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Az igen tisztelt olvasónak szives tu
domásául adatik, hogy habár e kis könyv értéke 
úgy belsőleg mint külsőleg csekély is , mégis 
nagymérvű lehet azon szent czél elérésére, melyre 
szánva van, ugyanis : azt annak szerzője, a bán
falvi ág'ost. evang. egyház által építendő ujtem- 
plom alaptőkéjének növelésére irta és kinyomatta. 
Éppen azért szívélyesen kéri az igen tisztelt pol
gártársakat:, nem, személy, vallás és rangkülönb
ség nélkül, minden egyes és buzgó hazafiakat, e 
csekély munkának pártolására s megvételére, — 
mert az által egy szent ügy alapjainak megvet- 
hetésére szolgáltat alkalmat és lehetőséget. Re
ményiem is , hogy a kiben van hit, remén)’ és 
szeretet, az édes örömest megveszi e kis könyvet.

Mély tisztelettel

a szerző.
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E lőszó.
A  bánfalvi evang. egyház homályos múltját felderíteni, a je

lent teljes világosságban feltüntetni, s ekképen az utókornak a 
múltat és jelent átadni, ez e csekély munkámnak egyedüli czélja. 
A  homályos múltnak felderítésére írott adatok hiánya végett, azon 
időbeli s még jelenleg is életben lévő n egyén *) emlékező tehet
sége és összevágó állítása után, az általuk jól ismert helyzeteket 
valék képes megtudni, és az enyészettől felmaradt egynéhány tö
kéletlen ugyan, de mégis idevágó —  imitt-amott talált —  iratok
ból a szükséges és kellő adatokat összeállítani, s ekként a múltat 
feltüntetve, egészen kiegészítő és hiteles alakban előállítani lön 
lehetségessé.

A  bánfalvi ev. egyházra vonatkozó homályos múlt idő alatt 
értem az 1826— 1843-ig tartó időközt, mely időből úgyszólván sem
miféle írott adat nem létezik; a közelebb múlt idő alatt 1843— 1851-ig, 
mely időből vannak ugyan biztos, de mégis nagyon hiányos ada
tok ; a legközelebb múlt és jelen idő, alatt 1851— 1876-ig, mely idő
szak teljes adatokkal dicsekszik ; és igy a bánfalvi evang. egyház
ban már 25 évi papi működésem alatt, folytonos —  úgy a múltra 
vonatkozó kutatásaim, valamint időmbe vágó jegyzeteim követ
keztében , hiteles adatokon nyugovó munkát adok át az utókornak, 
oly meggyőződésben lévén, hogy ez által is szolgálatot tettem 
egyházamnak és az utódoknak. —  E munkám végén, egy tolda
lékban megérintem még a bánfalvi községnek 50 éves fennállását 
és ez idő alatti összes elöljáróinak névsorát. Ú gy szinte a bánfalvi 
rom. kath. és helv. hitv. egyházak keletkeztét, hivatalnokainak 
megnevezésével; nemkülönben Mózes vallásuak névjegyzékét; s 
még egyéb községi nevezetességeket is. S ez által is czélom nem 
más , mint polgártársaimat —  valláskülönbség nélkül —  megismer
tetni községünk s egyházaink múltjával s mostani helyzetével; és 
még hozzá, csekély emléket hagyni magam után, hogy ha mikor 
majd én nem leszek, az ezeket olvasók megemlékezzenek rólam.

Kelt Bánfalván, junius hó 25-én 1876.
Baross Károly,

b á n f a l v i  u v ;i ti g. l e l k e s  z.
*) Öt'. Javorcsik János. ör. Ravasz György. Böhm Mátyás. Ör. Septei 

Péter, Ör. Fenyvesi Péter. Kocs. Szabó István. Orbán Adára. Tót .Mihály, 
Kocs. Szabó András. Német János Braskó Mihály.



Bánfalva községének keletkezése.
Dezséri báró Rudnyausky Sándor, Békés megyében kebelezett 

Szent-Tornyai allodialis birtokán 1826-ik évnek Szent-Mihály nap
ján, örökös szerződés alapján, egy 40 házra terjedő telepet alapí
tott, többnyire Orosházi és Szentesi származású lakosokból, kiknek 
mindegyike kapott a földes uraságtól Va hold házhelynek való föl
det, V2 hold legelőt 1100 Q] ölivei számítva lánczát, e következő 
feltételek alatt: a házhelytől és legelőtől évenként 14 napot szol
gálni, a szőlőtermésből 9-det fizetni, minden egyes lakos kötelezte- 
tett. Azonkívül felesműveletre való földet mindenki annyit kapott, 
a mennyit akart vagy bírt megmívelni. Az örökös szerződés két 
példányban — a megye által hitelesítve — kiadatott, melynek 
egyike a lakosoknál maradt — most is a községházánál látható, — 
a másika a megye levéltárába betétetett.

A község neve.
E telepnek a báró, mint telepitő földes úr Bán f a l v a  nevet

adott.

A község első íakossainak neve.
Őr. Dudás István lielv. liitv. Vas Pál ágost. evang.
Fenyvesi András lielv. liitv. Számely János ág. evang.
Kovács Ádám ágost. evang. Páli István ág. evang.
Javorcsik János ág. evang. Orbán Mihály ág. evang.
Darók György ágost evang.  Losonczky László róm. katli.
Darók János ág. ev. Győri Mihály ág. evang.
Kővágó István ág. ev. Lipták Márton ág. ev.
Ör. Kis Ferencz ág. ev. Dóczi Sámuel helv. hitv.
Kifor Pál ó-hitű Pálinkás József rom. katli.
Tót Mihály ág. ev.  Dudás János helv. hitv.
Szabii Ferencz ág. ev. ifj. Dudás István helv. hitv.
Horváth Mihály ág. ev. Lénárdt János helv. hitv.
Szula Mihály ág. ev. Kürti Bálint helv. hitv.
Ifj. Kis Ferecz ág. ev. Szarka János ág. evang.
Paulik Pál ág. ev. Varga Mihály helv. hitv.



Fekvése.
Bánfalva községe fekszik Békés megyében, Csongrád megyébe 

ékelő éjszakkeleti ré«zén. Hozzá legközelebb esik: dél fe lől: Oros
háza községe P/a óra, — éjszakról: Szarvas városa 3 óra, — uyu- 
gotról: Szentes városa 4 óra járásnyira. Határos: Gróf Károly Ala
jos, György és István, Nagyújvárosi Kis és Nagy-Királysági és Szé- 
nási uradalmaival és Puszta-Szentornyával.

A bánfalvi ágost. hitv. evang. Egyházra vonatkozó
I-s ő időszak  

1826-tól 1843-ig.
Ez örökös telep első lakosai nyelvre nézve mind magyarok 

voltak. Vallásukra nézve, már kezdetben három felekezetbeliek u. 
m. ágost., helv. és rom. eath. vallásunk voltak. — Az ágost. hitval- 
lásuak az Orosházi evang. anyaegyház, a helv. hitvallásnak a Szen
tesi h. h. anyaegyház, a rom. cath. hitvallásnak szinte az Orosházi 
r. eath. anyaegyház lelkészei által a hitbeliekben ellátattak. — Az 
ágost. evang. hitvallásnak úgy kezdetben, mint későbbi időben, 
egész jelenkorig mindenkor, a lakosság nagyobb részét képezték és 
képezik.

Egy pár év elteltével az ágost. és helv. hitvallású lakosok, 
gyermekeik neveltetése és iskoláztatása érdekéből, egyesülten ta
nítóról gondoskodván, már

1829- ik évben, Vörös István nevű egyént, ki helv. hitvallású 
volt, csekély fizetésre hívták meg tanítónak, s Losonczky Lászlótól 
kibérelt házban tanitatták gyermekeiket.

Ez évben nagy hó és hideg tél volt.
1830- ban Barkó Mihály h. hitvallású tanította gyermekeiket.
1831- ben Győri Imre evang. vall. orosházi származású lett ta

nítójuk.
Ez évben a nagy cholera dühöngött, a mikor itt Jul. 1-től 

September végéig sokan meghaltak, s a szőlő temetőbe temettettek.
1832- ben Dobsa Tamás helv. hitv. volt tanító, ki már a hívek 

által if. Dudás Istvántól örökáron vett és épített iskolaházban taní
tott. Ezen iskolaház 24 éven át egész 1856-ig fennállt.

Ez évben kaptak a lakosok a földes úrtól 1 holdnyi temető
nek való földet.

— 6 —



7

1833- ban és 1834-ben 20 házhelyei szaporította a földes ura
ság a falut, u. m. az úgynevezett községházi utczát kiépítette.

1834- től egész 1838-ig nem volt tanítójuk.
1838- ik év tavaszán T. Hraskóczy György, Pestmegyei Kis- 

d) Körösi születésű, evang. vall. felszentelt pap, de egyház nélküli jött
Bánfaivára, s itt két évig tanitóskodott.

Ennek idejében az ágost. hitv. és helv. hitvallású hívek együt
tesen egy kisszerű imaházat, a nagyságos báró által ajándékozott 
200 □  ölnyi funduson építettek.

Ez évben szereztek a hívek egy sárgarezü kelyhet ostyatartó 
tálkával együtt az úrasztalánál használandőt.

1839- ben a földes uraság ismét házhelyeket osztott pénzért, 
és kőt utczát új lakosokkal be népesített Szente József házától 
Tarkó András házáig, a mikor még jobban megszaporodott az eyang. 
hívek száma.

1840- ben Székács Sámuel evang. vall. Orosházi származású, 
gymnasiumot végzett, hivatott meg a bánfalviak által tanítónak, ki 
két évig állta hivatalát, — azután önként beállt katonának.

Székács Sámuelnek könnyelmű gondatlansága végett vesztek 
el e hók egyháznak minden lehető iratai, a miért is ez időszakról a 
fentebb elősoroltaknál többet tudni lehetetlen.

1840-től 1842-tőnek végéig, Kis János volt — állítólag — e 
íiók egyház gondnoka.

A bánfalvi evang. fiók egyházat eleitől fogva az orosházi lel
készek, u. m. N. T. Mikolay Istváu és Balassa Pál urak gondozták, s 
az úri szentvacsorát osztani kijártak.

I I -ik: i d ő s z a k .
1843-tól 1851-ig.

Ez időszak nagyon eseménydús volt úgy a községre, valamint 
az ágost. hitv. evang. fiók egyházra nézve is, miután a község új te 
lepítés által nagyban meguépesedett és rendes községgé ismertetett 
el, s az ágost. hitv. fiókegyház igen megszaporodván, Anyaegyházzá 
tétetett, s rendes lelkészszel elláttatott.

1843-ban a földes uraság, a falu kelet-déli részén fekvő pas- 
kumot, vagy is temető melletti oldalt házhelyeknek (körülbelül 150 
házhely) kiosztá és betelepité, mi által a lakosok száma tetemesen, 
— különösen az ág. hitv. evang. vallásunk száma nagyban szapo
rodott.
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1843- ik év első felében Horváth András ev. vall. földművelőre 
bízatott az iskolás gyermekek tanítása.

Ez év második felében pedig Balázs Mihály helv. liitv. képzett 
egyén hivatott meg tanítónak, ki 1844-ik év Oct. haváig tanítós- 
kodott.

Egyházi elöljárók voltak ez évben: Héjas Sándor gondnok, Vi
rág István. Domokos Pál, Csapó János, Szula János, Bagyim András 
esküdtek. *

Ez évben határozták el magokat a két hitfelekezetü hívek, 
imaházukat lélekszám arányához megnagyobbítani, rendes lelkészt 
hívni s a fiók egyházat Anyaegyházzá tenni. — A miért is Héjas 
Sándor, az akkori gondnok, N. T. Kristoffy Sámuel esperes úrhoz, — 
többed magával Nagylakra rnenvén, és az egyház abbeli kérelmét 
beterjesztvén: „legyen szabad bánfalvi fiók egyháznak Anyaegy
házzá lenni, és rendes lelkészt hívni.11 — E beterjesztett kérelme 
az egyházbelieknek, hogy annál foganatosabb legyen, az imaház na- 
gyobbításához és papiak építéséhez azonnal hozzá is fogtak, s 
1844 ik év Júliushó végéig az építést be is végezték.

Ugyan ez évben vettek a hívek egy kis harangot IGV2 fontnyi 
súlyút, 24 váltó forintért, azon harangot, mely a Mező-Berényi 
Gymnasium harangja volt egykor.

