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História testis temporürd, nunt ia vetustatís, 
Vitae memoriae, vitae magistra, Studium prope 
divinum. 

Oicero, 





Bernátfal vy-föld vári Földváry Elek Ő Nagy-
ságának, a péteri egyház egykori felügyelőjenek, 
s jelenleg is nemes pártfogójának 

Mély hálája s tisztelete jeléül 

- A - I r i a , c L ó . 





A kiadó előszava. 
Olvasgatva jó Atyám hátra hagyott iratait, kezembe 

került egyházamnak ezen kis vázlatos története, s midőn 
imé azt sajtó alá bocsátom, ezzel első sorban atyám emlé-
kének akarok szolgálni, a ki mindég forró szeretettel csün-
gött ezen egyházon, a melynek kebelében született s azt 
hosszú éveken át Istennek igaz szolgájaként vezette. — 
De megvagyok győződve arról, hogy ezen kis műnek a 
nyilvánosság elé bocsájtásával szolgálatot teszek egyházam-
nak is, a mely a mult szomorúságain okulva s abból bá-
torítást meritve, ezentúl is kész lesz küzdeni, fáradni szent 
vallásunk érdekében. — De szolgálatot vélek teljesíteni 
egyetemes ev. egyházunknak is, midőn ezen kis láncz-sze-
met csatolom annak történetéhez. 

Midőn pedig atyámnak ezen kis munkáját Földváry 
Elek ő nagyságának ajánlom ; ennek egyedüli indoka ama 
szeretet és hála érzet, melyet egyházammal együtt, mint 
annak jóltevöje iránt érzek. 

A tiszta jövedelem a „péteri ev. egyház pénztári alap-
jának" gyarapítására fog forditatni. 

Ezen kis mü szives fogadtatását kérve maradtam 

Péterin, 1890 febr. 15. 

tisztelettel 

DobronyovszKy Gyula, 
ev. lelkész. 





Előszó. 
A póteri ev. egyház történetének megírására a legfőbb okon 

kiviil — mely nem lehet más, mint az. hogy annak emlékezete 
az utókor számára is megőriztessék s fentartassék ; mert — litera 
scripta manet, több más ok is indított, nevezetesen : hogy azon 
okmányok, okiratok, jegyzetek s adatok, melyek annak történetére 
vonatkoznak, nagyobbára latinul vannak irva, mely nyelvnek hasz-
nálata naponta gyérül; sőt a mi több azon egyedüli hiteles okira-
tok, részint régiségök, részint a rosz irás, még rosszabb tenta 
miatt, maholnap olvashatatlanoKká válnak. — De mert én, a ki 
ezen egyházban születtem, abban 30 év óta hivataloskodom, atyám 
pedig 52 éven át, öcsém 17 éven át mint tanitók működtek, kik-
nek szóbeli előadásokból többször volt alkalmam oly tények tudo-
mására jutni azokat emlékezetemben megőrizni s most mint szó-
hagyományt előadni, melyek külömben sehol sincsenek feljegyezve. 
S igy kedvezőbb viszonyok s körülmények közt illetékesebbnek 
véltem magamat lenni — e történet megírására, mint későbbi 
utódaim lehetnének, akik ezen kellékek hiányát nálamnál nagyobb 
mérvben fognák nélkülözni. 

Mind a mellett rám nézve sem leend ez könnyű teladat. 
Mert 140 évek lefolyását megfigyelni, átgondolni, azok eseményeit 
kikutatni s összeállítani egy kis füzetbe, mintegy dióhéjba szorí-
tani, nem oly könnyű feladat, — Mindég arra kell gondolnom, 
nehogy abba a hibába essem, mint azok, a kikről megíratott, hogy: 
Ex omnibus aliquid, ex toto nihil. Mert itt, nemcsak a külső moz-
zanatokat, eseményeket, küzdelmeket kell megfigyelnünk s regis-
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trálnunk de a belső a szellemi fejlődés vagy hanyatlás okait is te-
kintetbe venni. Azon idők eszméjének irányának menetét szükség 
megérteni, hogy a história legalább fővonásaiban az legyen a mi-
nek lennie kell. Hogy pedig az lehessen, szükség ehhez egy kis 
korrajz is, egy kis személy élet leirás is a szereplő egyének te-
kintetéből. azonkívül statistikai adatok, chronologikus sorrend; 
mindezek felett a történelem végczélja: az igazság mint főelv, 
melyhez minden mást viszonyítani kell ; mert meg van í rva : His-
tóriáé finis est veritas. 

Ehhez fogom én tehát — ennek eljárásában mérni lépteimet, 
ez fog szemem előtt lebegni, erre fogom fektetni a fősúlyt; sem-
mit nem mondva, semmit fel nem véve, a minek positiv alapja 
nincsen, a miről tökéletesen meggyőződve nem volnék, hogy tény. 

Az anyag, illetőleg kútforrásul az adatok gyűjtéséhez e kö-
vetkező okiratok szolgáltak : 

1. Az 1744-dik évi matrika, ezen czim ala t t : „Liber Eccl. 
Peteriensis, inchoatus scriptione sub Eclesiae administratione Ydm 
Adami Paulini felső Eakoncensem; es sucessores Georgium Nagy, 
ex Cotta Nitiiensi, possesione Vagyócz oriundum. — Martinum 
Herchl Neosoliensem, qui, qua filialistis munia sacra ex Bénye 
obibat. — Samuelem Jakobaei v. D. M. Benyensem, qui succes-
sorem-liabuit Samuelem Blázy Neosoliensem actualem hujus Pete-
riensis Eccl. V.D—ministrum ab anno 1744 die 17 sept. usque 
annum 1880." 

2. Az 1744-dik évi számadási jegyzetek, ezen czim alat t : 
,.Oblationest£ egész 1749, a meddig t. i. az első szabad vallás 
gyakorlat Péteriben tartott, mely az 1749. évi julius 21. kelt m. 
kir. helytartó tanács rendelete következtében végkép betiltatott. 
Lásd. Litera A.*) 

3. Azon ismeretlen nevii írónak történeti vázlata, melyet ő 
egy könyvbe foglalva — mely könyvet én néhai Nt. Esztergály 
Mihálytól kaptam Csornádról — igy jelzett13: In nomine sanctissime 
et indivi-duae Trinitatis etc. Ut sera etiam posteritas Ecclesiae 
hujus Peteriensis Históriám nosse possit, incunabula et fata ejus 
hic breviter percensére se visum est. 1742—1785. Okt. 21. Lalio 
János volt csehországi superiutendes megválasztásáig. 

*) Mária Therézia etc. 



Ezen ismeretlen iró nevét nem sikerült minden sürgős kuta-
tásom daczára sem felfedezni, mert egy papnak Írásával sem egyez; 
pedig a keresztelési, esk., halotti anyakönyvekben ugyanazon irás 
fordul elő, 1785. april-októberig, ezen jegyzettel T „Vacaute Ca-
thedra ;" de hogy valamely pap fogalmazta, ez nemcsak azon szép 
latin classicus styhisból tűnik ki, melylyel van irva, de különösen 
onnan, hogy mindazon okmányoknak, melyekből a történelem me-
rítve van — és pedig oly positivitással — csak is pap lehetett 
birtokába s állithatá össze. 

4. Intamata, Currentales Superintendentiales, acta Senioralia 
etc. I. Pars I'™ llda I l l a i y a 1785-től lT91-ig, a meddig 
t. i. Békés és Bács a pesti esperességliez tartoztak. 

5. Protocollum, Acta Conventuum Senioralium, Districtualium, 
litteras Officiosas exhibens, pro parte Ecl. A. C. Peteriensis 
1791—1822-ig, a mikor az uj templom alapja letétetett. 

6. Protocollum No_2 ob anno 1811. egész mostanáig. 
7. História Conventuum Ecl. A. C. Peteriensis, tam ínprae-

sentia, quam absentia Spect. Dili Caroli Földváry etc. celebratarum 
ab anno 1811. 

8. Az 1801-től 1827-ig és egész mostanáig jegyzett keresz-
telési esketési s halotti anyakönyvek. 

9. Egyházi körlevelek, jegyző könyve 1858-tól. És jegyző-
könyv 1863-tól. 

10. Bevételek s kiadási könyv 1833-tól egész mostanáig. 
11. Egyházi beszéd, melyet Nt. Schnell Károly, akkoriban 

péteri lelkész a péteri egyház fenállássának század évi ünnepnapján 
tartott 1844. Szept. 22-én. És Horeczky János Gábriel, akkoriban 
maglódi lelkész tót prédikácziója, melyet ugyanakkor Dobronyovszky 
János péteri tanítónak 50-ik évi jubileuma alkalmából tartott. Ezen 
czim a la t t : Kazeh kterau Ján Gábriel Horeczky kazatel z Maglodu 
drzel na památku padesát letti Jubileum, tamnejsiho Ucitele J ána 
Dobronyovszky-ho. 

