
ÉVI KIM U T A T Á S

A B.-CSABAI ÁGOSTAI HITV. EVANG. 
EGYHÁZ ÁLLÁSÁRÓL

1880. év b en .

B-CSABÁN,
NYOMATOTT  POVÁZSAY LÁSZLÓNÁL. 1881.





Atyának, Fiúnak és a Szent-Lélek Ur Is
tennek nevében. Ámen.

Az 1880-ik az örökkévalóság tengerébe letűnt év, 
emlékezetes nemcsak reánk egyesekre nézve, mennyi
ben azzal, Isten kegyelméből, ismét szerencsésen be
végeztük egy évét földi életünknek; emlékezetes nem
csak általában az ágostai hitv. szerinti evang. egy
házra nézve, mennyiben ezen évben ünnepeltük 350-ik 
évfordulóját az ágostai hitvallás szerkesztésének, me
lyet 1530-ik észt. őseink az Ágosía (Augsburg) vá
rosában tartatott birodalmi gyűlésnek és V. Károly 
császárnak benyújtottak volt, és melytől ágostai bit- 
vallásuaknak neveztetünk: de emlékezetes az ezen 
helybeli, b.-csabai evang. egyházunkra nézve is. Ugyan
is ezen évnek dec. 3 1-től, volt annak éppen száz éve, 
hogy minekutána a jóságos Isten 1718. óta, mint a 
mely évben Csaba települt, az evang, hivek számát 
annyira szaporította, hogy egy lelkész a kivánalmak
nak eleget tenni képtelen volt, egyházunkban két ren
des lelkészi állomás alakult. Erről ezt olvassuk az 
egyház akkori jegyzőkönyvében: „atque hacip sa  die 
et Dominica, ego Sámuel Drozdik pro primario et Do- 
minus Andreas Gyurcsek pro secundario minisztris 
eclesiae introducti sumus“ az az: „és ezen a napon, 
mely vasárnapra esett (t. i. 1780, észt. decz. 31.) én
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í)rozdik Sámuel mint első, s Gyűrűsek András ur 
mint második lelkész az egyházba bevezettettünk."

Mindkét tiszteletre méltó férfiú már rég ott pi
hen a kanálison túli régi temetőben, körülbelül a hol 
most a szegények ápoló háza van. Isten áldása leng
jen poraik felett! Nekünk nem szabad róluk és ezen 
egyház körüli érdemeikről megfeledkeznünk. Ugyan
azért adjuk itt a fentnevezett Drozdik Sámuel életraj
zát, úgy a mint ő azt maga följegyezte.*) Tót kéz
iratát, unokája Dr. Nagy Károly pesti polgár szíves
ségéből bírja alulírott. Szól pedig az életrajz ekkép: 

„Az Ur Jézusnak nevében 1“
„Én Drozdik Sámuel**) születtem Puchóban, 

1724. mároz. 18. Atyám volt György ottani polgár 
és posztó csináló mester, anyám Brodszky Susanna, 
Brodszky Miklósnak és Thessedik Annának idősb leá
nya. Ez utolsó meghalt, midőn negyedfél éves valék. 
Atyám Trencsénben halt meg 1762. aüg. 7.

Iskolába jártam  Puchón, Szúlyón, Trencsénben, 
Modorban, Győrött és Sopronban, hol Hajnóczy Já 
nos Mihály volt tanárom. 1746. észt. okt. havában 
visszamenteni Győrbe.

*) Ha Isten életemnek kedvez ezentúl ezen kimutatásokban évről* 
évre közölni fogom egy-egy itteni, egykori lelkésznek életrajzát.

**) A Drozdik család Morvaországból származik. A fehérhegy! üt* 
közét után, midőn az evangélikusokat Cseh és Morvaországban üldözni 
kezdték, több evang. család költözött Magyarországba. Ilyenek voltak: a 
Drozdik, Thessedik, Szvetelszky, Bartos, Uebhard, Kreyset, Turszky, Maj
dan stb. családok. Többnyire posztócsinálók voltak, s jobbára Puchóban 
telepedtek le. Drozdikék később, az akkori kor szokása szerint, latinra 
változtatták nevüket s lett belőlük Turdelius, Merula stb.
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Innen a németországi egyetemekre indulván, 
1746. okt. 16. Wittenbergbe, 1750. okt. 6. pedig 
Jenába érkeztem.