1844- ik évben, a békési ágost. hitv. esperességnek közgyiilé- 
sileg hozott határozata folytán, csak ugyan a bánfalvi evang. fiók 
egyháznak megengedtetett rendes lelkészt hívni, s ekként Anya
egyházává lenni. A nyert engedelem vétele után a hívek azonnal 
— azaz Oct. havában — T. Molitórisz Lajos Pitvarosi lelkészhez 
fordulván, őt lelkészül meghívták, — ki e meghívást elfogadván, 
már 1844-ik év Nov. 12-kén Bánfaivára jött s lelkész-tanítói hiva
talát elfoglalta.

E naptól, azaz 1844-ik év Nov. 12-től kezdve lett a bánfalvi 
ág. hitv. evang. egyház Anyaegyházzá, s Anyakönyvei is e napon 
veszik kezdetűket.

Egyházi elöljárók ez évben a következők voltak : Héjas Sán
dor gondnok, Virág István, Csapó János, Domokos Pál, Ravasz 
György, Bagyim András esküdtek.

A gondnoki számadás szerint ez évben volt az egyháznak 
pénzbevétele: 533 frt 51 kr., kiadása: 515 fit. 23 kr., maradványa: 
18 frt 28 kr. váltópbeu.
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Ez évben kegyadomány gyüjtetett, és pedig 309 váltó forint, 
a megnagyobbított templom költségeinek fedezésére.

Ugyan ez évben éppen virág-vasárnapján, erős szélvész által 
a templom teteje felerészben leszakittatott, falazata is megrongál- 
tatván, úgyannyira, hogy majdnem újból kellett azt felépíteni.

Ez év nov. 12-kétől deezember végéig:
Született: összesen, 6 fiú, 8 leány, vallásra nézve 11 ágost. ev. 

2 lielv. liitv., 1 ó-hitit.
Meghalt 4 összesen, 2 finemű, 2 nőnemű.
Házasságra lépett 2 pár.
Iskolás gyermekek száma nem tudatik.
Lelkek száma szinte nem tudatik.

Nagy kár, hogy Molitorisz Lajos lelkész, bánfalvi papi műkö
dése alatt, mely 5V2 évre terjedett, az egyház dolgairól és mozza
natairól egyáltalában semmi jegyzéket nem tett, sem jegyzőkönyvet 
nem vezetett, melyből most az akkori állapotokat lehetett volna 
bővebben megtudni.

1843.

Lelkész-tanitó: Molitorisz Lajos.
Egyházi elöljárók: Darók György gondnok, B. Horváth György, 

Virág István, Szula Ferencz, Kocs. Szabó István, Domokos Pál, Hári 
Mihály, Fekete Mihály esküdtek.

Két meglevő számadás szerint volt az egyháznak ez évben jö
vedelme, és pedig pénzbevétel: 472 frt 1 kr. Kiadás: 292 frt 8 kr., 
maradvány: 179 frt 53 kr. váltó pénzben

A templom építési költségek fedezésére ez évben is gyűjtöttek 
kegyadományokat, mintegy 119 forintot váltóban.

Ez évben vette meg az egyház a templom melletti földet Csapó 
Jánostól és Tót Kovácsáétól 68 váltó forinton. E paskumnak neve
zett föld mintegy 951 Q  ölnyi a lelkésznek veteményes és gyümöl
csös kertül átadatott.

A templom felépítése ez évben egészben befejeztetett, valószí
nűleg fel is szenteltetett.

Született ez évben 98 összesen, 49 fiú, 49 leány, vallásra nézve 
76 ágost. evang., 20 helv. vall. 2 ó-hitű, törvénytelen ágyból 2.
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Meghalt 50 összesen, 33 finemű, 17 nőnemű, 12 házaspárt vá
lasztott el a halál, 3 özvegy halt meg. Legidősebb halott volt 7!) 
éves férfi.

Házasságra lépett 7 pár, 2 pár özvegy özvegygyei, 1 pár öz
vegy hajadonnal, 4 pár nőtlen hajadonnal.

Iskolás gyermekek száma 100 összesen, 56 fin, 42 leány.
Lelkek száma n em tudatik.

1846.

L. t. Molitórisz Lajos.
Egyházi elöljárók: Darók György gondnok, ör. Septei Péter, 

Virág István, Kocs. Szabó István, Zana István, Tarkó András, Né
met János, B. Horvát György, ugi Tóth Ferencz, Szász József esküdtek.

Kisszénási elöljárók: Horváth György gondnok, Hári Mihály 
esküdt.

Egyház jövedelme pénzbevétel: 516 frt 55 kr, kiadás 515 frt 
49 kr, maradvány: 1 frt 6 kr. vpben.

A templom belsőleg ez évben székekkel elláttatott, Erdődi 
Antal szentesi ácsmester készítette azokat 320 frt váltpbe.

Az egyház ládája ez évben — állítólag — vétetett.
A templom felépithetésére kölcsön vett pénz lefizetésére, ké

regetés utján adományokból gyüjtetett ez évben is mintegy 201 frt 
27 kr. vtpbe.

Született 101 összesen, 51 fiú, 50 leány, törvénytelen 1. Val
lásra nézve: 73 ág. ev. 24 helv. vall. 4 ó-hitü.

Meghalt 71 összesen, 30 finemü, 41 nőnemű. A halál elválasz
tott 11 házaspárt, 1 özvegy halt meg. Legidősbb halott 75 éves nő.

Házasságra lépett 9 pár, nőtl. haj. 5,özv. haj. 3,özv. özv. 1 pár.
Iskolás gyermekek száma 86 összesen, 56 fiú, 30 leány.
Lelkek száma nem tudatik.

1847.

Lelkész: Molitórisz Lajos.
Egyházi elöljárók: Kocsis Szabó András gondnok, Virág Ist

ván, Kocs. Szabó István, Szente Ferencz, Darok György, Tőt Ferencz, 
ör. Septei Péter esküdtek. Kis-Szénási elöljárók: Horváth György 
gondnok, Hári Mihály esküdt.
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Egyház jövedelme, pénzbevétel: 101 frt 8 kr. kiadás: 108 írt 
3 kr, a kiadás 7 frt 5 krral nagyobb mint bevétel.

Ez évben is kéregetett az egyház, és kapott 30 frt 42 krt vpbe.

Született 121 összesen, 53 fiú, 68 leány, kettős 2 anyától, tör
törvény télén 2, vallásra nézve 96 ág. evang., 23 helv. hitv. 2 ó-hitü.

Meghalt 92 összesen, 40 finemű, 52 nőnemű. A halál elválasz
tott 14 házaspárt, 1 özvegy halt meg. Legidősbb halott 85 éves férfi.

Házasságra lépett 8 pár, nőtl. haj. 6, özv. haj. 1, özv. özv. 1 pár.
Iskolás gyermek 86 összesen, 48 fin, 38 leány.
Lelkek száma nem tudatik.

1848.
Lelkész: Molitórisz Lajos.
Egyházi elöljárók: ör. Septei Péter gondnok, Darok György, 

Csapó János, Csik István, Szekeres János, Adorján István, Ugi Tót 
Ferencz, ör. Sós János esküdtek.

Egyház jövedelme, pénzbevétel: 413 frt 36 kr.,kiadás: 418 frt 
54 kr. Kiadás 5 frt 18 krral több a bevételnél.

Ez évben is kéregetés utján 252 frt 35 krt váltóban kapott 
az egyház.

A templom eleje csak ez évben dezkásztatott be, s a tető egé
szen bezsindelyeztetett. E munka került 141 frt 38 krba.

Kölcsönt vett fel az egyház az esperességi pénztárból 100 
váltó forintot.

Törlesztett 100 váltó frtot, Czagányi uradalmi inspectornál.

Született 122 összesen, 66 fiú, 56 leány, kettős 3 anyától. Val
lásra nézve: 95 ág. ev. 26 helv. v. 1 ó-hitü.

Meghalt 80 összesen, 50 finemű, 30 nőnemű, A halál 14 párt 
választott el. Legidősbb halott 94 éves férfi.

Házasságra lépett 17 pár, 10 nőtl. haj., 4 özv. haj., 3 özv. özv.
Iskolás gyermek 78 összesen, 51 fiú, 27 leány.
Lelkek száma mennyi volt, nem tudatik.

1849.
Lelkész: Molitórisz Lajos.
Egyházi elöljárók: ör. Septei Péter gondnok, Bikádi János,
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Hári Mihály, Adorján István, B. Horváth György, Darok György, 
Csik István esküdtek,

Egyház jövedelme, és pedig pénzbevétel: G7 írt 18 kr.,kiadás : 
64 frt 57 kr., maradvány: 2 frt 21 kr. váltópénzben.

Ez évben vett az egyház egy fali órát a papiaknál tartandót.
Cholera ez évben ismét pusztított, itt 25 egyén halt meg.

Született 128 összesen, 59 liú, 69 leány, kettős 2 anyától, tör
vénytelen 1, hitvallásra nézve: 109 ág. ev., 23 lielv. liitv., 2 ó-hitű.

Meghalt 108 összesen, 51 finemü, 57 nőnemű, a halál 19 há
zaspárt választott el. Legidősbb halott 80 éves férti.

Házasságra lépett 16 pár, ebből 9 nőtl. haj, 4 özv. haj., 3 özv. özv.
Iskolás gyermek volt 63 összesen, 41 fiú, 22 leány.
Lelkek száma nem tudatik.

1850.
Lelkész: Molitórisz Lajos, később levita-tanitó: Henezely 

István.
Egyházi elöljárók: ör. Septei Péter gondnok, Virág István, 

Csapó Mihály, Csik István, Orbán Mihály, Szekeres János, Adorján 
István, Csapó János esküdtek, Fábián Mátyás, Varga István kis- 
birák.

Egyházjövedelme készpénz bevételben: 10 frt 10 kr., kiadás: 
11 frt 43 kr., maradvány: 4 frt 37 kr. vtp.

*  *

E folyó 1850-ik év April 7-kén távozott a bánfalvi egyházból 
Molitórisz Lajos lelkész Albertfalvára lelkésznek, s Jun. 4-kéig üre
sen állt a lelkésztanitói állomás. Ez idő alatt a bánfalvi rom. catli. 
lelkész T. Kupsa Péter gondozta az evang. egyházat.

Jun. 1-jén hivatott meg Henezely István, Szarvasi főgymnási- 
mnban 8 osztályt végzett tanuló tanitó-levitának, s már Jun. 4-kén 
állomását el is foglalta.

Született ez évben 119 összesen, 59 fiú, 60 leány. Ezekből 1 
törvénytelen, kettős 1 anyától, vallásra nézve: 93 ág. ev., 23 lielv. 
hitv, 3 ó-hitü.

Meghalt 7b összesen, 34 finetnü, 44 nőnemű, a halál 12 párt 
választott el, 4 özvegy halt meg, legidősbb halott 74 éves nő.
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Házasságra lépett 2 pár, mind a kettő nőtlen hajadonnal.
Oskolás gyermekek és lelkek száma nem tudatik.

* * * *
^  *

Lelkész nem léte alatt, az úriszentvacsorát T. Molnay Károly 
Orosházi lelkész-tanár kijárt felszolgálni.

III-ik időszak.
1851-töl 1876 -ig.

Ez időszak kiválóan nevezetes azért, hogy a lelkészi hivatal
lal egybekötött iskolás gyermekek tanitása arról levétetvén, külön 
tanítói állomás felállittatott, rendes tanító hivatott, új iskola épít
tetett, tanító lakás vétetett, a párbér az egyházi gondnok és pres- 
bvterium által kellő időben behajtatni elrendeltetett, s ekként az 
egyház majdnem újból szerveztetett. Ez újbóli szervezésre kedve- 
zőleg hatott az a körülmény, hogy 1854-ben ismét 210 házhely ki
osztatván a község majd még egyszer annyira megnagyobbodott, s 
az új lakosok által az egyház is tetemesen szaporodott és erős- 
bödött,

1851.

Első félévben: Henczely István levita-tanitó.
Második félévben: Baross Károly lelkész.
Egyházi elöljárók: Virág István gondnok, Csapó János, ör. 

Melis András, Csik István, Orbán Mihály, Szekeres János, Adorján 
István, Csapó Mihály, Szula Ferencz, B. Horváth Mihály, Bárók 
György. Kocs. Szabó András, Kocs. Szabó István, Hanő Ádám, Jóri 
Sándor, Domokos Pál esküdtek, Kácz István egyházfi.

Egyház jövedelme, és pedig pénzbevétel: 445 frt 1 kr., kiadás : 
248 frt, maradvány: 197 frt 1 kr. váltópénzben.