Mindezen okmányokat azért soroltam elő, hogy ha netalán 
későbbi utódaim, ezen egyház történetét újból megirni vagy foly-
tatni fognák, ezek nyomán a kútfőket könnyebben feltalálhassák, 
vagy kétség esetében az adatok valóságáról meggyőződjenek. 
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E történet három főrészből álland: 
I. 1742—1781-ig, vagyis az anya-egyház eredetétől egész 

2-dik József császár-féle türelmi rendelményig, (Edictum Toloran-
tiae) — tehát 39 év lefolyását foglalja magában : eredetét, viszon-
tagságait, üldöztetését megállapodásáig. 

II. 1781—1822-ig, megállapodásától fogva egész az uj tem-
plom épitéséig. 41 évfolyamot, mely időszak a legszebbiek közé 
tartozik, ezen egyház fenállása óta, a mennyiben kívülről békesség, 
belsőleg hitbuzgóság áldásait élvezheté egy Pongrácz Boldizsár, 
Földváry Károly, Földváry Miklós kegyurai, ezek áldott emléke-
zetű nejeik Dacso Apollónia Pongrácz Boldizsár második neje ; 
Pongrácz Éva Földváry Károly neje támogatásuk mellett. 

I I I . 1822-től vagyis az uj templom építésétől, felszentelésétől 
egész mostanáig 1886. 64 évfolyam — mely időszakban a templom 
oly szomorú tragoediát játszik ezen egyház történetében, hogy 
csaknem kérdésessé tette annak lételét, a mennyiben az építke-
zésből fel maradt roppant adósságait mind-e mai napig nem birta 
végkép törleszteni. 



i. R É S Z . 

A póteri ev. anyaegyház kezdete, viszontagságai, üldöz-
tetése egész megállapodásáig, 1742-től 1781-ig, 39 évi időlolyam. 

A péteri pestmegyei esperességhez tartozó ágost. liitval. ev. 
egyháznak keletkezése, a magyar protestánsokra nézvre egyik leg-
szomorúbb, legkeservesebb időszakra esik 1742-dik évre III-ik Ká-
roly magyar király uralkodásának vége felé közeledő éveire és 
Mária Terézia királynő 3-ik esztendeire. Ezen időtájban az akkori 
buzgó evangelikus földes ur, felső petőfalvi Bohus Dániel, Bolius 
Sámuel nagyhirü ügyvéd egyetlen fia, ki atyja halála után Zólyom 
megyei Illésfalváról 7 evangelikus családot hozván magával e 
puszta határba, a hol csak egy csősz-gunyjió létezett, telepitett 
meg nov. 1. 1742.; kik is idieglenesen a bényei ev. egyházba ke-
beleztettek, de palást-dijt, akkori kényszer szerint, az iillei rom. 
cath. plébánusnak tartoztak fizetni. Valódi kezdetét azonban az 
egyház csakis 1743-ban vette. Ekkor hivatván meg száműzetésé-
ből első lelkésznek Konyik János. 

Konyik János, a ki egy év lefolyása alatt, a már többre 
szaporodott telepitvényesekből. a fentebb nevezett hitbuzgó ev. 
földes ur hatályos befolyása s pártfogása mellett, önálló egyházat 
alapitott, kinek ideiglenes lakásul időközben Üllőről ideszármazott 
Kecskés János háza vétetett meg. 

Az isteni-tisztelet az úri lakban tartatott, aki minden tiltako-
zásnak daczára földes úri jogát épségben tartván fenn a hit dolgában. 

De ezen örvendetes kezdet még ugyanazon évben Konyik 
János lelkésznek elüzetése és Váczon a róm. cath. hitre áttérése 
által nem kis mértékben zavartatott meg. 
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Ennek helyébe Paulinyi Ádám, Nógrádmegye alsó-sztregovai 
tanító választatott meg lelkészül szept. 7-én, 1744, ki innen 5 évi 
sikeres működése után, hontmegyei teszéri egyházba távozott 
1749-ben. 

Ezen lelkész alatt kezdődött a péteri anya-könyvek rendsze-
res vezetése 1744. évi szeptember 17-től 1749. május 29-ig, vala-
mint az adakozások, számadások első jegyzéke is. 

Mily csekély számmal lehetett ezen egyház kezdetben és mily 
csekély összeggel rendelkezhetett, kitűnik az első évi adatokból, 
melyek szerint megalapitása 2-dik évében — az első évnek nincs 
nyoma — csak öt keresztelés, két temetés, esketése egy sem 
volt. Es a jövedelmek is mily csekély összegre rúghattak, a mi-
dőn csak dénárokról, quinárokról, polturáról, garasokról, máriások-
ról van szó, mutatja az első évi számadási tétel, mely 2 Rforint 
19 garas 1 polturát tüntet ki mint bevételt. 

De évről-évre gyarapodott, szép lendületnek indult, mert már 
két évvel később 1747-ben 26 keresztelése, 12 temetése, 6 eske-
tése volt. Bevétele 9 Rforint 5 garas 1 poltura. 

De ezen szép gyarapodásnak nem soká örvendhetett a péteri 
egyház, mert az után következtek rá a szomorú napok, az üldö-
zés s a megpróbáltatás napjai, melyek egész 32 évig tartottak 
folytonosan 1749-től 1781-ig. Mert alighogy 1749-ben május 29-én 
a tiszai egyházkerület superintendensétől ordinált Nagy György 
nyitramegyei Yagyócz községből származott diákból lett pap, he-
lyét elfoglalta, az 1749-dik évi julias 21-iki m. kir. helytartó ta-
nács szigorú rendelete következtében, hivatalától végkép eltiltatott, 
s alig 3 havi itt működése után száműzetett. Tehát 1749-ik évi 
junius 8-tól egész 1750. márczius 8-ig — 8 hónapon át — nincs 
nyoma anyakönyvnek. Az egyház ezen első korszakában 1747. első 
jegyző-tanitójául Bubla János emlittetik. 

így megszüntetve lévén a péteri anyaegyház 6 évi 3 hó-
napi létezése után, a liivek e szerint menedéket s vigasztalást 
kénytelenittettek a szomszéd anya-egyházakban keresni, előbb 
Maglódon, később b. Prónay Gábor bányai egyh. ker. felügyelő 
meghagyásából Bényén, később azonban Maglódhoz ismét vissza-
csatoltattak. Helyben Büth Kristóf a postila s a szent-irás felol-
vasása által igyekezett némi kép az elhagyatott nyájat a vallásos 
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érzületben összetartani s megőrzeni, ki egyszersmint a halottakat 
szokta volt eltemetni, alkalmasint az üllői plébános engedelmével 
énekszóval, de mindig pap nélkül, mert az akkori bényei lelkész 
Herschel Mártonnak a funetiók körül itt semmi nyoma sem ta-
láltatik. 

Ezen szomorú helyzetre s állapotra még nyomasztóbb s ag-
gasztóbb sors következett a péteri hivekre, Bolius Dániel 1758-ban 
decz. 6-án 44 éves korában bekövetkezett gyászos halála által, a 
kik egyetlen gyámolójnktól s legfőbb pártfogójoktól megfosztva 
lévén, kétségbe estek jövőjök felől. Mely sejtelmük nemsokára be 
is tel jesedett /Mert alighogy a felejthetetlen — a fent nevezett 
földes urokat Bényén decz. 13-án eltemették — ott nyukszik áldott 
emlékezetű neje Iluszt Rebeka is — azonnal elkezdöttek az ak-
kori váczi püspök insinuátiójára az inquisitiók — persecutiók Büth 
Kristóf jegyző, de kivált Herschel Márton bényei lelkész ellen, 
a ki az 1749-iki resolutió ellenére mégis átmerészelt járni Péteribe 
az Úri szentvacsorának kiszolgáltatása végett. Minek következté-
ben a m. kir. helytartó tanács a sok huza-vona után 1762-diki 
január 16-án Littera B. nyomozó vizsgálatot rendelt el a helyszí-
nén, melynek folytán 1763. aug. 4. Litt C., még a privát vallásos 
gyakorlat is végkép betiltatott; a bényei lelkész pedig fiscalis actióval 
büntettetett. Azonban a holtak eltakarítása magok által énekszó-
val, ha a stóla az üllei rom, catli. plébánusnak lefizettetett — meg-
engedve lőn. 