1752. ápr. 4. Trencsénbe visszaérkeztem. Innen 
azonnal nevelői állomást vállaltam. Nemes Koszto- 
lányban, Kosztolányi András és más urak gyermekei 
mellett, s ott időztem 1753. márcz. 31-ig. Kosztolány- 
ból az Ottlik család udvari papjául hivott meg és igy 
a lelkészi hivatalra felszentelve lettem Modorban 1753. 
ápr. 12., ottani superintendens Mohi Illés által.

Ozoróozcn*) három évig működtem. Innen elő
ször ugyan ideiglenes, később rendes lelkészi állo
másra hivattam meg Nagy-Szelezsénbe, hová 1756. 
ápr. 10. érkeztem.

Itt megnősülék, nőül vevén Jung Katalin tisztes
séges hajadont. Ruprecht János moderi polgárnak, 
mint mostoha apának és Waltersdorfer Erzsébetnek 
egyetlen leányát 1757. febr. 8.

1757. decz. 13. Lucza napján Isten kegyelméből 
fiú gyermekünk született, ki a keresztsógnél Pál ne
vet kapott.

1758. márcz. 18. a jóságos Isten ez árnyék vi
lágból magához szólította fiacskámat Pált, tizenegy 
órakor, édes anyját pedig öt órakor estve. A fiúcska 
13 hetes volt, édes anyja pedig 23 évet élt. Mind-

*) A templom, melyben Drozdik szolgált, Ozoróezon még fenáll. 
Ottlikék kastélyát ma egy izraelita család bírja, s a hajdan fényes nagy
úri lak most — szeszgyár!
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ketten egy koporsóba zárva márcz, 21. a szelezséni 
evang. templom alatti sírboltba temettettek.

1761. észt. jan. 20. ujra házasságra léptem 
Beszterczebányán, nőül vevén tisztességes hajadont, 
Évát, Eysert Sámuel és Bornemann Anna Susanna, 
sorban ötödik leányát. Ipám beszterczebányai polgár 
és tímár mester volt, napam pedig nősülésem alkal
mával már özvegy.

1762. febr. 25. a kegyelmes Isten Mátyás nevű 
fiúgyermekkel ajándékozott meg, ki azonban már
1763. júl. 5. éjjel tizenegy órakor himlőben meghalt 
és juh 7. a templom alatti sírboltba temettetett.

1764. aug. 28. Isten kegyelméből ismét fiú gyer
mekünk született, ki a szt. keresztségnél Sámuel ne
vet nyert. 1765. szept. 15. ugyanez vérhasban kimúlt 
s a templom megetti temetőben fekszik.

1767. észt. szept. 28-án éjjeli tizenegy órakor 
az Isten egy leánygyermekkel áldott meg, mely szept. 
25. sz. keresztségnél Anna Susanna nevet kapott.

1770. észt. május 25-én vagyis Orbán napján 
éjfél után az Ur Isten ez árnyékvilágból magához 
szólította második nőmet, Eysert Évát, minekutánna 
30 évet, öt hónapot és tiz napot élt volna. Eltemet- 
tetett a temetőben azon ablak alá, mely a sírboltból 
nyílik. Meghalt petéesben, mely eleintén vörös szinü 
volt, később pedig feketévé lett.

Ugyanazon évi juh 2-án az egyháztól kikértem 
tisztességes elbocsáttatásomat, melyet meg is kaptam.

Azután 1773. febr. 14-én próbára mentem Osa-
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bára s lelkésznek megválasztatván, dolgaimmal együtt 
máj. 26-án odaérkeztem.“

Ennyit a napló. Mi hozzá tesszük, hogy ezen 
jeles férfiú, az elaggott akkori lelkész és pest-békési 
esperes Gyurcsek János oldala mellett, mint admi- 
nistrator 1778— 1780. észt., azután pedig, mint ren
des lelkész 1780— 1785. észt. szolgálta híven a b.-csa
bai egyházat. Meghalt 1785. máj. 22-én mellvizkór 
következtében. Olajba festett arczképe szintén unokája 
Dr. Nagy Károly által egyházunknak ajándékoztatva, 
a presbyteri tanácsteremben látható.