Gabona bevétel: 280 véka búza, 188'/2 véka árpa.
Kiadás: 205 „ „ 162 „ „

Maradyány: 75 „ „ 26 V2 „ „
*

*  *

Henczely István levita-tanitó egy évi szolgálata után, azaz 
1850-ik év Jun 4-től 1851 Jun 4-kén elköltözött a bánfalvi egvház- 
ból s ment Pozsonyba hittan hallgatónak.
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1851-ik év Apr. 13-kán Baross Károly hittan jelölt, Ivis-Kő- 
rösi ágost. hitv. ev. Egyház magyar iskolájának oktatója válasz
tatott meg a bánfalvi ev. Egyház által lelkésznek, és az óv Jun. 
10-kén Miskolczon Főtisztelendő Komáromy József Superinten- 
densi Administrator úr által pappá felszenteltetett, s Jun 25-kón 
bánfalvi lelkészi állomására jött, Jun. 29-kén N. T. Placsko Ist
ván esperes tír által az egyházba beavattatott, — mely alka
lommal jelen voltak az esperes tíron kivtíl: T. Molitói'isz Lajos 
Alberti lelkész és Mölnay Károly Orosházi lelkész-oktató urak.

Született ez évben 97 összesen, 51 fiú, 46 leány, 3 törvény
telen, 80 ágost. evang., 16 hely. hitv., 1 ó-hitü.

Meghalt 76 összesen, 38 finemü, 38 nőnemű, a halál 12 házas
párt elválasztott, 3 özvegy halt meg, legidősbb halott 75 éves nő.

Házasságra lépett 7 pár, 5 pár nőtl. haj., 2 pár özv özv.
Iskolás gyermek 63 összesen, 35 fiú, 28 leány.
Úriszentvacsorával élt ez évben 394 összesen, 190 férfi, 200 nő.
Lelkek száma 884 összesen, 419 finemü, 465 nőnemű

1852.

Lelkész: Baross Károly, tanító : Baross József.
Egyházi elöljárók: Virág István gondnok, Tarkó András, 

Szabó Ferencz, B. Horváth Mihály, Darók György, Orbán Mihály, 
Birány György, Melis András, Adorján István, Szula Ferencz, Bi- 
kádi János, Mravik János, Zahorecz Márton esküdtek.

Egyház jövedelme ez évben volt, pénzbevételben: 976 frt 53 
kr., kiadásban: 918 frt 46 kr., maradvány: 58 frt 7 kr. váltóban.

Gabona bevétel: 3771/® véka búza, 234x/a véka árpa.
Kiadás: 307 „ „ 2071/3 „ „

Maradvány: 70 1/2 „ „ 2 7  „ „
Ez évben a templom külseje és belseje javíttatott, mintegy 80 

forintnyi költséggel, — a papiakhoz egy kamara építtetett, — 100 
forintnyi tartozás három évi kamattal együtt az esper. pénztárnál 
törlesztetett.

*  * *

Ez év ápril 18-kán rendes tanítónak Baross József pestmegyei 
Kis-Kőrösi születésű, Selmeczen 7 osztályt végzett az egyház által
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elválasztatott, N. T. Placsko István esperes úr tudta és helyben 
hagyása mellett, ki hivatalát azonnal el is foglalta.

Született ez évben 130 összesen, 58 fiú, 72 leány, ezek közt 
volt: 1 törvénytelen, 3 halva született, 100 ág. evang., 28 helv. vall., 
2 ó-hitii.

Meghalt 58 összesen, 30 finemü, 28 nőnemű, a halál 3 házas
párt elválasztott, 2 özvegy halt meg, legidősbb halott 78 éves férfi.

Házasságot kötött 21 pár összesen, ezek közt: özvegy özvegy
gyei 3 pár, özv. hajadonnal 3 pár, nőtlen hajadonnal 15 pár, vegyes 
vallású 1 pár.

Confirmálva lettek 18 összesen, 16 fiú, 2 leány.
Iskolás gyermekek száma 92 összesen, 52 fi, 40 leány.
Szentúrvacsorával ólt ez évben 902 összesen, 442 férfi, 460 nő.
Lelkek száma 915 összesen, 455 finemü, 406 nőnemű.
Egyházi adót fizető párok száma 25672 összesen,

Bábák: Szula Ferenczné és ör. Zana Istvánné.

1853.

Lelkész: Baross Károly, tanító: Baross József, az év végén: 
Oravecz Lajos.

Egyházi elöljárók: Virág István gondnok, B. Horváth Mihály  ̂
Kerekes György, B. Horváth György, Szabó Ferencz, Kocs. Szabó 
István, Csanda István, ör. Csapó Mihály, Orbán Mihály, Polereczki 
András, Birány György, Szalai István, Szula Ferencz esküdtek, Za- 
liorecz György egyházfi.

Egyház pénzbevétele: 741 frt 29 ki*., kiadása: 491 frt 6 kr., 
maradvány : 250 frt 23 kr. vltpénzb.

Gabona bevétel: 3867a véka búza, 315V2 véka árpa.
Kiadás: 335V2 „ „ 261 „ „

Maradvány: 51 „ „ 547a „ „
E maradványból a híveknél maradt hátralékban: 40 frt 32 

kr. pénz, 237a véka búza, 22'U»véka árpa.
Ez évben vétettek új anyakönyvek; egyházgyülésileg egy na

gyobb harang megszerzése is elhatároztatott, melynek vétel ára a
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párokra kivettetvén, egy egész párra 1 frt pengőbe, fél párra 50 
kr. ppénzben.

A szarvasi főiskolára ez évben fizetett az egyház először, 
az akkor rá vetett illetéket 57 frt 30 krt. váltópénzben.

Ez évben csináltatott az egyház pecsétnyomót, e körirattal: 
„A bánfalvi evang. egyház pecsétje. 1853.“

Baross József tanitó, Szabad-Szentornyára levita-tanitónak 
elhivatván, Bánfaivárói Oct. 2-kán el is távozott, helyébe Oravecz 
Lajos szarvasi tanyák tanítója, rendes tanítónak megválasztatott, 
ki már Oct. lo-kén állomását elfoglalta. Lakás béreltetett számára 
ör. Melis András há ában.

Született 126 összesen, 73 fiú, 53 leány, törvénytelen 3, kettős 
egy anyától.

Meghalt 95 összesen, 50 finemü, 45 nőnemű, a halál 7 házas
párt választott el, 5 özvegy halt meg, legidősbb halott 78 éves férfi.

Házasságra lépett 7 pár összesen, 2 pár özv. özv., 5 pár nőtl. 
haj., ezek közt vegyes vallásu 2 pár.

Confirmáltatott 11 összesen, 7 fiú, 4 leány.
Szentúrvacsorával élt ez évben 872 összesen, 422 férfi, 450 nő.
Iskolás gyermek 95 összesen, 52 fiú, 43 leány.
Lélek szám Kis-Szénással együtt 1070 összesen, 546 finemü, 

524 nőnemű.
Egyházi adót fizető pár 26OV2 összesen.
Ez évben vörös himlő nagy mérvben dühöngött, s tartott Máj. 

1-től Jun. 25-ig, sok kis gyermeket ragadott magával.

Bábák: Szula Ferenczné és Zana Istvánná.
Harangozó: ör. Zsédényi István.

1854

L. Baross Károly, T. Oravecz Lajos.
Egyházi elöljárók: Polereczki,András gondnok, Virág István, 

Csanda István, Darók György, Bikádi János, Biráiiy György, B. Hor
váth György, Szula Ferencz, Kocs. Szabó István, Szalay István,
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Csapó Mihály, Orbán Mihály, Mravik János esküdtek, Zahorecz 
György egyházfi, Pusztai István, Domokos Mihály kisbirák.

Egyház jövedelme, pénzbevétel: 523 frt 29 kr., kiadás: 400 
írt 3 kr., maradvány: 117 frt 26 kr. vtp.

Gabona bevétel: 338% véka búza 287% véka árpa.
Kiadás: 268 „ „ 268 „ „

Maradvány: 70% „ „ 191/a „ „
Hátralékban maradt a híveknél 73 frt 95 kr. pénz, 52% v. 

búza, 19% v. árpa.
A múlt évben Schaudt András pesti harangöntőnél rendelt 

256 font súlyú harang, ez év April 6-kán érkezett meg Pestről, 
Apr. 12-kén uj haranglábra felhuzatván, beszentelésénél „ K i á l t ó  
s z ó “ nevet kapott. E harangon e felirat van: „A bánfalvi evang. 
Anya-egyháznak harangja. Készült 1854. évben. Öntötte Schaudt 
András Pesten.11 — Ára volt e harangnak ott Pesten 256 frt pengő 
pénzben, hozatal és felszereléssel együtt 283 frt 50 kr. pengőben.

Ez évben kapott az egyház ajándékba, a szarvasi ág. evang. 
egyháztól egy szép alakú aranyozott kelyhet tálkával együtt, azt, 
mely szentesi egyháznál volt több évig kölcsönbe. Oltárára pedig 
vett aranyrámás képet, az utolsó vacsorát ábrázolót, és oltári edé
nyeket is u. m. kelyhet, kristály üvegből, két oltári virágtartót, egy 
bortartó edényt. A kehely árát ör. Polereczky András fedezte.

Ez évben a hívek száma nagymérvben megszaporodott, mivel 
a földes uraság ismét 210 házhelyet 400 Q  öleset méretett, s 100 
pengő forint ár mellett eladta. E legirabb osztású része a falunak, 
Ú j - B á n f a l v a  nevet kapott.

A tanítói lakás Hanó Ádám házába áttétetett.

Született ez évben 151 összesen, 77 fiú, 74 leány, 4 törvényte
len, kettős 5 anyától, halva lett 2.

Meghalt 92 összesen, 57 finemü, 35 nőnemű, a halál 6 párt 
elválasztott, 1 özvegy halt meg, legidősbb halott 78 éves férfi.

Házasságra lépett 10 pár összesen, 7 nőtl. haj., 2 özv. haj., 1 
nőtl. özv., vegyes vallásu 2 pár.

Confirmáltattak 18 összesen, 10 fiú, 8 leány.
Szentúrvacsorával éltek 883 összesen, 423 ,férfi 460 nő.
Iskolába járt 126 összesen, 64 fiú, 62 leány, iskolaköteles 

volt 159.
2
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Lelkek száma Bánfalván 1031, Kis-Szénáson 18C, összesen:

Egyházi adót fizető pár 288 összesen.

Bábák és harangozó a múlt éviek.

1217.

1855.

L. Baross Károly. T. Oravecz Lajos.
Egyházi elöljárók: B. Horváth Mihály gondnok, ör. Septei 

Péter, Polereczki András, Virág István, Szalay István, Darók György, 
Orbán Mihály, Szula Ferenez, Csapó Mihály, Bikádi János, Zaho- 
recz Márton, B. Horváth György, K. Szabó István, Csanda István 
esküdtek, Adamicska Pál egyházfi, Pusztai István, Domokos Mihály 
kisbirók.

Egyház jövedelme, pénzbevétel: 1239 frt 56 kr., kiadás: 1118 
frt 39 kr., maradvány: 121 frt 17 kr. vtp.

Gabona bevétel: 381* 1 * * * * * */3 véka búza, 319Va véka árpa.
Kiadás: 325 „ „ 2808/t „ „

Maradvány: öö'/a „ „ 388/4 „ „
A híveknél hátralékban maradt 38 frt 17 kr., 27* 1/i v. búza, 

30V* véka árpa.
Ez évben dühöngött a Cholera, s az egyházi hívekből 80 

egyént elragadott.
Az ó-temetőbe Jul. 8-kán az utolsó halott temettetett, Jul. 

9-kén pedig ör. Melis András és neje, kik Cholerában egy napon 
haltak meg, az ujtemetőbe mint elsők temettettek.

Született 159 összesen, 81 fiú, 78 leány, 5 törvénytelen, kettős
1 anyától, 3 halva lett, 112 ágost. evaug., 41 lielv. hitv., 1 ó-hitü.

Meghalt 181 összesen, 101 finernü, 80 nőnemű, a halál 42 há
zaspárt elválasztott, 8 özvegy halt meg, legidősbb halott 80 éves
férfi.

Házasságra lépett 24 pár összesen, 13 nőtl. haj., 5 özv. haj., 6
özv. özvegyei, 17 pár ágost ev., 4 helv. hitv., vegyes vallásu 3 pár.

Iskolás gyermek 138 összesen, 73 fiú, 65 leány.
Confirmáltak száma 50 összesen, 24 fiú, 26 leány.
Úriszent vacsorával éltek 905 összesen, 415 férfi, 490 nő.
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Lelkek száma Bánfalván 1365, Kis-Szénáson 161, összesen

Párok száma 324 összesen.

A bábák és harangozó a múlt éviek.