Ugy látszott, hogy most már e sokat zaklatott s üldözött 
gyülekezetnek végórája bekövetkezett, holott még ezután 18 éve-
ken át kelle megküzdeni mindazon előítéletekkel, balvélemények-
kel, emberi gyarlóságokkal és ármányokkal, melyeket az előre 
kiszámított eszes ravaszság kigondolt s a gonosz vak-buzgóság 
teljesített, Mig nem 1780-ban Mária Therézia királynő halála után 
hazánkban kedvezőbb s örvendetesebb fordulatot vőnek a vallási 
ügyek dicső emlékezetű II-dik József császár 1781. okt. 21-én 
kiadott türelmi pátense által „Edietum tolerantiae", mely ha nem 
is állitá vissza az 1606. évi bécsi és az 1645. évi linczi békeköté-
sek szabadságait, de legalább az akkori ev. egyházak elviselhetetlen 
helyzetét enyhité. 



II. R É S Z . 
1781-1822.=41 év. 

Alig tehát, hogy ezen örvendetes rendelvény köztudomásra 
jutott, a boldogult Bohus Dániel érdemteljes veje, a ki egyetlen 
leányát Katalint birta nőül — elhalt 1772. aug. 11-én — Szent-
Miklósi és Óvári Pongrácz Boldizsár,*) Liptó-Hont-Zólyom-Pest-
Pilis és Zsolt egyesült megyék főtáblabirója s ezen megyei utak 
s a Duna védgátak főigazgatója, akkoriban péteriek földes ura, 
több ev. egyházak alapitója, sok éveken át pest-békési egyesült 
esperesség jeles íeliigyelője, kinek vallásos buzgalma, az egyház 
iránti tántorithatlan szeretete s áldozat készsége örök emlékezetre 
méltóvá tette nevét nemcsak a péteri egyházban, ezen esperesség-
ben, de az egész magyar ev. egyház történetében is, azonnal 
tudatá a péteriekkel, hogy ezentúl naponta szabadon tartsanak 
nyilvános könyörgést, sőt ha vasár-, vagy ünnep napokban aka-
dályozva lennének a szomszéd egyházakban való menetelben, gyü-
lekezzenek egybe a község jegyzőjénél, ki egyszersmind tanitó is 
volt, Bukovinszky Dániel lakában, ott végezzék az isteni tisztele-
tet háboritlanúl. 

S igy harminczkét évi három hónapi keserves elnyomatásá-
ból az egyház 1781-ben nov. 11-én újra feléledt s annak szám-
űzött szabadsága visszakerült. Mely örvendetes eseménynek emlé-
kezetére Szentháromság XXlI-dik vasárnapján tartatott a hála ün-
nep Pongrácz Boldizsártól különösen ez alkalomra készített hála 

*) Második nejé özv. Földváry Miklósné Dacsó Apollónia volt. 
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imával, mely azután is több éveken át ugyancsak Pongrácz Bol-
dizsár által tót nyelvre fordított Creutzberg Amadeus elmélkedé-
seivel nyilvánossan az istenitisztelet tartásakor szokott volt felol-
vastatni. — Valamint azon évben az elhalt jegyző-tanitó Buko-
vinszky Dániel, Klanicza Márton maglódi, Jokobei Sámuel bényei 
lelkészek által ünnepélyesín, ének-szóval, halotti beszéddel temet-
tetett el. 

Most már ezen hitbuzgó ev. földes úr, minden kitelhető 
igyekezetét arra forditá, hogy 6 felségénél kieszközölje azon en-
gedélyt, melynél fogva, oly egyházakhoz, a melyekben 100-ra 
menő családfő nem találtatik, a legközelebb eső fiók egyházbeli 
hitsorsosok hozzájuk cáatoltathassanak, így történt, hogy Péteri-
ben, ahol akkoriban csak 78 családfő létezett ; a szomszéd Mende 
21. Gyömrő 20, Monor lü, Vasad-Löb-Pótharaszt puszták 6, — 
összesen 57 családfővel szaporították az egyházat. Minek követ-
keztében addig is, mig a csatlakozhatási engedély megadatnék, 
hozzáláttak az imaház épitéséhez — a jelenlegi uj iskola — vala-
mint az egyház újbóli megalakításához 1782. april. 25-ón. 

Aimnt ezen ügyet Pongrácz Boldizsár a megye hatóságának 
bejelenté, rögtön, 1783-ban jan. 6-án vizsgáló bizottság küldetett 
ki a helyszínére, és pedig a r. cath. részről Laczkovics György 
szolgabíró, Matyus Pál tábla bíró, Belkovits János czeglédi főes-
peres s czimzetes kanonok. A protestáns részről Szemere Ferencz, 
Vörös István esküdtek, megvizsgálandók, hogy váljon a péteriek 
képesek-e templomot építeni, lelkészt s tanítót kellőleg ellátni, s 
bir-e azon kellékekkel, melyek a rendeletek szerint megkívántat-
nak. És habár mindezekről kielégitőkép győződött meg a vizsgáló 
küldöttség, mégis a cath. clerus fondorkodása és az ev. felekezet 
elleni gyűlölség mindenben akadályoskoclott, a kivitelt hátrál tat ta; 
sőt alattomban a Helytartó-tanácsnál feljelenté, miszerint Péteriben 
már egyszer úgy is a nyilvános isteni tisztelet tartása eltiltatott, 
és hogy arra jelenleg sincs szüksége, miután a maglódi egyházba 
vau bekebelezve, mely alig van egy órányi távolságra ; különben 
sem birván a megkívántató 100 családtővel. Minélfogva az egyház 
újbóli megalapítása meg nem engedhető. (Sub. lit N.) Qua propter 
nec Pet.eriensibus opplaci-daeri posse privatum exercitium. 

Habár a pestmegyei közgyűlésen Pongrácz Boldizsár úr min-
dennek ellene mondott és hatalmasan czáfolgatá az ellenvélemé-
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nyüeket, valamint sok más világi úr is — különösen Rónay László — 
ki előtt a hely távolsága ismeretes volt ; mindannak daczára az 
akkori főispán helyettes Ürményi László kívánatára, ki kedvezni 
akart a clérusnak, egy ujabb vizsgáló bizottmány kiküldetése ha-
tároztatott el, melyben maga a magas clérus is képviselve leend. 
A mi meg is történt 1783. szept. 4. Egyrésze Péteriből, más része 
Maglódról indulva — előbb órájukat egyformára igazítván, — a 
különféle korú s nemit egyénekkel méregetni kezdek gyalog az 
utat. De alig hogy a gyömrei ref. templomhoz értek, iit megnéz-
vén órájukat s nem kevesebb bámulatukra mint zavarodásukra, 
kivált Belkovits hosszú lábu cath. pap sajnálatára boszankodására, 
a ki egész izzadásig s megfulladásig nagy léptekkel haladt előre, 
a jelenlevők gúnykaczaja közt tapasztalván, hogy már ötnegyed 
óra és hét perez mult el, pedig még onnan egy félóra járásnyira 
van Péteri. Mindennek eredményéről a vizsgáló küldöttség értesité 
a pestmegyei hatóságot szept. 9. 1783. 

Amint ezen akadályon is szerencsésen átesett az egyház, 
Pongrácz Boldizsár azonnal küldöttséget menesztett Abel-lehotára 
Nógrádmegye, Blázy Sámuel lelkészért, őt péteri lelkészül meghí-
vandók, kinek eljövetelekor — nov. 9. 1783. — az imaház mái-
felépült, melyben sznthár, után XIV. vasárnapján tartá első szónok-
latát, később pedig X X I . vasárnap Klanicza Márton maglódi és 
Jákobéi Sámuel bényei lelkészek által, a hivek nagy örömére, ün-
nepélyesen beiktattatott. 

S igy 34 évi és 3 havi nélkülözések, üldözések, szenvedések 
után, az egyház megérte azon örvendetes napot, melyben az 
1743-ban megkezdett, de 1749-ben betiltott szent igének hirdeté-
sét s a nyilvános isteni tiszteletnek tartását ennyi gyászos év 
multával ismét békével élvezhette. Ezen korból hibásan áll az 
1874. évi bányai egyház kerület névtárában Cliovan Sámuel miut 
péteri esperes 1784-ről, Blázy Sámuel helyett. 