Azon idő alatt, mig ő itt szolgált, nem egy ne- 
nezetes esemény történt Csabán. Nevezetesen 1778. 
észt. az ó templomhoz a két oldalszárny hozzá épít
tetett, mi által a templom kereszt formát nyert. —  
1775. észt. behozatott az urbér és a szántóföldek újra 
fölmérettek és szabályoztattak. — 1776. észt. fölszen
teltetett a kanálison túli, most népkertté átalakított 
temető, melyben nyugszik ő maga is. — 1778— 1780. 
ásatott a mostani kanális, mely a Fehér-Köröst Gyu
lától Békésig köti egybe és a csabai népnek nagy 
hasznára van. — 1781. észt. megujittatott és újra 
bearanyoztatott az oltár, mely jelenleg a szőlős-csa
bai templomban van. — 1785. észt. fölépittetett a 
városháza, mely egész 1872. esztendeig szolgált, mi
dőn t. i. a mostani díszes városház építtetett. — 1785. 
észt. fölépíttetett az alsóvógi papiak. Ennek helyére 
építtetett 1862. észt. a mostani. —-Végre 1783—1785, 
építtetett a mostani ó torony,
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Ebből is látható, hogy Drozdik tevékeny férfiú 
volt. Ő egyébiránt elérte azon, az egyházra nézve 
boldogabb és nyugodtabb kort, a fenkölt szellemű
II. József korát, ki 1781. észt. okt. 24-én kiadott tü
relmi parancsában megengedte, hogy az evangéliku
sok is, saját meggyőződésük szerint háborittatlanul 
szolgálhassanak Istennek és építhessenek akadálytala- 
lanul templomokat, iskolákat. Nem csoda, ha ennek 
következtében az egyház Drozdik idejében mindinkább 
gyarapodott és felvirágzott.

Nem lesz érdektelen ide igtatnom a Drozdik csa
lád nemzedékfáját, azon családét, mely az evang, egy
háznak négy udvari ágenst, vagyis vallásügynököt 
adott.



Azon dicséretes szokása volt Drozdik Sámuel
nek, — s ezt utódjai is egy ideig követték, — hogy 
a halottakat, mielőtt a rendes anyakönyvbe igtatta 
volna, előbb terjedelmes életrajzaikkal egy külön hir
detési naplóba irta. Egyházunk 21 füzet ily naplót 
bir tőle, melyek sok érdekes adatokat tartalmaznak 
az egyes itteni családokra nézve. Kivált pedig mu
tatják azt, hogy honnan származtak le az egyes csa
ládok Csabára, úgy hogy e naplók nélkül erről vaj
mi keveset fognánk tudni.

Isten kegyelméből mily nagy változás az egy
házban azon száz év óta, midőn Drozdik 1780. észt. 
lelkészszó lett. Akkor az egyháznak két rendes lel
késze volt, most van három, s olyanok, kik lelkészi 
hivatalra vagyunk íölszentelve, s papi ruhát viselünk va
gyunk itt nyolcán. Akkor az egyházban volt három isko
la, most a négy osztályú gymnasiumon kívül van a vá
rosban 16, Szőlős-Ssabán 2, tanyákon és pusztákon 
12, összesen 30. Akkor az egyháznak csak egy cse
kély, dísztelen, torony nélküli templomocskája volt, 
most van három díszes, tornyokkal ellátott templo
munk, s ezek közt egy, mely az országban az evang. 
templomok közt legnagyobb s melybe nyolczezer hal- 
gató elfér. Akkor az egyház összes évi jövedelme 
355 írt, kiadása pedig 326 frt volt, most az évi jö 
vedelem több mint 34 ezer, a kiadás pedig több mint 
32 ezer írtra rúg. Akkor itt Csabán az evang. hívek 
száma 7 ezer volt, most az csaknem 27 ezer, és igy 
húszezerrel több.
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Bizony-bizony nagy dolgokat cselekedett velünk 
az Ur. Áldás és dicsőség az ő szent nevének 1

A mi immár az 1880. év folytán az egyházban 
történt nevezetesebb eseményeket illeti, azok követ
kezők :

I. Született finemű a városban . . . 555
Szőlős-Csabán . . . 130
Bodzáson: . . . . . 30
Nyéken................. . 6

nőnemű a városban . . . . 512
Szőlős-Osabán . . . 127
Bodzáson . . . . . 34
N y é k e n .............. 9

Összesen 1403

II. Meghalt finemű a városban . . . . 527
Szőlős-Csabán . . . 146
Bodzáson............. . 11
Nyéken ............. . 2

nőnemű a városban. . . . . 518
Szőlős-Osabán . . . 140
Bodzáson . . . . . 15
N y é k e n ............. . 4

Összesen 1363
Szaporodott az egyház csak 40 lélekkel.