1526.

1856.

L. Baross Károly. T. Oraveez Lajos.
Egyházi elöljárók: B. Horváth Mihály gondnok, Miszlai 

György, Szula Ferencz, Polereezki András, Csauda István, Virág 
István, Orbán Mihály, Szalay István, P>. Horváth György, Kocs. Szabó 
István, Csapó Mihály, Zaliorecz György, Miszlai János, Bikádi 
György, Mravik .János, Takács János, ör. Zaliorecz Márton esküd
tek, Adamicska Pál, Sitkéi András egyházfiak, Ravasz István, G. 
Szabó István, Görbics János kisírn ák.

Egyház jövedelme, pénzbevétel: 2561 írt 33 kr., kiadás: 2021 
írt 27 kr., maradvány: 540 írt 6 kr. váltóban.

Gabona bevétel: 535Va véka búza 452 véka árpa.
Kiadás: 502 „ „ 4I8V2 » „

Maradvány: 33 V, „ „ 33 Va „
A híveknél tartozásban maradt 508 írt 571/a kr., 33'/a v. búza, 

33 Va véka árpa.
Ez évben egyház gyülésileg elhatároztatott, hogy ezentúl 

minden egyes pár, egyházi adó fejében tartozik fizetni 1 véka 3 
iczcze tiszta búzát, 1 véka árpát, és pénzben 1 frt 40 krt. váltóban, 
félpár ennek felét. Úgy szinte határoztatott, hogy a folyó évben be 
nem fizetett, s más évre maradt párbéri gabona, nem természetben, 
hanem pénzben, ■— piaczi ár szerint — fog fizettetni.

Ez évben a régi rozzant iskolaház lebontatott, s annak helyén 
új iskolaház építtetett, mely 1505 frt 40 kr. váltópénzbe került. A 
falakra, magok a hivek vályogot készítettek, minden pár 150 dara
bot, félpár 75 darabot adott. —- Papiak udvarában ekkor épült az 
istáló, szin és két sertés ól. Az új iskolaház épületében a lelkész
nek két szoba berendeztetett.

Az új iskola terme Nov. 2-kán 1856-ban valamennyi egyházi 
elöljárók és számos egvkáz hivek jelenlétében ünnepélyesen felszen
teltetett. E felszentelés alkalmával jelen voltak: Baross Károly

2*
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lelkész (a beszentelést vezető,) Oravecz Lajos tanító, B. Horváth 
Mihály gondnok, Orbán Mihály, őr. Csapó Mihály, B. Horváth György, 
Csanda István, Polereczki András, Kocs. Szabó István, Szalay Ist
ván, Szula Ferencz, Zahorecz György, Miszlai János, Miszlai György, 
Bikádi György egyházi esküdtek, Ravasz István, Görbics János, G. 
Szabó István kisbirók, Adamicska Pál, Sitkéi András egyházfiak, 
Kálló Ferencz községi jegyző, Bikádi János biró, Virág István al- 
biró, ör. Septei Péter, Rajki József községi esküdtek.

Az új iskolaházat építő mesterek ezek voltak : Fekete János, 
Erdődi Antal és Szabó János szentesi lakosok.

Az új iskola felépithetésére, egyesektől kölcsönt vett fel az 
egyház mintegy 370 frtot pengő pénzben.

Ugyan ez év tavaszán April hó lG-káu a helvét vallásu hit
rokonaink, önálló egzházat alakítván, egyházunktól elváltak, s 
Cseto Pál hold-mező-vásá helyi gymnasiumi tanúlót hívták meg ta
nítónak.

Született ez évben 200 összesen, 109 fiú, 91 leány, halva szü
letett 6, kettős 3 anyától, 3 törvénytelen, 156 ágost. evang, 40 re
form., 4 ó-hitü.

Meghalt 115 összesen, 59 fiuemü, 56 nőnemű, a halál 9 házas
párt választott el, 5 özvegy halt meg, legidősbb halott 84 éves férfi.

Házasságra lépett 13 pár összesen, 8 nőtl. haj., 2 özv. haj,, 3 
özv. özvegygyei, tisztán ágost. evang. 11, vegyes vallásu 2 pár.

Oskolába járt 146 összesen, 76 fiú, 70 leány. Iskolaköteles 
volt 160, nem járt iskolába 14.

Conűrmáltatott 36 összesen, 19 fiú, 17 leány.
Úriszentvacsorával élt ez évben 994 összesen, 466 férfi, 

528 nő.
Lélekszám Új-Bánfalvával és Kis-Szénással együtt 1238 ösz- 

szesen.
Egyházi adót fizető pár 332*/a összesen.

Bábák és harangozó a múlt éviek.

1857.

L. Baross Károly. T. Oravecz Lajos.
Egyházi elöljárók: Csanda István gondnok, B. Horváth Mi-
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liály, Szula Ferencz, ör. Csapó Mihály, őr. Szilasi György, Szalay 
István, Csizmadia Mihály, Polereczki András, Kis Ferencz, ítavasz 
István, Görbics János, Virág István, Gabnai András, Kocs. Szabó 
István, Miszlai György, Miszlai János, Bikádi György, Zahorecz 
György, ör. Zahorecz Márton esküdtek, ör. Valach Pál k.-szénási 
gondnok, Mravik János, Takács János esküdtek, Sitkéi András, if. 
Septei Péter egyházfiak, if. Csanda István, Szalai Mihály, Pusztai 
István kisbirák.

Egyház jövedelme, pénzbevétel: 1327 frt 35 kr., kiadás: 950 
frt 581/2 kr., maradvány: 376 frt 361/2 kr., váltópénzben.

Gabona bevétel: 425 véka búza, 344 véka árpa.
Kiadás: 355 „ „ 336 „ „

Maradvány: 70 „ „ 8 „ „
Hátralékban maradt a híveknél 375 frt 31 kr., 171/2 véka

búza.
Ez évben az egyház, 370 forintnyi adósságából mintegy 15o 

frtot törlesztett, és egyházi épületeit is javította.

Szülöttek száma 173 összesen, 87 fiú , 86 leány, halva szült 5, 
kettős 2 anyától,, törvénytelen 5.

Halottak száma 137 összesen, 69 finemü, 68 nőnemű, a halál 
elválasztott 16 házaspárt, 3 özvegy halt meg, legidősbb halott 97 
éves férfi.

Házasságra lépett 12 pár összesen, 4 nőtl. haj., 4 özv. özv.
Iskolába járt 179 összesen, 98 fin, 81 leány.
Confinnáltatott 37 összesen, 21 fiú, 16 leány.
Szenturvacsorával élt 1024 összesen, 498 férfi, 526 nő.
Lelkek száma 1431 összesen.
Egyházi adót fizető párok száma 317 összesen.
Ez évben himlőben sok gyermek halt meg.

Bábák és harangozó a múlt éviek.

1858.

L. Baross Károly. T. Oravecz Lajos.
Egyházi elöljárók: Csanda István gondnok , egyházi esküdtek 

a múlt éviek.
Egyházfiak: iíj. Septei Péter és Csanda István.
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Kisbirák: Takács István , Bódis Pál.
Egyház jövedelme, pénzbevétel: 1860 írt 421/a kr., kiadás: 

852 frt 49 ki., maradvány: 1007 írt 52'/2 kr.
Gabona bevétel: 5411/'2 véka búza , 3627a véka árpa. 

kiadás: 4407a „ „ 360 „ „

Maradvány: 101 véka búza, 2]/a véka árpa.
A híveknél tartozásban maradt 1005 f. 55 kr. és 37Va v. búza.
Ez év jun. 27-kéu tartott egyházi közgyűlésen N. T. Torkos 

Károly esperes ur elnöklete alatt, a lelkész és tanító fizetése sza
bályozhatván, az esperességi hiványok jegyzőkönyvébe való beigtatás 
végett, ügy a lelkész, mint a tanító hiványa, az egyhá i elöljárók 
által aláírva, hiteles alakban, az esperes úrhoz beküldetett.

Az egyház ez évben is 100 frt tartozást törlesztett.

Született ez évben 157 öszesen, 73 fiú, 84 leány, 3 halva szü
letett, kettős egv anyától, 6 törvénytelen.

Meghalt 135 összesen, 64 finemü, 71 nőnemű, a halál 24 párt 
elválasztott, 4 özvegy halt meg, legidősbb halott 79 éves nő.

Házasságra lépett 10 pár összesen, 3 nőtl. haj. 7 özv. özvegyei.
Confirmáltatott 40 összesen, 23 fiú. 17 leány,
Szentúrvacsorával élt 1016 összesen, 477 férfi, 539 nő.
Iskolába járt 196 összesen, fiú 108, leány 88.
Lelkek száma 1484 összesen.
Párok száma 3517a összesen.

Bábák: Szuláné, Zanáné és Vargáné.
Harangozó: Zsédényi István.

185 9.

L. Baross K. T. Oraveez L.
Egyházi elöljárók: Gabnai András gondnok, Polereczki And

rás, ör. Csapó Mihály, ör. Zahorecz Márton, Miszlai György, 
Ravasz István, Szalay István, B. Horváth Mihály, Szula Ferencz, 
Csizmadia Mihály, Virág István, Bella Mihály, Sitkéi András, 
Görbics János, Miszlai János esküdtek, ör. Szilasi György főiskolai 
gondnok, if. Septei Péter, if. Csanda István egyházfiak, I)imák Jó
zsef, Valach János, if. Ravasz István kisbirák
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Egyház jövedelme, pénzbevételül? fór. 40 kr, kiadás: 621 
fór 21 l/a kr, maradvány: 296 fór 18 J/a kr pengő pénzben.

Gabona bevétel: 544 véka búza, 400 Va véka. árpa.
Kiadás: 428 véka búza, 78V* véka árpa.

Maradvány: 116 véka búza, 322 véka árpa,
A híveknél tartozásban maradt 268 fór. 17 kr. pp, és 7 véka

búza.
Ez évben a váltó pénz a forgalomból kimaradván, az egyházi 

bevételek és kiadások úgy az egyházi számadás is folyó pénzben 
vagy is osztrák értékben történtek.

E pénz nemben a párbéli adó ekként állapíttatott meg: minden 
egyes pár gabonában fizet csak anyit mint ez előtt, — pénzben pe
dig fizet 70 kr. párbér fejében, azonkívül főiskolai illeték fejében 
24 krt osztr. értékben fél pár ennek felét.

Ttes Szakái Pál földbirtokos úr, az oltár körül díszes kerítést 
és keresztelő-kutat készítetett saját költségén.

Kölcsönéből ismét törlesztett az egyház 133 irtot osztr. ért.

Született 132 összesen, 72 fiú, 51 leány, halva lett 9, törvény
telen 2, kettős két anyától.

Meghalt 99 összesen, 50 finemü, 49 nőnemű, a halál 19 párt 
elválasztott, 2 özvegy halt meg, legidősbb halott 68 éves nő.

Házasságra lépett 9 pár összesen, 2 nőtl. haj., 5 özv. haj., 2 
özv. özv.

Iskolába járt 162 összesen, 92 fiú, 70 leány.
Confirmáltatott 29 összesen, 17 fiú, 12 leány.
Szentúrvacsorával élt 879 összesen, 415 férfi, 464 nő.
Lélek szám 1504 összesen.
Párok száma 354 1/i összesen.

Bábák és harangozó a múlt éviek.

1860.

L. Baross K. T. Oravecz L.
Egyházi elöljárók: Gabnai András gondnok, az egyházi es* 

küdtek a múlt éviek.
Egyházfiak: ifj. Septei Péter, Polereczki András.
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Kisbirák: Miszlai István, Melis Mihály, Melis Ádám, Ve
res István.

Egyház jövedelme, pénzbevétel: 930 írt 22*/2 kr., kiadás 605 
írt 371/* kr., maradvány: 324 frt 85 kr. osztr. ért.

Gabona bevétel: 5281/2 véka búza, 4611/2 véka árpa. 
kiadás: 443 „ „ 384x/2 „ „

Maradvány: 85 Va véka búza, 77 véka árpa.
Hátralékban maradt a híveknél 240 frt 24 kr., 72 véka búza, 

5 8 véka árpa.
Ez évben tűz ellen biztositattak az egyház összes épületei a 

magyar általános biztositó társulatnál. A papiaknál uj kút ásatott.
Szinte ez évben választatott meg bányakerületi püspöknek 

főtisztelendő dr. Székács József pesti lelkész ur.

Született 108 összesen, 60 fiú, 48 leány, halva lett 3, tör
vénytelen 6.

Meghalt 88 összesen, 48 finemü, 40 nőnemű, a halál 15 párt 
elválasztott, 5 özvegy halt meg, legidősbb halott 77 éves nő.