Azonban Blázy Sámuel lelkész rövid idö múlva veszélyesen 
megbetegedvén s az egyház nagy szomorúságára 1V2 évi műkö-
dése után 46 éves korában 1785. ápril 16. elhalt. S igy ismét 
megüresedvén a lelkészi hivatal, melyet a fáradhatlanul buzgól-
kodó Pongrácz B. rögtön betölteni akart ugyan, de minthogy az 
1784-ben ápril 27-én megkezdett régi parochiának építése még be 
nem végeztetett — az uj lelkésznek meghivatása későbbre lialasz-
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tátott. Addig is az akkori tanitó Zátureczky Dánielre bizatott az 
isi ein tiszt elet s némely fnnctiók vezetése, a ki tisztében liiven 
járt el. Miközben Pongrácz B. gondoskodott az uj lelkésznek meg-
hívásáról, a pozsonyi tót-magyar papot Institorisz Mihályt, s ké-
sőbb miután ez nem vállalkozott annak ajánlatára Kreutzbergi 
Lalio János snperintendenst Csehországból hívta meg, a ki saját 
szavai szerint „Propter defectum existentiae" ott leköszönvén 
1780-dik évi oct. 21-én érkezett Péteribe, 30-án tartá első szó-
noklatát, dec. 8-án pedig, minthogy éppen akkor itt tartatván a 
pest-békési esperességi gyűlés, Gegus Zachariás alberti és Sznoka 
.lánus acsai lelkészek által hivatalába nagy ünnepélyességgel be-
iktatott. Mely alkalommal jelen voltak : Pongrácz B. felügyelő és 
Dacsó Apollonia P. neje, Barthalomeides főesperes irsai, Jákobéi 
bényei dekánus, Gyurcsek György csabai, Hrdlicska János maglódi, 
Pokorni Lukács t.-sz.-mártoni lelkészek; a világi rendből Gott-
fried de Obel tábornok, Pongrácz Gábor ezredes, Bernathfalvi-
Földváry Károly urak — stb. mások. Laho János lelkész 4 évig 
működött ezen egyházban, elhalt 1790. nov. 21-én 59 éves korá-
ban, egyszersmind mint pest-békésmegyei főesperes is emlittetik. 
Ezen időben készülhetett az orgona is, minthogy az ő alatta ve-
zetett számadások közt jönnek elő az arra vonatkozó adakozások. 

Laho halála után péteri 3-dik lelkésze lett Füredy György, 
Trencsén megyei születésű, aki 1791-ben octóber 1-én érkezett 
Péteribe ; sz. háromság után XVII-ik vasárnap oct. 9. tartá az 
első próba szónoklatát, 11-én pedig Pesten a zsinat tartása alatt 
pappá ordináltatott, mely alkalommal az előbbeni vezeték nevét 
Furgyik-Füredire változtatván, sznt. háromság utánni XVII-dik 
vasárnapján Hrdlicska János maglódi és Jákobéi Sámuel bényei 
lelkészek által az egyházba ünnepélyesen beiktattatott. Pongrácz 
Boldizsár, ennek testvére Pongrácz Imre Liptó megyei alispán és 
zsinati követ, Bernáthfalvi Földváry Károly s mások jelenlétében 
Faredy sikeresen működött 20 évig az egyház felvirágzásán. 
Elhalt 1811-ben mart. 9-én 48 és Vs éves korában, kinek neje 
Zsámbokréthy Anna volt. Két nevezetes fia maradt : Lajos pesti 
ügyvéd, több uradalmak ügyésze, az egyetemes gyűlések jegyzője 
és László a pesti vakok intézetének első kitűnő tanára, kitől e 
sorok közlője is tanúit. 

Füredy György alatt halt el, ezen egyháznak második ala-
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pítója és épitoje a hírneves Pongrácz Boldizsár 1797. febr. 24. 
70 éves korában, kinek emlékezetét nemcsak ezen egyház, de 
több egyházak is, az egész esperesség, sőt az egész magyarországi 
evangélikusok áldják még hamvaiban is. A ő felügyelősége alatt, 
12 éven át pest-békési esp. közgyűlések mindig Péteriben tartat-
tak. Lehet képzelni, hogy annyi egyházi s világi vendégeket 3—4 
napon át kocsisokkal, lovakkal, minden szükséglettel ellátni nem 
könnyű feladat volt, oly korszakban, midőn még vasutak nem lé-
tezte*-. Igazán csak oly Maecenás tehette, mint Pongrácz Boldi-
zsár. Legyen áldott emlékezete mindörökké. 

Ezen nevezetes férfiúnak elhalta után a péteriek felügyelője 
lett Földváry Károly úr, a boldogultnak kedves veje, mint az 
189%-diki zsinat alatt választott tiszántúli esperességek felügye-
lője, nagyérdemű követe, kit e történet irója személyesen ismert, 
mint kegyes, jámbor adakozó urat, kinek temetésén is jelen volt. 

A boldogult Pongrácz Boldizsárnak első neje volt Bolius 
Dániel leánya Katalin, második Földváry Miklós után maradt özv. 
Dacsos Apollónia. Gyermekeiről csak egyről emlékezik a történe-
lem: Pongrácz Éváról Földváry Károly áldott nejéről. Elhalt 1824. 
márcz. 26., temette Esztergály Mihály. — Ezek alatt öntetett a 
nagy és közép harang, a mint a felirás mutatja, a legkisebb ké-
sőbb öntetett, felirás szerint 1812-ben. 

Ugylátszik, hogy Blázy, Lalió, Füredy lelkészek alatti korszak 
1780—1800-ig, tehát 17 éven át békességben folyt le ; semmi különös 
szomorú esemény nem jött elő az egyházban, sőt szépen szaporodott a 
lélekszámban, 1800-ban keresztelés volt 50, esketés 12, halott 40. 

Bevétel 1796. 130 Bfr , ami az akkori kis árakhoz képest 
nagy összeg volt, midőn hat öl kemény fáért 24 Bír t kellett csak 
fizetni; az 1796 ik évben az uj templom épitéséhez szükségelt kő-
szállitóknak Kőbányán 11 itcze borért p. 3 x. 33 kr„ minthogy 
az uj templom épitéséhez való készület, még Pongrácz B. alatt 
vette kezdetét, de a mely a közbejött különféle akadályok miatt, 
egész 1811-ig halasztatott el, a százezer égetett tégla eladatott, 
a Kőbányáról hordott kő és vagy 90 pozsonyi mérő mész elporlott. 

Az 1811-ik évben választatott meg hetedik lelkészül Eszter-
gály Mihály, a ki itt helyben Földváry Károly legifjabb fia Mik-
lós nevelője volt, a ki azon év márcz. 24-én hivatalába ünnepélye-
sen igtattatott be. 
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Ez újra nagy buzgósággal karolván fel az elejtett templom 
építési ügyet, a hat évi folytonos sürgetése s kérelme folytán any-
nyira birta a hiveket hozni, hogy az 1817-dik év okt. 31-én, a 
reformátiónak háromszázados évfordulati ünnepén, közgyűlésileg 
annak épitése határoztatott el. Mely alkalommal Földváry Károly 
földes úr s inspector és ennek áldott emlékezetű neje Pongrácz 
Éva asszony, minden kitelhető eszközzel Ígértek hozzájárulni. Sőt 
családjok részéről is a legöregebbik fiók Földváry Lajos cs. kir, 
kamarás száz forintot, ifjabbik fiók Földváry Antal 20 pozsonyi 
mérő gabonát, Esztergály Mihály lelkész egy évi készpénzbeli fize-
tését ajánlák föl az építkezésre. Az egyházhívek pedig hozzáfog-
tak, a szükségelt tégla égetéséhez, a kőbányabeli kőhordáshoz, 
melyben a czinkotaiak, r.-keresztüriak. csömöriek, maglódiak, gyöm-
reiek, mendeiek is részt vettek. 

Csővárról hozatott mész máj. 24-én 125 pesti mérő p. 28 
garasával és Kőbányáról 10 öl kő 8 váltó forintjával. Tégla éget-
tetett 130000, melyek kiégetéséhez Végli Mátyás oszlári haszonbérlő, 
egynegyeddel járult. Ugy, hogy már az 1822-dik évi márcz. 20-án 
az alapkő nagy ünnepélyességgel — mozsarak durrogtatása közt — 
letétetett Zittelbart János pesti építész igazgatása s felügyelete 
alatt. Mely márvány alapkőbe mindenféle emlékpénzek, emlékiratok 
tétettek, ott, ahol most az oltár áll ; egy másik a torony alatt lévő 
tundamentomba. 