III. "Eskettetett özvegy a városban. . . 29
Szőlős-Osabán . 9
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A mi az iskolákat illeti, ezeknek állásáról külön 
érdekes kimutatást adott ki az idén tiszt. Linder Ká
roly körlelkósz ur. Itt belőle csak annyit jegyezünk 
ki, hogy :

Elemi iskolába já rt fi 1488, nő 1550, ossz. 8038.
Vizsgán jelen volt fi 1366, nő 1403, ossz. 2769.
Miután pedig a városi hivatalos összeírás 2543 

evangélikus, 6 — 12 éves tanköteles gyermeket talált 
Csabán, innen világos, hogy nálunk nem igen van 
oly gyermek, mely iskolai oktatás nélkül nőne fel. 
— Az ismétlő iskolákba já rt fi 129, nő 86, ossz. 
215. Az évi iskolai közvizsgák tartattak Szőlős-Csa- 
bán máj. 30 és 31, és a városban jun. 6— 15.

Az egyház hivatalnokai voltak ez évben a követ
kezők : Gondnok Lipták L. János (a mostani városi 
biró). Sáfárok : Zahoran György, Uhrin János, Ko- 
szecz János, Kliment Sz. János és Kesiar Mihály. 
Tizedesek : Zsilinszky János, Zahoran János, Kesiar

nőtlen a városban. . . 195 
Szőlős-Osabán . 33

Összesen 266 pár.
IV. Oonfirmáltatott a városban . . . .  360

Szőlős-Csabán . . .  47

Összesen 407
V. Úrvacsoránál volt a városban . . 10430

Szőlős-Csabán . . 2141

Összesen 12571
Lélekszám az év végén 26,969.
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Aradszky János, Brhlik János és Gálik János. Egy- 
házfiak: Lipták Sámuel, Kvasz János és Vasas Pál. 
Ezen utolsók közül Kvasz János a nagy templom 
seprése alkalmával okt. 17-én a felső karzatról vélet
lenül lezuhanván, másnap, mely vasárnapra esett, a 
templom padjai közt, összezúzva találtatott. Lipták 
Sámuel pedig 18 évi hű szolgálat után a bizalmat 
megköszönvén, egvházfíakul választattak Holecska 
András és Zsiga Mihály.

Hivatal változások. Tiszt. Bakay Péter káplán ur 
rendes lelkészi minőségben Ocsovára távozván, he
lyébe főtiszt. Szeberényi Gusztáv superint. ur oldala 
mellett káplán lett t. Paulinyi Sámuel. Hasonlóan 
tiszt. Koncsek Antal ur záturcsai rendes lelkésznek 
választatván, helyébe Haan Lajos oldala mellé káplán
nak megválasztatott tiszt. Kramár Sámuel ur. Az Ur 
kisérje a maga legjobb atyai áldásával valamennyit.

Egyházunk ez évben Istennek segedelmével egy 
egészen új, díszes tanítói lakot és iskolát épített, a 
réginek helyén, az úgynevezett tabáni utczában, hol 
jelenleg Gécs János tanító ur működik. Úgyszintén 
a középpontban, az ó templom szomszédjában elkez
dett uj tanítói lakot épiteni Uhrin Pál tanító ur szá
mára, s azzal egy fedél alatt kurátori és sáfári hi
vatalos szobákat, levéltárat s egy terjedelmes, díszes 
presbyteri tanácstermet. Emlékül az utókor számára 
az épület keleti sarkának fundamentumába néhány az 
egyház, a város, és a haza mostani állapotára vo
natkozó irat és hírlap elhelyeztetett.



