2. A lelkészek közül 3 missiói 
körökben működtek. A bácsi egyházmegye területén a lélekszám az 
anyaegyházakban : 64.095 ; a leányegyházakban : 3432 ; a szórvány-
ban 1302 : összesen 67.729. 

A nazarénusok száma: 856; babtistákké: 12. 
A bácsi egyházmegye 32 községnek 1900-ban volt bevétele : 

261.699 korona fii.; kiadása : 201.080 korona 96 fill.; pénztári marad-
vány és hátralék : 60.613 korona 67 fii. Templom, egyházi és iskolai 
épületek, papi, tanitói és egyházi földek, templomi és iskolai bútor-
zatok és temetők vagyonértéke ezen 32 egyházközségben 1900. év 
végével kitett: 2.804,542 korona 58 fillér ; szenvedő vagyonteher : 
20,742 korona 28 fillér. 

Az egyházmegyei pénztár összes bevétele : 21,536-78 korona; 
összes kiadása: 21,011"22 korona; maradványa: 525-56 korona. 

Az egyházmegyei papi segélyegyletnek bevétele 4821-36 korona ; 
kiadása: 4012-88 korona ; maradvány : 808-50 korona. Vagyoni állás ; 
39,343-62 korona. 

A Horvát-Szlavon egyházmegyének nyolcz egyházközsége van 
1. BeSka ; 2. Bingula ; 3. Krcedin ; 4 Neudorf; 5. Ó-Pázua ; 6. Űj-
Pázua ; 7. Sid ; 8. Szurcsin, és lélekszáma: 13,870. 

Ezen új ág. hitvg. evan. egyházmegyének szivünkből kivánjuk, 
hogy nyugodjék rajta az Isten áldása és szaporodjék egy század alat 
oly módon, mint az eddigi bács-szerémi egyházmegye. 

Belohorszky Gábor főesperesnek a ki „Gonstantia et fortitu-
dine", 16 éven keresztül vezette, s minden gyanusitások daczára 
szorgalmazta ezen ügyet, azon elégtétele van, hogy az ő általa kezde-
ményezett s teljes diadalomra juttatott cselekmény immár az egye-
temes magyarhoni egyház tetszését nyerte. 



Z á r s z ó . 
Minden munka, melyet végeztünk, kötelességünkké teszi, hogy 

visszapillantsunk reá s tisztába jöjjünk az iránt, vájjon helyesen lett-e 
végezve s czéljának megfelel-e, mert minden munka valami igaz-
ságról tanúskodik s bizonyos reményekkel biztat. 

Visszapillantván a bács-szerémi ág. hitv. evang. egyházmegye 
eme monográfiájára, bevallom, hogy az összeállittatott tehetségem 
szerint a rendelkezésemre bocsátott forrásokból lelkiimeretesen. Nem 
ámitom magamat, sokan, egész jogosan, azt fogják mondani, hogy az 
egész munka csaknem puszta adatokból áll. Ámde, ezen száraz ada-
tokból is kizeng azon valódi lutheránus ének: „Erős várunk a mi 
Istenünk". Mert a bács-szerémi ág. hitv. evang. egyházmegye kelet-
kezésében, fejlődésében megvalósult Üdvözitőnknek példabeszéde a 
mustármagról. — Máté XIII. 31. 

A tizennyolczadik század közepe táján néhány száz evangéli-
kus munkás került ide le a haza felsőbb megyéiből s képezi az 
Urnák, ezen, akkor még puszta talajba bevetett magját. Annak 
csirázása nehéz, de gyökeret verve, kiállja az idő minden zordonságát 
és üde növésnek indul, fejlődik és gyarapodik, mig kifejlődik két. 
terebélyes fává, melynek árnyékában sok ezer hivő lelki üdülést talál. 
Az elvetett mustármagból lett két tekintélyes egyházmegye aránylag 
rövid 140 év alatt, melyekben a hivek folyton és lankadatlanul az 
evangelikus vallás dicsőségének terjedésén munkálkodnak. 

Az a nép, mely itt evangeliumi hitben imádja az Istent, meg-
érdemli, hogy anyanyelvét, sajátságait és jellemvonásait közelebbről 
megismerjük. 

A hivek anyanyelvét tekintve, a mint látjuk, a bács-szerémi egy-
házközségeket tótok és németek lakják. Csak a városhelyeken, 
Szabadkán, Zomborban, Ó-Becsén és Újvidéken az értelmiség magyar. 
De vannak magyar vagy magyarul beszélő földmivelők is Felső-
Pivniczán és Bajsán. E helyeken szintén tartatnak magyar isten-
tiszteletek. 
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Ha a hivek sajátságait és jellemvonásait ecseteljük, ugy termé-
szetesen a tót és német ajkú hivekről van szó. 