Ez ünnepélyes alkalommal jelenvoltak Földváry Károly, 
Barthalomeidesz Pál, pestmegyei íőesperes s pilisi lelkész, Föld-
váry Lajos cs, kir. kamarás, Molnár Károly czinkotai lelkész, 
Esztergály Mihály péteri lk. Földváry Miklós később az egyház 
felügyelője, Sárkány Sámuel, dunaegyházi lk. Bartalomeidesz Sá-
muel pilisi s, lk. Soltész János ügyvéd, Kollár János pesti tót 
lk., rkereszturi lk. Klementis János, Szeberényi Andor maglódi 
lk., Blaskovits Sándor pestmegyei esküdt, id. Dobronyovszky Já -
nos péteri tanító, ifjabb Kalina Ádám, Juhász János kurátorok stb. 

Ezúttal Bartalomeidesz Pál főesperes tartá az alkalmi be-
szédet, az imát Esztergály Mihály helybeli lelkész. 

így álltak a péteri egyház ügyei az 1822-ik évig. vagyis az 
uj templom építéséig, melylyel az egyháznak harmadik korszaka 
veszi kezdetét. 



I I I . R É S Z . 
1822—1886-ig 64- évfolyam. 

Ez időtájban tehát nagy hévvel s lelkesedéssel hozzá láttak 
a péteri liivek az uj templom építéséhez, de csak hamar kelle ta-
pasztalniok, hogy ily nagy kivitelhez gyenge az ő erejök. Fel is 
kérték az akkori földes urokat Földváry Miklós urat, miszerint 
változtatná meg eredeti tervét, mert hogy ők ily költséges s ere-
jüket fölül múló építkezést ki nem birnak. Azonban Ő biztatá őket 
s igéré, hogyha az ő terve szerint fog épülni a templom, az eb-
ből kifolyó költségeket fedezni fogja. A mibe a hivek bele nyu-
godtak. 

Ennek következtében nagyobb summa pénzt vettek kölcsön 
az ő beleegyezésével s befolyásánál fogva, csakhogy sikeresen 
folytathassák a munkát. Mind a mellett lassan folyt az: úgy-
hogy az 1822-től az alapkő letételétől — egész 1831-dik évig, 
tehát 8 éven át csak lassan építkezhettek. Rontottak, bontottak, 
nagyítottak, másítottak, a közbe jött akadályok miatt néha évekig 
szüneteltek. Mely késedelmezés arra bírta őket, hogy Mészáros 
János urasági gazdatiszttől, a kire az eddigi építkezés feletti fel-
ügyelet bizva volt. Esztergály Mihály lelkész úrra ruházzák. De 
éppen ezáltal felelőssé tették nemcsak őt. de magát az egyházat 
is, a minek szomorú következményei később be is következtek, a 
mint az, az 1839-dik évi november 1-én a helyszínén tartott es-
perességi számadó bizottság okmányaiból világosan kitűnik, mely 
az egész eljárást rosszalta. A miből megint világosan az a tanul-
ság következik, hogy a lelkész az egyházi külső adininisztrátio-
nális ügyeibe, legfeljebb, mint tanácsadó, mint ellenőr szerepeljen, 
de soha, mint építész, annál kevésbbé, mint pénz manipuláns, a 
mit törvényeink külömben is tiltanak. 
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Végre a nyolcz évi elég keserves építkezés után. a templom 
az egyház nagy örömére szerencsésen felépült. Szép épület, mely 
falu helyen ri tkít ja párját , mely az ő egyszerűségében mégis oly 
magasztos, czélszerü, jól berendezve, egyik disze evangyélmi egy-
házunknak. Valóban örök emléket emelt magának Földváry Mik-
lós úr e templom építésével, melyhez Esztergály Mihály lelkész 
urnák érdemei tagadhatlanül csatolva vannak s maradnak. Fel is 
szenteltetett az, a legnagyobb fénynyel s pompával, a minőt falu 
helyen csak képzelni, lehet, 1830. augusztus 30-án. — A földes 
uraság s az egyház megtettek minden lehetségest ez ünnepély 
emelésére. A felszentelési isteni tisztelet alkalmával, minden egy-
házi functiúk, még pap felszentelési szertartás is volt. Három nyel-
ven tar tat tak az ünnepélyes beszédek, a magyar Kiss János sup. 
ur, a német Mikulás Dániel aszódi lelkész, a tót valamelyik su-
perintendes által, sőt a papi ordinánátió alkalmával a latin is 
képviselve volt, a régi szokásos „Confirma deus, hoc opus, quod 
operatus e§t in nobis, in monte tua Sancto oh Jeruzalem" szép 
zengzetii dallamával. 

Jelen voltak ez alkalommal az akkori főfelügyelő br. Pró-
nay Sándor, a 4 superintendens, Kiss János, Bilnicza Jozefi s 
Lovich, távol s közel vidéki minden rendfis rangü vendégek, ugy, 
hogy mindén háznak jutott néhány közülök Emlékszem, mint 4-ik 
osztályú diák, hogy az iskolában atyámnak 80-nál több vendége 
volt. Az úri vendégek, kiknek számukra 500 terítékű porczellán 
edény hozatott Budáról a nádori konyhából, szabadban, iák árnyá-
ban étkeztek, a jelenlegi száraz malom helyén, mozsarak duroga-
tása a pesti tüzér ezred zenekara mellett, mely alkalommal nyár-
son ökör süttetett, a boi szabadon méretett. Tehát hegyen-völgyön 
lakodalom, tánczmulatság. öröm, íényes pompa és ahhoz a nagy 
költség, melynek terhét, még most is érzi az egyház, amennyiben 
az élőbbről fel vett kölcsönhöz ezen ünnepélyességre ujabb 5000 
forint vétetett fel. melyből az egyháznak csak is 3000 íorintot 
kellett volna űzetnie, mert Földváry Miklós úr abból 2000 forin-
tot maga részére tartott meg. Azonban, minthogy az egyház a 
görög n. e. alapítványi fundusnál az egész 5000 frtról szóló kö-
telezvényt adott magáról, a 2000 torintról pedig maga részére az 
illetőtől adatni elmulasztott; az egész teher, a törvényszéki Ítélet 
következtében, az egyház vállaira nehezedett. K i volt ennek az 
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oka, azt könnyű volna kitalálni. El volt hibázva az egyház jogai 
fölött őrködés. Nem is jöhetett tisztába az egyház a 2000 forint 
iránt, per lett belőle, a mi nem vált egyik résznek sem dicséretére, 
végre is az egyházra tapadt. Most már a sok fáradsággal s költ-
séggel járó bevégzett mii után, pihenni, gyönyörködni kellett volna 
s élvezni békében munkájok gyümölcsét. De nem igy történt, még 
csak most következtek Péterire a szomorú napok, a megpróbálta-
tás napjai. Mindkét rész kimerülve lévén a nagy áldozatokba, az 
adósságokat nem törlesztették, legfeljebb annak kamatait fizették, 
mert még az 1839, évi főszámadási vizsgálat tételekor, tehát 9 év 
múlva ott figurái az 5000 forint kölcsön, sőt még 73 frt 13 krral 
szaporitva. A felhasznált anyag ára, a mester emberek, hitelezők 
nem lévén végkép kielégitve, folytonos zaklatással sanyargatták 
az illető adósokat, exequálással fenyegették. Kénytelenek voltak 
ismét kölcsönhöz folyamodni, egy helyütt törleszteni, másutt adós-
ságot adósságra halmozni. A templom-alap, mely állott 6188 frt 
13 krból végkép elfogyott. Mely alaphoz járult : 

Földváry Károly — — — — 2400 frt — kr, 
Neje Pongrácz Éva asszonyság — — 400 » — M 

Koncsek József úr — — — 40 n — J1 
A régi hagyományok 6 % kamatai — 530 n 33 n 

A kölcsön felvett pénz — — 5073 M 12 n 

Gabonaárból — — — — — — 41 n 41 n 

Az eladott tégla árból — — — 84 n — n 
Ismét tégla árból — — — — — 785 >» 32 n 

Eladott fa s vas árból — — — 46 B 52 » 
Só fuvarárból — pétériektől — — — 370 >> 12 » 

A péteri hivek fizetett adósságából 110L « 34 » 
Adakozásból — — — — — — 314 >j 37 

Összes 11186 frt 53 kr. 
A templom épitése került 50 év előtti kisebb árak mellett 

nyugták szerint körőlbelül 10,000 frt készpénzbe nevezetesen : 
Templom előtti kőoszlop — — 44 frt — kr. 