A mi illeti az egyháznak 1879/s0- észt. bevételeit
és kiadásait, azok következők:

I. Bevétel készpénzben:
1. Múlt évi maradvány................. 1651 frt 28 kr.
2. Párbélbő l..................................... 10427 „ 65 n

3. Külön sírhelyekért.................... 190 V n

4. Tőkék és kamatokból................. 11691 „ 84 n

5. Borért és pálinkáért................. 1736 » 21 ff
6. Grymnasiumból*)........................ 1537 n ’ ff

7. Harangpénz................................... 1448 . 25 V
8. Kegyes adom ányok.................... 947 „ 9 »i
9. Várostól évi segély..................... 1993 ■ 46 fJ

10. Gyász k o c s ié rt........................... 353 »
11. F ö ldhaszonbér........................... 1520 .  16 n
12. Esketési p én z .............................. 285 . 80 »
13. Különfélékből.............................. 359 ,  97 i f

Összesen 34141 „ 70 n

II. Kiadás készpénzben:
1. Lelkészek s tanítók fizetésére. 6790 frt 50 kr.
2. Egyházi hivatalnokok fizetésére 542 n 91 n

3. Gymnasiumra............................... 3499 ■ 96 n
4. Tanyai isk o lák ra ....................... 160 ff  ——
5. Kocsisnak és lovakra................. 147 „ 50 1 )

6. Sirásók és harangozóknak. . . 387 * 32 rt
7. M esterem bereknek..................... 6772 „ 39 n
8. Városi és országos adó . . . . 1253 * 96 »

*) Ide nincsenek számítva a 43 ezer forintot tevő gymnasialis tő* 
kének kamatjai. Ezek a 4 sz. a. fordulnak elő.
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9. Bankba elhelyeztetett. . . . . . 6000 frt — kr.
10. Esperess. fő isk o lá ra ............. 992 „ 25
11. Esperesség és kerületre . . . 385 „ 49

J J

12. Különféle matériáiéra épitkez. 4023 „ 69 n
13. Napszámosaknak épitkez. . , 1086 „ 47 ii
14. K ülönfélékre........................... 367 92

Összesen 32410 „ 36 ii
Maradvány jövő évre 1731 fr 
III. Bor bevétel:

34 kr.

Múlt évi maradvány . 44 ht. 80 lit.
1879. észt. termés . . 58 * 50 „
Osarejs ur pinczéjében 44 n 80 „
Egyházi pinezében . . 145 „ 60 „

Összesen 294 „ (525 akó.)
IV. Bor kiadás :

E lad a to tt................. 435 '/2 akó 16 lit.
Úrvacsoránál elkelt 17 » »
Seprű és töltelék. . 60 n 11

Összesen 512’/j akó 16 liter.
Maradvány 12 akó, 12 liter, átadatott az uj

gondnoknak.

V. Pálinka b e v é te l ................. 5 hl. 86 lit.
E lad a to tt.............................. 5 „ 72 *

Maradvány 14 liter, átadatott az uj gondnoknak.

VI. Búza bevétel:
Múlt évi maradvány. 77 mm 62 ^  kgr.

I. tizedből....................  367 „ 93 >/, *
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II. tiz ed b ő l.................210 mm. 97 y2 kgr.
III. tizedből.................  323 „ 431/2 99

IV. tizedből.................  245 „ 96 y2 9 )

Körösmelletti szőlőkből 18 „ 38 19
Szőlős-Osabáról . . . .  145 „ 85 19
Ó szőlőkből.................  49 „ 14'/i n
1879. észt. termés . . 78 „ 75 99

1880. észt. termés . . 224 „ 25 99

M alm okbó l.................  — „ 84 99
Összesen 1743 „ 15 n

VII. Búza kiadás :
Leik. és tan. fizetésébe 1418 „ l 1/* 99
Tanyai tanítóknak . . 46 „ 461/, n
Egyházfiaknak . . . .  8 „ 60 99

* S írá só k n a k ................. 40 „ 76
Harangozóknak . . . .  5 „ 6 1/,
V inezellérnek.............. 6 „ 92 ♦)
Kocsisnak . . . . . . .  5 „ 63 99

Összesen 1531 „ 451/2 99

Maradvány 211 mm. és 69*/2 kgr.

Vili. Árpa bevétel 1 mm. 14 kgr., a magtárban
van letéve.