Házasságot kötött 10 pár összesen, közte egy vegyes vallásu.
Confirmáltatott 27 összesen, 10 fiú, 17 leány.
Szentúrvacsorával élt 733 összesen, 326 férfi, 407 nő.
Iskolába járt 155 összesein 87 fiú, 68 leány.
Lélekszám 1527 összesen, nyelvre nézve 1334 magyar, 193 tót.
Párok száma 343x/2 összesen.

Bábák és harangozó a múlt éviek.

1861
L. Baross K. T. Oravecz L., később Szalay József.
Egyházi elöljárók: Ravasz István gondnok, Polereczki And

rás, Miszlai György, Miszlai János, Bella Mihály, Sitkéi András, 
Kulcsár József, Páli András, B. Horváth György, Rédeji János, 
Gabnai István, G. Szabó István, Rajki József, Görbics János es
küdtek, Orh. Tóth Jánoe, if. Tóth János egyházfiak, Melis Mihály, 
Veres András, Ádász Mihály kisbirák.

Egyház jövedelme, pénzbevétel: 1001 frt 42 kr., kiadás: 869 
frt 61 kr.. maradvány: 191 frt 81 kr., osztr. ért.
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Gabona kerttel: 4 7 1V, véka btiz, 4S3V, véka drpa.
Kiadas: 361Vo o o , 1------- 7T--------------------------- _  ” ” » „

M aradvány: 104 “  X T v ------------------

véka d“ “  “ hi,ek“él 161 frt"81 l r -  9‘9''.’ Véka búza,
* *

forint™ tenkúiu'K h“ * ‘ i ' * ’ hs* • Kustyiba János hazát 404 uj 
110 frt 20 kr. ‘‘s“ a '' ze« lakra ónként: adakozásból bejött

szop és
tári és szószéki vörös bársrmv -n i g3 * ’ gyan 1S: egy o1'

s s  s x r L , k t
szószékre pedig könyvtartót i t a i l u t o t e "  r°J,0t *j4” <i'SkoZOtt • a 

kerítéssel köríti torittetott k ” ' tert,' e M é,ben f“ ' '  ies^ -

telon “ S S 5" ” ' 63 “  l6‘ " y' ha'tS «■

- i r ‘: " f — i r s . r s : s  r „ i s  -
7 pír Házasságra lépett ,< pór, „éti. baj. M , özv. haj 4 özv. özv.

Confirmáltatott 23 összesen, 9 fiú, 14 leány, 
zentúrvacsorával élt 1215 összesen, 552 férfi 663 nő 
sko ába járt 207 összesen, 121 fiú, 86 leány 

Lélek szám 1521 összesen.
Egyházi adót fizető pár volt ez évben 339 összesen.

Bábák és harangozó a múlt éviek.
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1862.

L. Baross Károly. T. Szalay József.
Egyh. elöljárók: Ravasz István gdnk, Polereczki András, Páli 

András, Miszlai György, Rajki József, B. Horváth György, Ravasz 
Pál, Csizmadia Mihály, K. Szabó András, G. Szabó István, Miszlai 
János, Miszlai István , Orbán András, Sitkéi András, Nemecz Pál 
esküdtek, if. Tóth János, orh. Tóth János egyházfiak, Ravasz Péter, 
Bartók Pál, Verrasztó György kisbirák.

Egyház jövedelme, pénzbevétel: 690 frt 4* 1/2 kr., kiadás: 
471 frt 73V2 kr., maradvány: 218 frt 31 kr.

Gabona bevétel: 54P/2 véka búza, 468V2 véka árpa.
kiadás: 34P/2 „ „ 329^2 „ »

Maradvány: 200 véka búza, 139 véka árpa.
Hátralékban maradt a híveknél 208 frt 60 kr., 137V2 véka 

búza, 129 v. árpa.
A szarvasi főgymnasium fentartására fizet az egyház évenként 

56 frt 74 krt osztr. ért.
A tanitólak kijavítására költött az egyház több mint 100 fo

rintot osztr. ért.
Ez évben két uj bába választatott: özv. Héjas Jánosné és Fábri 

Andrásné, a voltakból megmaradt özv. Vargáné.

Született 141 összesen, 74 fiú, 67 leány, halva szült 6, törvény
telen 3, kettős 2 anyától.

Meghalt 109 összesen, 56 finemü, 53 nőnemű, a halál 14 há
zaspárt elválasztott, 7 özvegy halt meg, legidősbb halott 86 éves 
férfi.

Házasságra lépett 14 pár összesen, nőtl. haj. 13, özv. özvegyei
1 pár, vegyes vallásu 1 pár.

Confirmáltak száma 61 összesen, 22 fiú, 39 leány.
Úriszent vacsorával éltek 1111 összesen, 501 férfi, 610 nő.
Iskolás gyermek 201 összesen, 112 fiú, 89 leány.
Lelkek száma 1581 összesen.
Egyházi adót fizető párok száma 3611/2 összesen.

Bábák : Vargáné, Hójasné , Fábriné.
Harangozó: ör. Zsedényi István.
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1863.
L. Baross Károly. T. Szalay József.
Egyh. elöljárók: Ravasz István gondnok, Polereczki András, 

Páli András , Miszlai György, B. Horváth György, Ravasz Pál, Misz- 
lai János, Miszlai István, Orbán András, Nemecz Pál, Bella Mihály, 
Kulcsár József, Ádász János, Matula János, Birkás Pál esküdtek, 
Tóth István, Bartók Pál egyházfiak, B. Horváth Márton, Birány 
János kisbirák.

Egyház jövedelme, pénzbevétel: 727 frt 85 kr., kiadás: 252 
frt 27 kr., maradvány: 475 frt 58 kr. osztr. ért.

Gabona bevétel: 625x/2 véka búza, 563V2 véka árpa.
Kiadás: 128 „ „ 67 */a „ „

Maradvány: 497 Va „ „ 496 „ „
Hátralékban maradt a híveknél 301 frt 18 kr., 480 v, búza, 

480 v. árpa.
Ez év terméketlensége oly nagy mérvű volt, hogy éppenséggel 

semmi sem termett. Az emberek országszerte és különösen nálunk, 
ha segélyt nem kapnak, éhhalállal elpusztulnak.

A nagy szükség és Ínség daczára, az egyház még is 51. fór. 25 
krnyi adósságot törlesztett.

Az egyház ez évben kapott a pozsonyi fiók gyámintézettől 10 
forint kegyadományt.

Született 108 összesen, 66 hu, 42 leány, halva lett 2, törvény
telen 5, kettős két anyától.

Meghalt 96 összesen, 51 finemű, 45 nőnemű, a halál 14 párt 
elválasztott, 5 özvegy halt meg, legidősbb halott 83 éves férfi.

Házasságra lépett 10 pár összesen, nőtl. haj. 7, özv. özv. 3, 
vegyes vallásu 1 pár.

Confirmáltatott 29 összesen, 15 fiú, 14 leány.
Szentúrvacsorával élt 1292 összesen, 591 férfi, 701 nő.
Iskolába járt 160 összesen, 91 fiú, 69 leány, tanköteles volt 220.
Lelkek száma 1558 összesen.
Pár szám 36P /2 összesen.

Bábák és harangozó a múlt éviek.



1864.

L. Baross Károly, T. Szalay József.
Egyh. elöljárók: Ravasz István gk, esküdtek a múlt éviek.
Egyházfiak : Bartók Pál, Birkás János.
Egyh. jövedelme, pénzbevétel: 966 frt 99* 1 */2 kr., kiadás: 453 

frt 73 kr, maradvány: 513 frt 26* 1 */2 kr. osztr. ért.
Gabona bevétel: 886a/4 véka búza, 941 s/4 véka árpa.

Kiadás: 541 s/4 véka búza, 6493/4 véka árpa.
Maradvány: 345 véka búza, 2921/t véka árpa.

Tartozásban maradt a híveknél 482 frt 11 kr., 343V2 v. búza, 
287^2 véka árpa.

Ez évben kapott az egyház a N.-Geresdi nőegylettől 25 frtnyi 
kegyadományt.

Az országos ínséges kölesönből az egyház vett fel kölcsönt 
100 frt osztr. ért.

Ez évben választatott meg N. T. Haviár Dániel szarvasi ev. 
lelkész ur, egyházmegyei esperesnek.

Született 85 összesen, 42 fiú, 43 leány, halva lett 4, törvényt.
1, kettős 5 anyától.

Meghalt 137 összesen, 79 finemű, 58 nőnemű, a halál 34 párt 
elválasztott, 11 özvegy halt meg, legidősbb halott 85 éves férfi.

Házasságra lépett 20 pár, nőtl. haj. 10, Özv. haj. 4, özv. özv. 6 
pár, vegyes vallásu 2 pár.

Iskolába járt 147 összesen, 81 fiú, 59 leány.
Confirmáltatott 25 összesen, 9 fiú, 16 leány.
Szentúrvacsorával élt 975 összesen, 437 férfi, 538 nő.
Lélek szám 1443 összesen.
Egyházi adót fizető pár 339 összesen.

Bábák és harangozó a múlt éviek.

1865.
L. Baross Károly. T. Szalay József.
Egyh. elöljárók : Miszlai István gondnok, Páli András, Ravasz 

István, Miszlai György, Ravasz P á l, Nemecz P á l, Bella Mihály,

—  28 — .
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Ádász János, Birkás Pál, Zahorecz István, J őri Mlhalv Kis Horvát

«  • ' S Í Z É S S É * ™  m 73% b - « *« *=
eabona bevétel: 737-,, véka háza, 843 ■/, véka 4rpa.

----- ------------Kiadás. 329 véka biíza, 297 véka árpa.

: "lka bltza, 346'/, véka árpa.
346 véka árpa * ',itet" él 535 frt 52 kr, 398 véka báza,

ellen 5 / ’* "  - T  M*pls *>*• «  e8jbázat, a nem rég vett s táv

v é g e t t j ^ ^ r é r ^ ^ r s ^ ^ ^ r
s ;r r ŝ
nyervén : 232 frt 23V, krt sikerült g,® ten e S S  tel kb , ? *  
egyház pénztárábél, „jbél felépült a tanító lak, J S S Ü S ^

zse efybáztag közelben és helyben szedték a gyűjtőieket. J ‘

n i b é i ^ s r i t ^ t e S :  “ r -  er “ oti- *■
POta folytan, c g y h á z g y ü ^ n ^

“  S £ í ? ^ r * ’ - «"• -  * *  “ va lett 3,

tón 100 finemü, 47 nónemű, a halál elválasz
tott 27 párt, 4 özvegy halt meg, legidösbb halott n  éves nő
2 p4rH“ ZaSSág0t tótött 20 P‘ t, nőt!, haj. 15, özv. haj. 3, őz,, özv.

Confirmáltatott 21 összesen, 12 fiú, 9 leány.
Szentürvacsorával élt 914 összesen, 397 férfi, 517 nő 
Iskolába járt 149 összesen, 90 fiú, 59 leány.
Lélek szám 1432 összesen.
Adózó pár 339 összesen.

Bábák és harangozó a mült éviek.
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1866.
L. Baross Károly. T. Szalay József.
Egyh. elöljárók: Miszlai István gondnok,Páli András, Nemecz 

Pál, Bella Mihály, Ádász János, Birkás Pál, Zahorecz István, Jóri 
Mihály, K. Horváth János, Hanó Ádára, Orbán Ádám, Virág János, 
ifj. Septei Péter, Hézer István esküdtek, ifj. Gabnai András, B. Hor
váth Márton egyházfiak, Fábián Mihály. Téróny János kisbirák.

Egyház jövedelme, pénzbevétel: 969 frt 93V2 kr., kiadás: 186 
frt 5 kr., maradvány: 783 frt 88Va kr. osztr. ért.

Gabona bevétel: 790 véka búza, 684A/2 véka árpa.
Kiadás: ISOVa ,, „ 99Va „ „ * 2

Maradvány: 639’ /2 „ M 585 „ n
Tartozásban maradt a hiveknél 726 frt 38 kr., 6391/2 v. búza, 

585 véka árpa.
Ez évben az egyházi hivatalnokok 1/i részben sem lettek kifi

zetve 1 ez év súlyosabb volt az 1863-ik évnél is. — A késői fagy 
mindent elpusztított!

A tanító lak ez évben készült el egészen, s azonnal tűz ellen 
biztosíttatott.

Ez év október havában kis mérvű Cholera szedte ismét ál
dozatait.

Született 122, öszesen, 60 fiú, 62 leány, törvénytelen 8, halva 
lett 6, kettős 2 anyától.