Épitő kő — — — - — — — 160 „ — „ 
Tégla égetés — — — — — 451 „ — „ 

Vett-szalma égetéshez — — — — 92 „ — „ 
Kőmives munka — — — — 2274 „ 56 „ 

Mész — — — 536 „ 12 „ 
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Vas rostély hozási fuvar — — 19 n 06 w 
Oltár díszítő kelme — — — — 128 »> — I» 

Apróbb kiadások — — — — 81 n 21 n 

Deo betűk — — — — — — 24 tt — « 
Szíjgyártó munka — —- — — 9 n — n 

Asztalos munka — — — — — 498 n 23 n 

Alabastrom gyps — — — — 14 n 40 » 

Aranyozó — — — — — — — 238 n — » 

Orgona építő — — — - — 55 n -

Pictor, képfestőnek - a rámáért — 160 n — 

Kőfaragó - — — — — 127 11 36 * 

Márványozó — — — — — — 480 » — » 

Mázolási munka — — — — 156 n — 

Szék és ablak festők — — — — 171 « 42 i> 
Cserepező — — — — — 36 11 2 4 H 

Képfaragó — — — — — — 286 >1 12 n 

Rézmives — — — — — 40 » — • » 
Kovács munka — — — — — 77 n 02 

Ács munka — — — — — 313 n 52 » 

Deszkákért — — — — — — 623 1« 46 » 
Fakereskedő — — - - — — 84 n — » 

Harangöntő — — — — — — 142 n — 

Köteles — — — — — — 16 r> 14 
Kádár — — — — — — — 6 n 02 » 

Cserép — - — — — — 185 » 36 » 
Vas áruk — — — — — — — 481 » 26 n 

Egyóbb mesterek — — — — 65 41 n 

Toronyóra — — — — — — 360 r> — »» 

Üveges munka — — — — 115 n 57 ii 
Lakatos munka — — — — — 242 n 47 rt 

Későbbi festések — — — — 40 w — n 

Összes 8833 frt 95 kr. 
Ezen összegbe nincsennek beszámítva következő felszerelé-

sek s munkálatok : u. m. harangok, mert ezek már léteztek, csak 
egy megrepedt harang öntetett tijra. Az orgona, mely csekély 
összeggel állitatott föl; temérdek napszám, fuvar, mely díjtalanul 
teljesíttetett; a torony keresztje, melyet Méreiné született Föld-
váry asszonyság ajándékozott, az óra, mely nagyobb részt bízó-
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nyos nyereményből véttetett, oltári díszletek, egyliázi szent edé-
nyek, oltári szép kép, más kisebb felszerelések stb, melyek mint 
kegyes adományok tétettek az egyház oltárára. 

Igy áltak a péteri egyháznak iigyei 1830-ig. Ezen évtől 
kezdve 9 éven át folytonos zaklatásnak perpatvarnak, inguizálás-
nak lett színhelye péteri. Egyik deputatio a másikat érte, egyik 
per a másik után következett, a mi ismét kitűnik az 1839. évi 
nov. 1-én tartott a számadásokat felül vizsgáló esperességi bizott-
ság jegyzőkönyvéből, melyben ugy a lelkész, mint az akkori föl-
des űr s felügyelő Földváry Miklós eljárása rosszaltatik. 

Esztergály Mihály lelkész s akkori alesperes, mint aki ön-
hibáján kivül sodortatott a bonyodalmakba, megunván a sok kel-
lemel lenséget, 24 évi fáradságos, aggodalmas, de emlékezetes és 
érdemteljes működése után, a csomádi egyházba költözött át 1835-
ben, ahol ismét 24 éven át folytatá — buzgón - lelkészi hivatalát. 

Ezen sok tekintetben nevezetes férfiú, a kinek nevéhez s élte 
pályafutásához oly sok érdem s emlékezet fűződik, különösen az 
akkori cs. kir. pátens elleni ügyben tanúsított hitbuzgó szilárd 
autonom jelleme miatt, kinek elnöklette alatt tartatott Pesten a 
pátens elleni első és utolsó tanácskozmány, 1859. decz. 15-én, a 
ki mind halálig védte egyházunk jobb ügyét, a kiről el lehet 
mondani, hogy rezgők voltak öreg tagjai, de az igaz ügyben ren-
dületlenek. Lelkészi pálya futásának 50-ik, alesperesi 20 ik, tőes-
peresi 8-ik, eletének 72-ik évében végelgyengülésben 1860-ban el-
halálozván Csornádon, s jtilius 3-án temettetett el, kinek végtisz-
teletére sokan jelentek meg. Székács József superintendens és Ju-
hász Fereijcz alberti lelkész s alesperes tárták sok érdemei felett 
gyászbeszédüket. Dobronyovszky Károly péteri lelkész imádsága s 
megáldása után tétetett a kiboltozott sírba, mely felé később az 
esperesség emléket is emeltetett, hogy ezáltal tanúsítsa háláját hü 
bajnoka irányában. 

Ennek elmenetele után nemsokára a péteri egyház főpártfo-
gója s földes ura s lehet mondani lelke s mindene Földváry Mik-
lós úr is elköltözött az apákhoz 1837-ben okt. 1-én 36 éves korá-
ban, Bú és aggodalom nézett gyászos koporsójára, mert nem volt 
ki nyomdokiba lépne, kivel megosztotta volna a gyülekezet ama 
terhet, melyet utolsó leheletéig úgyszólván ő maga viselt. 

Még életében 1835-ben az akkori kedves nevelőjét hallei aca-
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deinicust Nt. Snell Károlyt később vadkerti lelkész urat szólitá 
fel e lelkészi hivatal elvállalására, a ki saját szavaival élve ek-
kép válaszolt : „Szívesen fogadnám el ajánlatát Nagyságodnak, 
de az adósság rám nézve oly teher volna, melynek viselésére 
erőm gyengének bizonyulna." Mire a válasz az vo l t : „Az adós-
ság az enyém, arra gondja nem lesz," de máskép fordult a Kocka. 
Alig hivataloskodtam három évig, ő elhalt. Az adósság s annak 
fizetetlen kamatai évről évre szaporodtak, a hitelezők csak engem 
faggattak, nyagattak. 

Az egyház nem akart semmit tenni. Végre, midőn láttam, 
hogy eitnek tragicus vége lesz, először is a helytartó tanácshoz 
folyamodtam könyöradomány kérési engedélyért, de a honnan ta-
gadó válasz jött, s hozzá e gúnyos megjegyzéssel: „Hogy lehet a 
péteri egyháznak koldulni, a mely templom szentelés alkalmával 
"ly királyi pompát fejtett ki." 

Én ezzel be nem elégedtem, hanem Bécsbe utazván Ferdi-
nand király • ő felségénél audientiát kérve s megnyerve "45 órai 
várakozás után, az engedély megadatott. Egy úttal összejárta a 
külhatalmak Bécsben székelő ev. követeii is, a minek szintén némi 
sikere volt. Er re megindittatott nemcsak országszerte, de a biro-
dalom. sőt az ev. külhatalmakhozi könyöradomány gyüjtögetési 
folyamodványok s gyűjtő ivek. Alá irva 1838. s/.ept. 10. Szebe-
rényi János superintendes, Sárkány Sámuel főesperes, Snell Ká-
roly lelkész, Mravik Pál biró, Tucsny Márton kurátor, Ottlyk 
István felügyelő által. Melynek eredménye a számadási jegyző-
könyv szerint 1836-tól 1843-ig, tehát 7 éven át, a következő volt : 

1. Ajánlatokból aprodonkiut 83(5 - 4 2 - i g 400 írt — kr. 
2. Kéregetésből honunkban s külorszá-

gokban— - — — — — — — — 903 „ 20 „ 
3. Hrutka tartozása, mely a földes urat 

illette volna - - — — — — — — 80 „ — „ 

1. Ecseczki János tartozása, mely a töl-
des urat illette volna — — — — — 138 „ 80 „ 

5. Hannoveray királyságtól — — — 50 „ 08 
0. Királyi tő fizetési hivatal — — 15 „ 08 „ 
7. Trieszti kormányszéktől — — — 1 „ 24 „ 
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8. Felső Ausztriai kormányszéktől — 2 » 74 n 
9, Alsó ausztriai kormányszéktől — 38 » 30 » 

10. Hermanstadtból (Szeben, Erdély — 24 » 77 
11. Szepes«égből — — — — — n 24 » 
12. Grácz, Styria — — — — — 1 n 49 n 
13. Prágából 2 n 50 » 
14. Ilyria — — — — — — — 1 n 36 
15. Galicziából — — — — — — » 40 
16. Brünnből — — 9 » 20 n 
17. Klagenfurt — — — — * _ — 7 » 57 >5 
18. 0 felsége porosz király I I I . Vilmos 

(100 tal.) 145 n — n 
19. Csász. kir. fóherczegasszony Mária 

Dorothea — — — — — — — — 40 » — n 

20. Főfizetési hivatal ismét — — — 16 » — 

21. Pozsonyból, Stromszky superinten-
dens ur által — — — — — — — 60 » — » 

Összes 1937 f i t 97 kr. 