Kegyadományok:
Néhai nt. Brószman Dániel özvegye 800 frt

Devosa J ó z s e f .............. . . . 50 19

Összesen 850 1 )

Azonkívül ajándékoztak : Miklya György és Miklya



Zel. András az oltárra négy-négy gyertyát, Mikíya 
György nejével a négy gyertyatartót újonnan meg- 
aranyoztatta és adott uj oltárteritőt, Palusik Ádám 
nejével adott négy uj gyertyatartót és úrvacsorához 
való ezüst kannát, Soltész Ferdinánd nejével Ondro- 
viczky Terézzcl egy térítőt a kehelyre, Miklya Zel. 
György és Gajdács János nejeikkel egy uj s értékes 
ezüst kelyhet.

Az év végén megválasztatott az uj presbyterium, 
melynek tagjai következők:

Achim János, Achim F. János, ifj. Achim L. 
János, Achim Mihály, Achim F. Pál, ifj. Aradi Já
nos, Aradi Kliment György, Aradi Pál, Aradszky Pál.

Bajcsi János, Belanka János, Belanka Pál, másik 
Belanka Pál, Bohus M. János, Botyánszky András, 
Botyánszky János.

Dohányos György.
Farkas Griecs Mikály, Feledi János, Félix Ákos, 

Frnda Pál.
Gajdács György, ör. Gajdács János, ifj, Gajdáos 

János, Griecs Tomo Mihály,
Hanko Máté, Hanko F. Mihály, Harich Ádám, 

Havran Pál, Holecz L. András, Hricsovinyi János, 
Hursan Pál,

Janovszky András, Janovszky János.
Kaczko János, ör. Kaczko Mátyás, Kaczko Zs. Mátyás, 
Kesjar Aradszky György, Kesiar Mihály, Kitka J á 
nos, Kliment Z. György, Kliment János, Kliment
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Szir. János, Kliment Z, János, Kocziszky Mátyás, 
Kocziszky Mihály, Kokavecz András, Koszecs János, 
Koszecz Pál, Kovács János, Kovács Mátyás, őr. Ko- 
vács Szeg. Ádám, ifj. Kovács Szeg. Ádám, Kraszko 
János, Kvasz K. János.

Laczo Novák András, Laczo D. György. Lepény 
András, Lepény Pál, Liker Mihály, Lipták L. György, 
Lipták L. János, Lukoviczky György

Maozák Z. Ádám. Maczák L. György, M&czáfe 
Márton, Marik János, Mázán János, Mázán M. János 
Mekis Mihály.

Ondroviczky Sámuel, Ónodi János, Ónodi Mihály,
Patay György, Patay Mátyás, Prisztavok András, 

Prisztavok Pál.
Salamun János, Sipiczky Koll. János, Strben 

Ádám, Szák György, Szák Márton, Szaszák János, 
Szaszák Mátyás, Szemian Sámuel, Szeverinyi András, 
Sztraka Ernő.

Uhrin János, másik Uhrin János, Urszinyi 
János.

Yalach János, Vandlik Mátyás, Varga Kor. Má
tyás, Vidovenecz Márton.

Zahoran György, Zahoran János, Zahoran Pál, 
Zélenjanszky György, Zsilinszky György, Zsilinszky 
Mihály, Zsíros Mihály.

Póttagok: Kovács György, Botyánszky György,
Mázán Pál, Zsilinszky Endre, Botyánszky György, Mi-

i*



lyo Mátyás, Achim K. János, Achim János szürszabó, 
ifj. Ságul János, Osarejs György.

Az iskolai bizottmány ta g ja i:
Bajcsi János, Botyánszky János, Osarejs György, 

Félix Ákos, ör. Gajdács János, Géos János, Hanko 
Máté, Horváth János, Kesjar Ar. György, Kitka Já
nos, Kliment Szir. János, Kovács Szeg. Adám, Ko
vács Mátyás, Lipták L. János, Ondroviczky Sámuel, 
Patay György, Strben Ádám, Szemián Sámuel, Sztraka 
Ernő, Urszinyi János ZahoranPál, Zelenjanszky György, 
Zsilinszky György, Zsilinszky Mihály.

Istennek kegyelme legyen velünk! Ámen. 
Bi-Osabán, 1881. Jan. 5.

• Haan Lajos. m. k.
ez i. sz, ígazg, lelkész.'
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