Az ágost. hitv. evangelikus tót tiszta erkölcsű és vallásos. Ra-
gaszkodik ősi szokásaihoz, ujitásoktól az egyházi és családi élet te-
rén irtózik, takarékos a fukarságig. Fényűzést és pazar életet nem 
ismer, vállalatokba nem bocsátkozik, eszmék felett nem tépelődik, 
de haladni szeret. Könyörületes, elnéző és türelmes, de türelmét ki-
menteni veszélyes; az apa korlátlan hatalommal bir és határtalan 
tiszteletben részesülnek az öregek. Egyházközségi életben buzgó tem-
lomlátogatók, áldozatkészek s a hol csak egynéhány család letelepe-
dik, első gondjuk, hogy vallási gondozásban részesüljenek. Házi ahi-
tatoskodás még ma is meg van náluk és ez a vasárnapi evangélium 
olvasásából, imából és éneklésből áll. 

Az ágost. hitv. evangelikus német szorgalmas, tiszta és taka-
rékos. Szeret terjeszkedni és meggazdagodni, türelmes és békeszerető, 
engedékeny, haragot nem tart, boszut nem áll. Családi élete ritka 
kivétellel példányszerű. Gyermekeiért sokat áldoz, ha jó módú, úri 
módon nevelteti. A szép, jó és nemes eszmék iránt fogékony, külö-
nösen ha azoknak megvalósúlása előnyökkel jár. Ha gazdag, sokat 
tart magáról. Különben kedélyes, ovakodó és alkalmazkodó. Kissze-
rűségekhez ragaszkodik, többnyire tudákos, vállalkozó és mindig anyagi 
előmenetelre törekvő. 

Egyházközségi életben első gondja, hogy legyen iskolája és ima-
háza, és e tekintetben bámulandó áldozatkészsége. Szereti az épü-
letes, szentirási bizonyítékokkal átszőtt predikácziókat és ekkor szor-
galmas templomjáró. Kiváló buzgósággal jár a temetésekre és büszke, 
ha papja minden alkalomkor talpraesett szónok és tanitói kiváló 
tanférfiak és énekesek, és e tekintetben rendesen követelő is. 

Bűntettesek, ledérek és iszákosok igen ritkán találtatnak úgy 
a tótok mint a németek között. Azonban legújabb időben némely 
egyházközségben, különösen németben, terjedni kezd a fényűzés. 

A német evangélikusok és a tótok is egyaránt hű fiai a ma-
gyar hazának. Szeretik a magyar nyelvet, és ha elsajátitották, szive-
sen beszélik, különösen az ifjabbak, a kiknek erre bő alkalmat nyújt 
a népiskola. A magyar állameszme elleni izgatás a bácsmegyei tó-
tok között sem talált hivökre. 

Házaik csinosak, különösen a németeké. Leginkább földmive-
léssel foglalkoznak, de űznek marhatenyésztést is, és különösen a 
németek az ipar és kereskedelem egyes ágaira kiterjesztik tevékeny-
ségüket. Ugy a németek, valamint a tótok főjellemvonásuk a va-



- 251 — 

gyon utáni törekvés és művelődés. Legpontosabb adófizető a német 
és minden tekintetben leghasznosabb polgára a hazának. 

Mindent összefoglalva, túlzás nélkül mondhatni, hogy ebben a 
lutheránus népben van egészséges erő és józan életfelfogás; van 
benne szivos ragaszkodás vallásához, egyházi és iskolai dolgaira, ha 
buzgó, szellemi és erkölcsi főiénnyel biró vezére van, készségesen 
áldoz. Helyes gondozás és vezetés mellett ezt a népet félteni nem 
kell, hogy egyháziatlanság és vallásközönynek áldozatúl esnék. 

Az utolsó időben ugyan némely egyházközségben a nazarenis-
mus talált hivőkre, de a nép józansága és erős lutheránus hite hatal-
mas védői és oltalmazói az evangelikus vallásnak. 

A mint az evangélikusok a bács-szerémi egyházmegye keretén 
belül eddig mint a műveltség, vallásosság és jó erkölcsöknek zász-
lóvivői szerepeltek, úgy kétséget nem szenved, hogy ezentúl is úgy 
a bácsi mint a Horvát-Szlavon egyházmegyében hűek maradnak hi-
vatásukhoz s lankadatlanul munkálkodni fognak az ágost. hitv. evang. 
egyház gyarapodásán. 

Isten kegyelme virágoztassa fel ugy a Bácsi, mint a Horvát-
Szlavon egyházmegyét a jövőben is ! Legyen mind két egyházmegye 
erős vára az evangeliuini vallásnak ! 
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