Meghalt 97 összesen, 56 finemü, 41 nőnemű, a halál 15 párt 
elválasztott, 2 özvegy halt meg, legidősbb halott 86 éves nő.

Házasságot kötött 11 pár, nőtl. haj. 6, özv. haj. 3, özv. özv.
2 pár.

Confirmáltatott 24 összesen, 17 fiú, 7 leány.
Szentúrvacsorával élt 1037 összesen, 476 férfi, 561 nő. 
Iskolába járt 143 összesen, fiú 89, leány 54.
Lelkek száma 1231 összesen. Pár szám 336 összesen.

A bábák és harangozó a múlt éviek.

1867.
L. Baross Károly. T. Szalay József.
Egyházi elöljárók: Görbics János gondnok, Nemecz Pál, Bella
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Mihály, Ádász János Birkás Pál Zahorecz István, Jóri Mihály. Kis 
Horváth János, Hanó Ádám, if. Septei Péter, G. Szabó István, Hor
váth Mihály, Valach György, Miszlai István esküdtek, Oravecz 
György, Peternák György egyházfiak, Nagy Pál, K. Szabó Mihály 
kisbirák.

Egyház jövedelme, pénzbevétel: 1245 fór. 50 kr, kiadás : 392 
fór. 20 kr, maradvány: 853 fór. 30 kr. osztr. ért.

Gabona bevétel: 1034 véka búza, 928V2 véka. árpa.
Kiadás: 407 véka búza, 38372 véka árpa.

Maradvány: 627 véka búza, 545 véka árpa,
Hátralékban maradt egyes pároknál 717 frt 17 kr. 627 véka 

búza, 545 v. árpa.
Egyetemes és budai gyámintézetektől kapott az egyház ez 

évben kegyadományt 57 frt 60 krt. oszt. ért. Adósságából ismét 
törlesztett 46 frtot. Az új templomra gyűjtött pénz gyüjtelék 24 frt 
tőkesittetett Helyi gyámintézet tőkéje takarékpénztárba tétetett 
4 frt 16VS kr.

Ez évben halt meg N. T. Haviár Dániel esperes, kinek he
lyébe esperesnek N. T. Dr. Szeberényi Gusztáv b.-csabai ev. lelkészt 
— ugyan akkor esper. felügyelőnek Ttes. Kemény Mihály mérnököt 
b.-csabai lakost, választott meg az egyházmegye.

Született 98 összesen, 43 fiú, 55 leány, halva lett 6, tör
vénytelen 7, kettős egy anyától.

Meghalt 107 összesen, finemü 58, nőnemű 49, a halál 14 párt 
elválasztott, 11 özvegy halt meg, legidősbb halott 80 éves nő.

Házasságra lépett 28 pár, nőtl. haj. 22, nőtl. özv. 4, özv. öz
vegyei 2 pár.

Confirmáltatott 34 összesen, 21 fiú, 13 leány.
Szentúrvacsorával élt 733 összesen, 342 férfi, 391 nő.
Iskolába járt 140 összesen, 85 fiú, 55 leány.
Lélekszám 1382 összesen. Pár száma 341 összesen.

Bábák: Vargáné, Héjasné, Fábriné.
Harangozó: Zahorecz Mihály, később Domokos Pál.

1868.
L. Baross Károly. T. Szalay József.
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Egyházi elöljárók: Görbics János gondnok, Nemecz Pál, Bella 
Mihály, Hanó Ádám, Orbán Ádám, if. Septei Péter, G. Szabó Ist
ván, Horváth Mihály, Yalach György, Miszlai István, Ravasz Péter, 
Szalai Mihály, Csapó Mihály, if. Adamik György, Novák Mihály, 
Zahorecz Márton esküdtek, Oravecz György, Szente József egyház- 
fiák, Gabnai József, Poják András kisbirák.

Egyház jövedelme, pénzbevétel: 1207 frt 22l/a kr., kiadás: 
463 frt 72 kr., maradvány: 743 frtVs kr. osztr. ért.

Gabona bevétel: 1038 véka búza, 895l/a véka árpa.
Kiadás: 4471ji „ „ 462 „ „

Maradvány: 590VS „ „ 433Va „ „
Hátralékban maradt a híveknél 564 frt 10 kr., 481 x/a véka 

búza, 4321/2 véka árpa.
Ez évben az iskola, papiak épületei szegély gyanánt bezsinde- 

lyeztettek és megjavitattak.

Született 133 összesen, 65 fiú, 68 leány, törvénytelen 9, halva 
szült 1, kettős 2 anyától.

Meghalt 84 összesen, 41 finemü, 43 nőnemű, a halál 14 párt 
elválasztott, 5 özvegy halt meg, legidősbb halott 68 éves férfi.

Házasságra lépett 25 pár összesen, nőtl. haj. 21, özv. özv, 4 
pár, vegyes vall. 5 pár.

Confirmáltatott 16 összesen, 10 fiú, 6 leány.
Szenturvacsorával élt 1090 összesen, 496 férfi, 594 nő.
Iskolába járt 161 összesen, 100 fiú, 61 leány.
Lélekszáni 1426 összesen. Adózó pár szám 340 összesen.

Bábák és harangozó a múlt éviek.

1869.

L. Baross Károly. T. Szalay József.
Egyházi elöljárók: Bella Mihály gondnok, Görbics János. Ne

mecz Pál, Hanó Ádám, Orbán Ádám, if. Septei Péter, G. Szabó Ist
ván, Horváth Mihály, Valaeli György, Miszlai István, Ravasz, Péter, 
Szalay Mihály, if. Adamik György, Zahorecz Márton, Dimák József 
esküdtek, Oravecz György, if. Szente József egyházfiak, Tenkes 
György, if. Páli János kisbirák.
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Egyház jövedelme, pénzbevétel: 1149 fór. 33 kr., kiadás: 393 
frt 64 kr., maradvány: 755 frt 69 kr.

Gabona bevétel: 970* 3/4 véka búza, 763 véka árpa.
__________ Kiadás: 343 „ „ 173*/,,

Maradvány: 6273/± „ „ 5897a „ „
Hátralékban maradt 698 frt 4 kr., 626 véka búza, 589»/, vé

ka árpa.
Ez évben is 100 forint adósságot törlesztett.
Az országos átalányból kapott az egyház kegyadományt 20 

frtot, a lelkész 80 irtot.

Született 116 összesen, fin 64, leány 52, törvénytelen 19, halva 
lett 3, ikrek 3 anyától.

Meghalt 79 összesen, finemű 45, nőnemű 34, a halál 15 párt, 
elválasztott, 2 özvegy halt meg, legidősbb halott 78 éves férfi.

Házasságot kötött 23 pár, nőtl. haj. 16, özv. haj. 2, özv. özv. 5 
pár, vegyes vallásu 7 pár.

Confirmáltatott 27 összesen, 20 fiú, 7 leány.
Szentúrvacsorával élt 1173 összesen, 540 férfi, 633 nő. 
Iskolába járt 137 összesen, 84 fiú, 53 leány, iskolaköteles volt

180.
Lélek szám 1254 összesen. Pár szám 3287a összesen.

Bábák és harangozó a múlt éviek.

1870.

L. Baross Károly. T. Szalay József.
Egyházi elöljárók: Dimák József gondnok, esküdtek a múlt

éviek.
Egyházfiak: if. Polereczki András, Gabnai József.
Kisbirák: Páli János, Tenkes György.
Egyház jövedelme, pénzbevétel: 1251 frt 2472 kr., kiadás: 

310 frt 84 kr., maradvány: 940 frt 467s kr. osztr. ért.
Gabona bevétel: 1019 véka búza, 95072 véka. árpa.

Kiadás: 405 „ „ 390 „ „
Maradvány: 569 „ „ 5607a » „

3
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Hátralékban maradt 584 frt 10 kr., 5541/3 véka búza, 545 véka
árpa.

A régi anyakönyvek betelvén, új anyakönyvek vétettek. Szar
vasi főiskolai tartozásból 30 frt törlesztetett. Egy új fali óra, a régi 
rozzant helyett vétetett az egyházhoz, mely a papi irodában tar- 
tatik,

Ez évben a kis harang 27 évi szolgálata után meghasadt, azon 
kis harang, mely egykor a mező-berényi gymna«ium harangja volt.

E folyó 1870-ik óv Jan. 3. és 4-kén ment végbe községünkben 
az országos népösszeirás, mely szeriut ekképen állott a lelkek szá
ma: ágost. evang 058 finemü, 638 nőnemű, összesen 1296, rom. 
o th . 411 fineinű, 419 nőnemű, összesen 830, helv. hitv. 145 finemü. 
148 nőnemű, összesen 293, héb. vall. 20 finemü, 13 nőnemű, össze
sen 33, ó-hitü 1 finemü, 1 nőnemű, összesen 2, ezekből fő-öszeg 
2468 lélek.

Született 133 összesen, 59 fiú, 74 leány, törvénytelen 7, 
halva lett 4, kettős egy anyától.

Meghalt 106 összesen, 59 finemü, 47 nőnemű, a halál 19 párt 
elválasztott 3 özvegy halt meg, legidősbb halott 75 éves férfi.

Házasságot kötött 16 pár, nőtl. haj. 9, özv. haj. 3, özv. özv. 
4 pár, vegyes vallásu 5 pár.

Confirmáltatott 7 összesen, 3 fiú, 4 leány.
Szeutúrvacsorával élt 988 összesen, 432 férfi, 556 nő.
Iskolába járt 119 összesen, 66 fiú, 53 leány.
Lélek szám 1296 összesen, 658 finemü, 638 nőnemű.
Egyházi adót fizető pár szám 343Va összesen.

Bábák múlt éviek, harangozó Nagy János.

1871.

L. Baross Károly. T. Szalay József.
Egyházi elöljárók: Dimák József gondnok, esküdtek a múlt 

éviek és Tóth János szűcs, if. Szilasi György, Páli András újon vá
lasztattak.

Egyházfink : if. Polereczki András, Hanó János.
Kisbirák: Birány Pál, Csizmadia János, if. Zahorecz György.



Egyház jövedelme, pénzbevétel: 1762 írt 49 kr., kiadás: 1134 
fit 14 kr., maradvány: 628 frt 35 kr. osztr. ért.

Gabona bevétel: 919 véka búza, 874 véka árpa.
Kiadás: 3371li „ „ 338 „ „

Maradvány: 5811/* „ „ 536 „ „
Hátralékban maradt 498 frt 1 kr., 556 Va v. búza, 533 véka

árpa.
Országos átalányból kapott az egyház ez évben 50 irtot, a 

lelkész is 50 frtot.
Két kisebb harang ez évben öntetett, az egyik 115 font, a má

sik 27 font súlyú, mindkettőnek ára volt szállítással együtt 160 frt 
30 kr. osztr. ért. Ilyen felirat van a két harangon: „A b á n f a l v i  
e v a n g. E g y h á z  t u l a j d o n a  1871. Ö n t ö t t e  W a l s e r  F e 
r e n c  z P e s t e n . “ — Ezen harangok ára a párokra kivettetett, — 
egész párra 50 kr., félpárra 25 kr. — E kivetésből bejött 160 frt 5 
kr. Önkéntes adakozásból 38 frt 58 kr., — a harangok beszentelé- 
sekor, mely Máj. 21-kén történt, ismét adakozásból jött 24 frt 
6o kr.

Szarvasi főiskolai adósságából törlesztett 100 frtot, ínséges 
kölcsöni adósságát 71 frt 4 krt. szinte letörlesztette. Az iskola te
rem támoszlopokkal ellátatott, iskola padlásán pedig egy kis szoba 
készült a gondnok számára.

Ujtemetőnek való föld vétetett Ttes. Mihályi Gusztáv úrtól 5 
hold, mind a három hitfelekezet számára, holdja 150 forinton osztr. 
ért. Ez öt holdból jutott az ágost. evang. egyháznak 2800 Pj öl. 
Minden párnak temető váltságot kellett fizetni 1 frt 16 kr. osztr. 
ért.

Született 146 öszesen, 67 fiú, 79 leány, törvénytelen 14, halva 
lett 1, kettős 3 anyától.

Meghalt 102 összesen, 41 finemü, 61 nőnemű, a halál 12 párt 
elválasztott, 13 özvegy halt meg, legidősbb halott 87 éves férfi.

Házasságot kötött 37 pár, nő ti. haj. 33, özv. haj. 2, özv. özv.
2 pár.

Confirmáltatott. 25 összesen, 15 fiú, 10 leány. 
Szentúrvacsorával élt 1060 összesen, 459 férfi, 601 nő. 
Iskolába járt 104 összesen, 6o fiú, 44 leány. Iskola köteles 

volt 120.
3*
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Lelkek száma 1204 összesen. Pár szám 301 összesen.