Ez időtájban a kéregető kiküldöttek voltak: Petrovits Pá l 
és Nagy Samu, Kalina András, Petrovits György, Mérni Sámuel, 
Misják Pál , Valent János, Kalina András, Repa János, Ecseczky 
György, Vágner Keresztély, Kalina János, Hankó Dániel és Gyeb-
nár Mihály. Az egész egyházi tartozásból 1837—1853'ig kifizet-
tetett 11,734 forint váltóban vagyis pengő pénzben 1697 írt 60 kr. 

Ezt látván a liivek, a kik eddig minden fizetéstől idegen-
gedtek, hajlandóbbak lettek a fizetésre ők is tehetségük szerint 
megadóztatták magokat. Mi által sok volt megnyerve. Hozzá já-
rultak még a kegyes lelkek, a kik enyliitették a nyomasztó hely-
zetet. Ilyenek voltak: Reszler a „Pester Zeitung" szerkesztő-
jének neje, a ki 2000 p. írt adósságnak több évi kamatait, 520 
irtot elengedett. Rom. kath. lévén, igy szólott: jó férjemnek emlé-
két nem tarthatnám fel jobban, mint az ily kegyes tettek által. 
Hasonlókép Schedius Lajos kir. tanácsos űr 300 fr t kamatokat 
engedett el. Szartóry György 100 írt, Rókay Mihály mészáros 
100 frtot, a mi Nt. SelmeH Károly fáradhatatlan buzgalmának 
köszönhető, a ki 21 évi áldás teljes működése után a Vadkerti 
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egyházba távozott. Alat ta épült az első iskolahelyén a második is-
kolaház egészen ujjonan 1854-ben, 

Péteriben az 1856-ban megürült papi állomásra Dobronyovszky 
Károly választatott meg. Nagy Szécsényből (Nógrád m.) a hol 
1847—50-ig Pulszky Ferencz ur és áldott emlékezetű neje Walther 
Teréz által alapitott fiúk egyházban első segédlelkész s tanitó volt. 
Később 1850-től 56-ig Kis-csalomiai (Hontmegye) lelkész, ki is 
1856. okt. l én foglalta el hivatalát Péterin. Nov. 16-án igtatta-
tott be ünnepélyesen. Nt. Melczer János r, keresztúri és Kemény 
Sámuel maglódi lelkész urak által. 

Ennek is a régi templom adósságból felmaradt tartozással 
kelle küszködnie, mely kitett 1856-ban 3450 frtot, melyből csupán 
1879-ig csak is 1393 fr t törlesztetett, még mindig terheli az egy-
házat a templom adósságból fennmaradt 2007 forint s ennek éven-
kinti kamatja 163 fr t 29 kr. E szerint ezen egyház, felszámítva 
1830-tól egész 1880-ig tehát ötven év óta csupán kamatok fejé-
ben fizetett 5257 forintot pengő pénzben. 

Mely szomorú helyzetnek, nem az egyház saját hibája, nem 
hanyagsága, nem buzgóságának hiánya az oka, hanem a kedve-
zőtlen körülmények, a mostoha évek, a templom többszöri javítása, 
a szükségelt egyházi építkezések, melyek mindég tetemesb össze-
get vettek igénybe, sodorták az egyházat e szomru helyzetbe. 

Volt ugyan egy kedvező alkalom, — mely által nem csak 
e bajon de az egyház jövő költségeinek fedezésében is gyökeresen 
segítve lett volna, hogy ha a hívek, az 1859-dik évi tagositási 
egységet kellőleg feltudták volna használni. Én többször sürget-
tem a híveket közgyíilésileg, miszerint kérelmezzük Ngos. Föld-
váry Miklósné Kubinyi Amália akkori földes asszonyunkat, illető-
leg annak örököseit Földváry Miklós és Elek urakat, miszerint 
tekintetbe véve az 50 év óta nem törlesztliető templom adósságot 
s a jövő egyházi közköltségeket, melynek semmiféle forrásuk sin-
csen; szíveskedjenek ez úttal, ezek fedezésére legalább l/2 telek 
főidet az egyház részére kiméretni. 

Hja, de az akkoriban lázas izgatottságban lévő nép, — a 
hol de meo, et tuo volt jelszó — mit sem akart hallani. Sőt egye-
nesen tiltakozott az ellen, mondván : azt ugy is a mienkből ven-
nék el az urak; annyival kevesebbet kapnánk mi. Mind a mellett 
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a földes uraság, habár határának csak is 2285 hold lévén a terü-
lete, melyen 23 jobbágy telek. 73 úrbéri házhely, egy lelkész, 
egy tanitó, egy jegyző van ; a lelkésznek földjét 9 holddal 1200 
• ölével egész telekre, 52 holdra, a tanítóét 5 holddal egész fél-
telekké az egyház 5'/2 holdnyi telkét peddig 2 holddal szaporítani 
kegyeskedett. E comassationális költségek fejében a péteri köz-
ség, mely akkoriban tisztán ev. lakosokból állott 800 frtot fizetett. 

Ez idő óta, részint az ujabbkori országos viszonyok s körül-
mények, részint a szükéges egyházi építkezések, más rendkívüli 
kiadásaink ; de kivált a mostoha időjárások, elemi csapások, egé-
szen igénybe vették minden filléreinket; ugy, hogy csak a legna-
gyobb erömegfeszitésünk s áldozat kézségünk s az Istennek 
különös gondviselése mellett tarthattuk fel magunkat legalább 
ennyire is. 

A sok mindenféle bajaink közül, melyek értek bennünket, 
s melyekkel még folytonosan küzdenünk kell, csak néhányat em-
lítek meg felvilágosításul. 

Az 1859-dik évben julius 24. egy nagy vihar s jégeső kö-
vetkeztében az évi gabona termés, de kivált a szüret tönkre ment. 
(Lásd Polit. Újdonságok 1859. 31.. sz). 

Az 1862-dik év május 7-én ismét érzékeny csapás érte egy-
házunkat, midőn annak 20°/ hosszú, 1854-ben újonnan épült iskola 
háza véletlenül, éppen ott támadt tüz által végkép leégett. Mely-
nek felépítéséhez a biztosított 400 frtnyi összeghez még 565 fo-
rinttal kellett az egyháznak járulnia. (Lásd Politikai Ujdons. 1862. 
20. sz.) Ugyanakkor a templom reparatiojára költött az egyház 
350 forintot (számadási könyv 1862-ről). 

Az 1863-dik év végzetteljes év volt Péterire nézve, mely 
azt az ínségesek sorába juttatá. Ugyanis ez évi junius 20-diki rop-
pant jégeső, épen az aratás előtt, az egész év termését a szó tel-
jes értelmében összezúzta. Minek következtében kénytelen volt az 
Első M. pesti Takarékpénztártól 4000 forintot, a kormánytól 380 
pozsonyi mérő vetőmagot, egyesektől nagy uzsorára pénzt s ke-
nyérre valót kölcsönvenni. S lehet aztán képzelni, az egyház s 
hivatalnokainak állapotát az ily helyzetben. (Lásd a vasárnapi 
újság 1864-dik évi 8. számát.) 1863-ban egyházunkban esperességi 
vizitatió tartatott, b. Podmaniczky Ármin esp. felügyelő és Nt. 



Juhász Ferencz főesperes elnöklete alatt. (Lásd az 186:3-dik évi 
esp. visitationalis jegyzőkönyvet.) 

1864-ben a toronyóra reparáltatott a monori órás által 41 
forint árban, melyre Stehlik pesti űr 50 forintot hagyományozott. 

Az 1866-diki országos nagy fagy csaknem véginségre jut tat ta 
egyházunkat anyagi tekintetben, mégis ezen évben a már nagyon 
megrongált templom tetőzetét 190 forint árban cserepeztetni kel-
letett. 

1868-ban ismét egy uj csapás érte községünket. Október 7-én 
reggeli 7 órakor a kovácsműhelyből tűz ütvén ki, élesztve a nagy 
szél által, néhány perez alatt a melléképületeken kiviil 20 ház 
sokféle gabonával, takarmány nyal, padlásokon betakarított holmi-
val. lehet mondani, egész éven át véres verejtékkel szerzett ke-
resménynyel füstbe ment s porrá égett. Pedig ez évben kétszer 
érte a jégeső határunkat s mintegy fele termésben károsodtunk 
általa; valamint ez évben ez már a második tüzeset volt' (Lásd 
Pol. Ujds. 1868. 42. sz.) 

Az 1868-dik évi szőllődézsma váltságba fizetett péteri a ha-
tárában lévő szellőkért 5743 forintot. A puszta-farkasdi szőllőkért 
1870-ben legalább is 1800 frtot, 

18(>9-ben ismét a templom s iskola reparáltatott 529 forint 
53 krajezár költséggel. (Lásd az évi számadás jegyzőkönyvét.) 

Ugyanekkor a templom csillárja 65 frtba került, de a mely 
közadakozás utján fedeztetett. (Lásd az adakozók neveit az 1869. 
évi számadási jegyzőkönyvben.) 

1870-ben az orgona reparáltatott, Ország Sándor nevezetű 
pesti orgona készítő által 255 forint árban. 

1872-ben a régi templom, illetőleg az urasági magtárért, 
- melyet iskolának vett meg — fizetett az egyház 300 forint 

94 krajezárt. 
1873-ban nagy kolera-járvány uralkodott Péteriben (Lásd 

1873. évi Polit. Újdonság 34. sz.), s e szomorú emlékezetű esz-
tendőben alakíttatott egészen újból a paroclűa 3000 forint költ-
séggel. melyhez azonban az egyház a kézi munkán és fuvarozáson 
kiviil csak 300 forinttal járult. A többi költség különbféle úton-
módon szereztetett be. (Lásd az 1874-dik évi számadást és az évi 
számadási könyvet s annak adakozók lajstromát.) 
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1874-ben tanítói tanácskozmány tartatott Péteriben. (Lásd a 
Pol. Ujdons. 1874. 42. számát és a Prot. Egyház Iskolai Lap 1874. 
43. számát.) 

1876-ban papi conferentia tartatott (Lásd evang. Protestáns 
Lap 1876. évi 29. számát és Evangyeliomi Tanúságok 1876. évi 
2. számát.)' 

1879-ben a régi templomból uj iskolaház alakíttatott, mely-
nek átalakításához gr. Teleky Julia 300 forinttal, a község 100 
forinttal, a többi 700 forint költséget az egyház hivei fedezték. 
(Lásd az 1879. évi Prot. Egyli. Iskolai Lapok 8. s z j Földváry 
Elekné, gróf Teleki Julia szép családi sírboltot építtetett a péteri 
temetőben 6000 forint árban. 

1880-ban a toronyóra, mely évek óta áll, Reiter monori gé-
pész lakatos által tiz évi jótállás mellett 170 írtért használható 
állapotba helyeztetett. 

Az 1880-dik év örvendetes volt az egyház életében mert ime 
negyven év után újra alkalma volt szeretett főpásztorát kebelébe 
togadni s előtte s az őt körülvevő egyházi férfiak előtt újra bi-
zonyságot tenni arról, hogy habár küzd is a nyomorral, de meg 
nem győzetik általa, hogy habár harczolnia is kell e világi kö-
zönynyel, de mindazonáltal hivei szivében erőssen él még atyáik-
tól örökképen reájuk származott — egyházok s vallásuk iránti 
szeretet. Amit azzal is bebizonyítottak, hogy habár nagy erőmeg-
feszitéssel, de mindazonáltal templomukat 950 frt költséggel rendbe 
hozták. Az egyház öt ízben volt oly szerencsés szeretett főpász-
torait, püspökeit kebelében fogadni. Első ízben 1798-ban, másod-
szor 1812-ben, harmadszor 1821-ben •, a negyedik egyház-látogatás 
1840-ben, az ötödik pedig 1880-dik év szeptember havában történt. 

Az egyház kebeléből távozó püspök úr, midőn áldását adta 
a sokat küzdött s fáradott egyházra, egyszersmind búcsúzó sza-
vában ama reményének adott kifejezést, hogy a nemes hosszas küz-
delmet gyáván fel nem adják ; de igenis azon lesznek, hogy egy-
házuk sokat hányatott sajkáját a csendesség, a béke kikötőjébe 
vezérlendik. 

Ezen nemes szavait a távozó főpásztornak, szivére véve az 
egyház, különösen annak fáradhatlan, bár már az évek súlya alatt 
megtört lelkésze s az egyáhznak buzgó felügyelője Tekintetes Koós 
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Emil m..kir. járásbiró, uj erővel és buzgalommal hozzá fogtak az 
ügyek rendezéséhez, a melyben nem kis része volt községünk jegy-
zőjének és tanítójának is. 

Ezen időben az egyháznak tartozása 3000 forintot tett ki, 
melynek csak egy évi kamata 240 forint volt. Látva az egyház 
azt, hogy így ügyeit soha rendbe nem hozhatja, elhatározta, hogy 
az összeget uj kivetés által fogja fedezni. Mielőtt azonban ezt 
eszközölné, az 1885-dik év deczember 23-án hozott presbyteri gyű-
lés határozata értelmében felkérettek az egyháznak eddig is hü 
pártfogói, patrónusai, hogy az egyházat jelenleg is pártfogásuk 
alá vennék. 

S ime, özv. Földváry Miklósné szül. Kubinyi Amália, egy-
kori földes asszonyunk ezer forinttal járult az adósság kifizetésé-
hez, legyen áldva ezen szép nemes tettéért is. A nemes tett lel-
kesedést szült, önkényt — szivesen vették a nehéz terhet fel az 
egyháznak minden rendű tagjai, sőt más felekezetbeliek, igy Izraeli-
ták is siettek adományaikkal segitni az egyház baján. 

S ime, már-már a béke, a nyugalom kikötője felé terelte a 
hű kormányos hajóját, elérni remélte szive régi óhaját: minden 
teher s gond nélkül láthatni egyházát — a midőn kihullott kezé-
ből a kormányrúd s hosszas áldásteljes működés után atyáihoz tért 
nyugodni nagyt. Dobronyoszky Károly, ezen egyháznak leghűbb 
munkása s harmincz éven át fáradhatatlan lelkésze; 1886. szep-
tember 29-én kisérték az öröknyugalom helyére. 

Nyugodjál csendesen, te sokat szenvedett bajnoka egyházad-
nak, ime tetté vált régi óhajod, egyházad, a melyért éltél-haltál 
nem vergődik többé, de Istennek segedelmével uj erővel halad a 
felvirágzás utján. 

Istennek áldása legyen ezen egyházon s annak jóltevőin! 

KIHHH 





Táblázatos kimutatás, 





I. Ezen egyháznak felügyelői voltak; 

1. Bohus Dániel. 
2. Pongrácz Boldizsár. 
3. Bernátfalvi földváry Földváry Károly. 
4. „ „ Földváry Miklós. 
5. Ottlyk István. 
6. Bernátfalvi földv. Földváry Elek. 
7. Gróf Teleky Sándor. 
8. Fromm Antal. 
9. Koós Emil. 





III. Ezen egyháznak felügyelői voltak; 

1. Bubla János 1747—1754. — 7 év. 
2. Benyiczky Dániel 1744—1766 — 12 év. 
3. Búth Kristóf 1766—1768. — 3 év. 
4. Zotureczky Dániel 1770—1788. — 18 év. 
5. Bukovinszky Dániel 1788—1790. — 2 év. 
6. Frecska Pál 1790—1794. — 4 év, 
7. Dobronyovszky János 1794—1847. — 52 év. 
8. If j . Dobronyovszky János 1847—1866. — 19 év. 
9. Zselo Lajos 1867—1868. — 1 év. 

10. Kanka János 1868—1872. — 4 év. 
11. Kiiment János 1872—1878. — 6 év. 
12. Pittner Dénes 1878— 

Segéd tanítók: 

1. Szuhovszky Béla 1 8 8 4 - 1886. 
2. Ondrejovics Pál 1886—1889. 
3. Petrikovics Pál 1889. 





IV. Ezen egyháznak felügyelői voltak; 

1. Öreg Kucsa Kalina János 1786. 
2. Iíj. Kalina János 1790. 
3. Öreg Kalina Ádám 1796. 
4. Kalina Pál 1808. 
5. Ifjú Kalina Ádám 1816—1821. 
6. Juhász János 1822—1834. 
7. Tucsni Márton 1834—1851 — 17 év. 
8. Öreg Kalina Mihály 1851. 
9. Kalina Ádám 1854. 

10. Bolcsik Mihály 1855—1860. 
11. Szenyan Márton 1861—1872. 
12. Varga András 1872. 
13. Hornyák András 1872—1880 
14. Szenyan Pál 1880—1883 
15. Hornyák András 1883—1889 
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