A bábák múlt éviek, harangozó ör. Tenkes István

1872.

L. Baross Károly. T. Szalay József.
Egyházi elöljárók: Adamik György gondnok, esküdtek a múlt

éviek.
Egyházfiak: if. Polereczki András, Gabnai József.
Kisbirák: Rajki Péter, Nagy István.
Egyház jövedelme, pénzbevétel: 1138 frt 85 kr., kiadás 484 

frt 28 kr., maradvány : 654 frt 57 kr.
Gabona bevétel: 987 véka búza, 894Va véka árpa. 

kiadás:369 „ „ 302V2 „ „
Maradvány: 618 „ „ 592 „ „
A hiveknél hátralékban maradt 566 frt 52 kr., 615 v. búza, 

582 Va véka árpa.
Szarvasi főiskolai adósságából törlesztett az egyház 50 frtot. 

A papiak egyik szobája új és nagyobb ablakokkal elláttatott. Rajki 
József község bírája, az új templom alaptőkéjének növelésére 42 
frt 5 krnyi. Összeget adott át a gondnoknak, egy általa rendezett 
tánczvigalom tiszta jövedelmét. Ez évben csináltatott az egyház is
kola számára egy szekrényt iskolai tanszerek és könyveknek hasz
nálandók

Az új temető Márc. 3-kán beszenteltetett, s abba Polereczki 
Andrásné, mint első halott Márc. 11-kén temettetett.

Ugyan ez évben bányakerületi püspöknek Főtisztelendő Dr. 
Szeberényi Gusztáv, b.-csabai lelkész, békési egyházmegyei esperes
nek pedig Nagytiszteletü Sárkány János szarvasi lelkész urak vá
lasztattak meg.

Született 136 összesen, fiú 67, leány 69, törvénytelen 9, halva 
lett 2, kettős 2 anyától.

Meghalt 95 összesen, fin mü 50, nőnemű 45, a halál 17 párt 
elválasztott, 5 özvegy halt meg, legidősbb halott 97 éves férfi.

Házasságot kötött 27 pár, nőtl. haj. 17, nőtl. özv. 5, özv. özv-
5 pár.
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Confirmáltatott 22 összesen, fiú 9, leány 13. 
Szentúrvacsoi'ával élt 961 összesen, 433 férfi, 528 nő. 
Iskolába járt 113 összesen, 63 fiú, 50 leány. 
Lélekszám 1200 összesen. Pár szám 297 Va összesen.

Bábák és harangozó a múlt éviek.

1873 .

L. Baross Károly. T. Szalay József.
Egyházi elöljárók: if. Septei Péter gondnok, Adamik György, 

Dirnák József, Ravasz Péter, Zahorecz Márton, Szalai Mihály, Ne- 
mecz Pál, Tót János, if. Szilasi György, if. Miszlai György, Vághi 
Mihály, Novák Mihály, Birkás János, Horváth Mihály, Braskó Mi
hály esküdtek, if. Polereczki András, if. Zahorecz István egyházfi- 
ak, Nagy István, Csiszár Mihály kisbirtk.

Egyház jövedelme, pénzbevétel: 1179 frt 50 kr., kiadás: 542 
frt 69 kr., maradvány: 636 frt 81 kr.

Gabona bevétel: 9871/2 véka búza, 916 véka árpa. 
kiadás: 392Va „ „ 364 „ „

Maradvány: 595 „ „ 552 „ „
Hátralékban maradt a híveknél 521 frt 94 kr., 576 v. búza, 

552 véka árpa.
Az egyház ez évben a szarvasi főiskolai tartozásából 106 

irtot törlesztett. Oltár és szószék beteritésére böjti gyász napokon 
át, fekete új kelme vevődött. Harangláb teteje 4 lábbal feljebb 
emeltetett, a harangok hangjának szabadabb terjedhetése végett, e 
művelet 51 frt 57 krba került. v

Ez évben ismét nagy mérvű Cholera dühöngött, Jun. 27-től 
Szept. 1-ső napjáig 77 egyén halt meg a hívek közül cholerában.

Született 104 összesen, 53 fiú, 51 leány, törvénytelen 6, halva 
lett 5, kettős 2 anyától.

Meghalt 173 összesen, 98 finemü, 75 nőnemű, a halál 57 párt 
elválasztott, 12 özvegy halt meg, legidősbb halott 88 éves nő.

Házasságot kötött 34 pár összesen, nőtl. haj. 21, nőtl. özv. 5, 
özv. özv. 8 pár, ezek közt vegyes vallásu 9 pár.
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Confirmáltatott 20 összesen, 12 fiú, 8 leány.
Szenurtvacsorával éltek 1008 összesen, 419 férfi, 589 nő. 
Iskolába járt 134 összesen, 74 fiú, 60 leány.
Lélek szám 1174 összesen. Pár szám 319V2

Bábák és harangozó a múlt éviek.

1874.

L. Baross Károly. T. Szalav József.
Egyházi elöljárók : if. Septei Péter gondnok, Dimák József, if. 

Szilasi György, Adamik György, Vághi Mihály, if. Miszlai György, 
Novák Mihály, Morvát Mihály, Braskó Mihály, Héjas György, Zaho- 
recz Mihály, Horvát György, Sós András, Nagy Ferencz, if. Zalio- 
recz István esküdtek, Rajki Péter, Csizmadia Dávid egyházfiiak, 
Tót István, Petrecz András kisbirák.

Egyház jövedelme, pénzbevétel: 1078 frt 96 kr., kiadás: 414 
frt 13V* kr., maradvány: 664 frt 821/* kr.

Gabona bevétel: 993 véka búza, 898*/a véka árpa.
Kiadás: 328 véka búza, 226 véka árpa.

Maradvány : 665 véka búza, 672 Va véka árpa.
Hátralékban maradt a híveknél 650 frt 81 kr., 665 v. búza, 

672 Va véka árpa.
Ez év is szüktermésü lévén, a hivatalnokok fizetéseiket csak 

felerészben kapták meg. Törlesztett az egyház a községi árva pénz
tári tartozásából 100 irtot, mely tartozás a tanitólak vétel árából 
származik. Az épületek javítására 76 frt 22 kr. fordittatott.

Szinte ez évben megjavittatott Szalay József tanító fizetése 
is, a mikor B,-Csabára tanítói állomásra meghívást kapott.

Született 156 összesen, 84 fiú, 72 leány, törvénytelen 10, halva 
lett 4, kettős 3 anyától.

Meghalt 118 összesen, 64 finemü, 54 nőnemű, a halál 11 párt 
elválasztott, 5 özvegy halt meg, legidősbb halott 84 éves nő.

Házasságra lépett 24 pár, nőtl. haj. 11, nőtl. özv. 6, özv. özv- 
7 pár, ezek közt vegyes vallásu 6 pár.

Confirmáltatott 23 összesen, 12 fiú, 11 leány.
Szentúrvacsorával élt 989 összesen, 405 férfi, 584 nő.
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Iskolába járt 107 összesen, 56 fiú, 51 leány.
Lélek szám 1142 összesem
Egyházi adót fizető párok száma 330 Va összesen.

Bábák: Vargáné, Fábriné. Harangozó: Tenkes István.

1875.

L. Baross Károly. T. Szalay József.
Egyházi elöljárók: if. Septei Péter gondnok, Novák Mihály, 

Oravecz László, if. Zahorecz István, if. Szilasi György, Adamik 
György, Miszlai György, Gabnai András, Brasko Mihály, Zahorecz 
Mihály, Horvát György, Nagy Ferencz, Sós István, Héjas György, 
Jurenák Gyula uradalmi ispány, Jurenák Imre földbirtokos, Eördögh 
Aurél uradalmi ispány esküdtek, Rajki Péter, Csizmadia Dávid egy- 
házfiak, Adorján István, if. Molnár János kisbirák.

Egyház jövedelme, pénzbevétel: 1085 frt 45 kr., kiadás: 398 
frt 42Va kr., maradvány: 687 frt 2*/a kr. osztr. ért.

Gabona bevétel: 1099 véka búza, 1063V2 véka árpa.
Kiadás: 363 véka búza, 46IV2 véka árpa.

Maradvány: 736 véka búza, 602 véka árpa.
Hátralékban maradt a híveknél 667 frt 38 kr. 611 x/2 véka 

búza, 602 v. árpa.
Ez évben az iskolaterem kipadoltatott, papiakhoz folyosó, 

magtárhoz feljáró új garádics készíttetett, mind ezekre mintegy 
120 forint kiadatott.

Őr. Polereczki András és Zahorecz István egyháztagok, egy 
igen csinosan kiállított s befestett gyászpadót ajándékoztak.

Ez évben községi ismétlő iskola is vette kezdetét, melyben 99 
vegyes vallásu tanoncz nyert — minden héten egyszer — oktatást. 
Volt közte: 51 ágost. evang., 9 helv. hitv., 3 izraelita, 36 rom. cath. 
vallású. Oktatta Szalay József evang. tanító, az evang. egyház is
kola termében.

Született 126 összesen, 56 fiú, 70 leány, törvénytelen 11, hal
va született 4, kettős 5 anyától.

Meghalt 112 összesen, finemü 58, nőnemű 54, a halál 25 párt 
elválasztott, 5 özvegy halt meg, legidősbb halott 78 éves férfi.
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Házasságot kötött 21 pár, nőtl. haj. 14, nőtl. özv. 2, özv. öz
vegygyei 5 pár, ezek közt vegyes vallásu 6 pár.

Confirmáltatott 11 összesen, 4 fiú, 7 leány. 
Szentúrvacsorával élt 903 összesen, 396 férfi, 507 nő. 
Iskolába járt 114 összesen, 62 fin, 52 leány. Tanköteles volt 120. 
Lélekszám 1203 összesen. Ezekből 962 magyar, 241 tőt ajkú. 
Egyházi adót fizető párok száma 349 Va összesen.

Bábák: Vargánő, Fábriné, harangozó: Nagy Ferencz.

1876.

Lelkész: Baross Károly. Tanitó: Szalay József.
Egyházi elöljárók : Novák Mihály gondnok, Septei Péter, Ora- 

vecz László, if. Szilasi György, Adamik György, Miszlai György, 
Gabnai András, Nagy Ferencz, Braskó Mihály, Zahorecz Mihály, 
Horvát György, if. Zahorecz István, Rajki József, Bartók Pál, Jure- 
nák Gyula urad. ispány, Eördögli Aurél urad. ispány, Jurenák Imre 
földbirtokos presbyterek, Csizmadia Dávid, Adorján István egyház- 
fiák, Takács István, Gabnai Pál kisbirák.

Egyház jövedelme és kiadása, úgy a népmozgalom, valamint 
más egyéb egyházi mozzanatok csak az év végével lesznek kimutat
hatók. Most csak e következőket jegyzem ide:

a) A szarvasi főiskolai adósságából az egyház már is törlesz
tett 150 frtot.

b) Lelkek száma az idei összeirás szerint 1359 összesen.
c) Tanköteles gyermek 124. Pár szfm 341 összesen.
d) Novák Mihály jelenlegi gondnok, szószék felett egy menye- 

zetet csináltatott saját költségén.

Az egyház mostani vagyoni állása.

1. Ingatlanokban.

a) Egy templom 200 ölnyi területen, mely igen roskadozó 
állapotban van, előtte egy harangláb, három haranggal.

b) Egy templom melletti kert, 951 Q] öl nagyságú, a lelkész 
használatára van adva.
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c) A templom átelleni oldalon van az iskola épülete, egy tan
teremmel és 2 szobával. A két szoba a lelkésznek van lakásul át
adva. Az iskola épülete mellett van ünláló lelkész-lak, két szobával, 
egy kamra és konyhával ellátva, az udvarban melléképületek, u. m. 
istáló, szin és ól, — 250 Q  ölnyi háztelken állanak ez épületek.

d) Tanitőlak két szoba egy konyhával ellátva, mellette 1 kam
ra, 1 istáló és egy udvari zöldséges kert, az egész háztelek 600 Q  
ölnyi nagy.

e) Régi temető 500 [~] öl, újabb temető 1530 Q  öl, legújabb 
temető 2800 Q  ölnyi nagyságú, összesen 3 kataszter hold és 30 
□  öl.

2. Ingókban.

a) Templomi edények, u. m: 4 kehely, ugyan annyi osztó tál
kával, — egyik 1838-ik évi sárga rézből, másik 1854-ik évi kristály 
üvegből, harmadik alpaccából vastagon aranyozva, negyedik kis'ke- 
hely czinből, 2 üveg kancsó, 2 bádog ostyatartó pixis, 2 úrasztali 
teriték vörös bársonyból és fekete orleánbói, 3 selyem kendő, 4 
szőrkendő, 4 darab oltári nagy gyertyatartó, egy czintányér és egy 
persely.

b) Keresztkút, .bádog tállal és kanoséval.
c) Anyakönyv 6 darab, jegyzőkönyv 4 db., összesen 10 db.
d) Egy láda 1838-ik évről, mely eddig levéltárul szolgált, és 

egy új nagy szekrény, 1875-ikben készült, irattárnak használandó, 
és egy fali óra.

e) Egy pecsétnyomó 1853-ik évi.
f) Számadás 31 darab, egyházi iratok és számos levéltári cső. 

magok.
g) Gondnoki irodai eszközök: asztal, láda, pad és szék. Azon

kívül 4 db. gabona mérték, 2 mérő lapát, s még más kisebb értékű 
egyház épületeihez tartozó eszközök, melyek az egyházi leltárban 
láthatók.

h) Három gyászpad temetkezéshez.
i) Iskolai tanszerek: 2 földgömb, 2 fali térkép, 12 db. fali ol

vasótábla régebbi és 12 db. gönczi-féle fali olvasótábla, 10 db. ter
mészetrajzi kép, 2 nagy fekete iró tábla, 1 számoló gép, 1 tanszer 
szekrény, méter mértékek minden neme: ür, bősz, köb, tér, súly 
mértékek, iskolai jegyző és anyakönyv.



42

3. Pénzben.

1. Űjtemplom alaptőkéje, évi gyüjtelékekből és adakozá
sokból :

a) Gyulai takarékpénztárban 1868-tól 49 frt 83 kr.
b) Orosházi takarékpénztárban 1872-től . 169 26
c) Kész pénzben................................................. 7 34
2. Sirdajakból összegyűlt pénz:
a) Orosházi takarékpénztárban 1874-től . 40 52
3. Helyi gyámintézet tőkéje :
a) Orosházi takarékpénztárban 1874-től . 4 17
b) Kész pénzben................................................. 1 93
4. Helyi iskola pénze: *)
a) Kötvényen ................................................. 17 19
b) Könyvekben ................................................. 3 10
c) Kész pénzben................................................. 14 10
5. Egyház pénztári k ötvén y ............................ 8 71
a) Kész p é n z ................................................. 13 23
b) Egyeseknél párbéri hátralékban . 667 38

Egész pénz összeg: 996 frt 76 kr

4. Gabonában.

a) Kötvényen 7 véka büza.
b) Egyes híveknél tartozásban: 6111/* v. búza, 602 v. árpa.
c) Kész szemben . . . .  7 v. búza 12 v. árpa.

Egész gabona összeg : 625*/* v. búza,

5. Egyház adóssága.

Tartozik az egyház: a) helyi árva pénztárba 
b) Szarvasi főiskolára.
Összes tartozás

614

1
5
6

v. árpa.

00 írttal. 
50 írttal.
50 frt.

6*. Egyház jövedelmének kútforrása.

Az egyházi párbérí adó képezi egyedül az egyház fentartási 
jövedelmét, — miután semmi más jövedelmi kütforrása nincsen. 
Fizet pedig minden egyes pár 1 véka 3 iczcze tiszta búzát, 1 véka

*) Helyi iskola jövedelmét képezi az új temető e'vi árendája.
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árpát és 70 krt., egyházi adót, ezenkívül szarvasi főiskolára 24 krt, 
— fél pár ennek felét. — Ez évi jövedékből tartja fenn magát a 
bánfalvi egyház kezdettől fogva mái napig.

7. Az egyház bélkormánya.

A presbyterium, áll pedig jelenleg 19 tagból:
1. Baross Károly lelkész. 11. Zahorecz Mihály pr.
2. Szalay J. t. és egyh. jegyző. 12. Horvát György pr.
3. Novák Mihály gnd. és pénzt. 13 Nagy Ferencz pr.
4. Septei Péter pr. 14. If. Zahorecz István pr.
5. Oravecz László pr. 15. Jurenák Gy. urad. isp. pr.
6. If. Szilasi György pr. 16. Eördögh Aurél urad. isp pr.
7. Adamik György pr. 17. Jurenák Imre földbirt. pr.
8. Miszlai György pr. 18. Rajki József pr.
6. Gabnai András pr. 19. Bartók Pál pr.

10. Braskó Mihály pr.

8. Presbyteri gyűlések.

Az egyház be*- és hivatalos ügyeinek elintézése végett koron
ként presbyteri gyűlések a lelkész, mint elnök, vezetése mellett 
évente annyiszor a hányszor kívántatik tartatnak.

9. Nagy vagy közgyűlések.

Lelkész, tanító, világi felügyelő választása, vagy egyházi adó 
felemelése, egyház gondnoki számadások vizsgálása alkalmával tar
tatnak, a hozott határozatok úgy itt, mint a presbyteri gyűlésekben 
jegyzőkönyveztetnek.

10. Az egyház külkorm ánya.

Az egyházmegye, a kerület és az egyetem. Ezen fensőbbségi 
fórumok meghagyásai döntők az egyházra.

Eleitől fogva, vagyis 1826-ik évtől kezdve mái napig, gondno
kok, tanítók, lelkészek neve',szolgálati évszámmal.

I. Gondnokok.

1826— 1840. nem tudatik. 1859— 1860. Gabnai András.
1840— 1842. Kis János. 1861— 1864. Ravasz István.
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1842—  1845. Héjas Sándor. 1864— 1866. Miszlai István.
1845— 1847. Darók György. 1867— 1868. Görbics János.
1847— Kocs. Szabó András. 1869— Bella Mihály.
1848—  1851. Ör. Septei Péter. 1870,— 71. Dimák József.

'1851— 1854. Virág István. 1872— Adamik György.
1854— Ör. Polereczki And. 1873, 74, 75. If. Septei Péter.
1855—  1857. B. Horváth Mihály. 1876— Novák Mihály.
1857— 1858. Csanda István.

I I . Tanítók.

1829. Vörös István. 1844— Balázs Mihály.
1830— Barkó Mihály. 1844— 1850. Molitórisz L. lelkész.
1831— Győri Imre. 1850, 51. Henczelv István.
1832, 34. Dobsa Tamás. 1851, 52. Baross Károly leik.
18.34.— 1838. nem volt tanitó. 1852, 53. Baross József.
1838, 39. Hraskóczy György. 1853. 1861. Oravecz Lajos 
1840— 1842 Székács Sámuel. 1861— mai napig Szalay József.
1843— Horvát András.

I I I . Lelkészek.

1844 uov. 12-től 1850 april 7. Molitórisz Lajos.
1850 april 7-től 2851 jun 25-ig üresen állt a lelkészi állomás.
1851 jun. 25-től mái napig Baross Karoly.

1851-től működött és jelenleg is működő belhivatalnokainak
életrajza.

Baross Károly lelkész, született Kis-Kőrösön Pestmegyében 
1822. Mart. 30. Atyja Baross József tanító, anyja Kromholcz Má
ria. Tamilt Kis-Kősösön, Dunapatajon, Schelmeczen, Pozsonyban, 
Jáznevelősködött másfél évig Földváry Miklósnál Péterin. Mint 
papjelölt, Kis-Kőrösön magyar iskola oktatója volt 1845 Sept. 
l-jétől 1851 Apr. 13-káig, onnan a bánfalvi egyház által rendes lel
késznek el választatott. Felszenteltetett Miskolczon Főtdő Komá- 
romy József superintendensi administrator által 1851 Jun. 10-kén. 
Bánfalvi lelkészi állomására jött Jun. 25 kén, az egyházba avatta
tott N. T. Placsko István esperes úr által Jun. 29-kén. 1860 Máj. 
25-kén megnősült, neje Kalmár Mária. Mái napság is Bánfalván 
működik.
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Baross József tanító, született 1849 Mart. 19-én Kis-Kőrösön 
Pestmegyében, Atyja Baross József tanító , anyja Kromholcz Mária. 
Tanult Kis-Kőrösön, Pesten, Schelmeczen. A forradalomban honvéd 
volt, mint tüzér őrmester Világosnál jelen volt. 1852 és 53-ban 
Bánfalván rendes tanító, azután Sz.-Szentornyán levita-tanitó volt, 
ott meg is nősült, onnan Pestmegyébe szülővárosába Ivis-Kőrösre 
meghivatott tanítónak, jelenleg is ott van.

Oravecz Lajos tanító, született 1808. Oct. 20. Kakaton-Ken- 
deres melletti pusztán. Atyja Oravecz György gazdatiszt, anyja Seit- 
leben Susanna. Mező-Berényi gymnasiumban végezte tanulmányait, 
azután atyja mellett több évig irnokoskodott. Önállóságra jutván 
1839-ben megnősült. 1852-ben szarvasi tanyák tanítója lett, onnan 
1853. Oct 2-án Bánfaivára hivatott meg tanítónak; s ott 8 évi si
keres működése után önként leköszönt 1861. April 29-én. — Alig 
1U év múlva Puszta-Földvárra ment levita-tanitónak, hol 1864-ig 
működött, onnan ismét szarvasi tanyákra ment, hol 1867. Febr. vé
géig tanitóskodott. E közben súlyos betegség folytán 1867. Mart. 
4-én jobb létre szenderült.

Szalay József tanító, született 1837. Máj. 28. Kis-Baboton 
Győrmegyében. Atyja Szalai József lelkész ott, később Galsán, anyja 
Fürst Karolin. Tanult Felsőlüvön, Sopronban, hol tanító képezdét 
végzett. Már 1859-ben Borgátán Vasmegyében mint segédtanító 
1861. Apr. 1-ig működött, onnan 1861. Apr. 9-kén Csépára, Heves
megyébe levita-tanitónak választatott meg, — ismét onnan Sept. 
23-kán a bánfalvi egyház által rendes tanítónak elválasztatván ez 
állomását 1861. Oct. 7-én el is foglalta. 1861-ben megnősült, neje 
lett Pekárik Katalin, — ennek elhalta után, ismét másodszor 1875 
Oct. 6-kán megnősült, nejéül vévén Kis Vilmát. Elválasztatásától 
fogva mái napság is, a bánfalvi ev. egyház iskoláját vezeti kitűnő 
buzgalommal és szakavatottsággal.

Ezen egyházi adatok és események évszerinti kimutatása vé
geztével, legyen szabad még e következő, — szerintem figyelemre 
méltó — kimutatást is ide igtatnom.

Nem dicsekedve, hanem nagy lelki örömmel közlöm tiszt It 
olvasóimmal azt, hogy én 25 évi papi működésem alatt itt Bánfai' 
ván, nem többet, hanem csak 3279 újszülöttet megkereszteltem, 
2694 halottat eltemettem, 483 párt megeskedtem, 647 gyermeket
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az egyházba avattam (confirmáltam,) és 24,693 egyénnek úriszent - 
vacsorát felszolgáltam!!!

A miért is én a jó Istennek, a Soltár író magasztos szavaként 
(111-ik Solt.) hálámat imigyen kifejezem: „ Á l d o z o m  n é k e d  
I s t e n  h á l a a d á s s a l ,  n e v e d e t  m i n d e n  nép e l ő t t  h i r 
de t em,  és a me l y  f o g a d á s t  t e n é k e d  t e t t e m,  m e g á l 
l óm mi n d e n  e l ő t t  v i g Ság g a l . "

Végszó egyház-hiveimhez.
Istennek szent jóvoltából, még 25 évi szolgálatom után is kö

zelitek hozzátok kedves híveim! és kijelentem Szt. Pál apostolnak 
szavaival: „E 1 k e z d j ü k-é v i s z o n t a g a m i  ma g u n k  a j á n 
l á s á t ?  a v a g y  s z ü k ö l k ö d ü n k - e  má s n a k  a j á n l ó  l e v  e- 
1 e i n é l k ü l  ti n á l a t o k ?  A mi l e v e l ü n k  ti  v a g y t o k ,  
me l y  a mi s z i v e i n k b e  b e í r a t o t t . "  2. Kor. 3 : 12.

Ismét felszentelem magamat és életemet a ti szolgálatotokra, 
és annak szolgálatára, kinek kezében vannak életünk napjai. — 
„ T u d j á t o k ,  h o g y  én, az én t e s t e m n e k  e r ő t l e n s é g é 
vel  p r é d i k á l t a m  n e k t e k  az e v a n g y é l i u m o t  e l ő 
s z ö r  is." Gál. 4: 13. Ezután is, és talán még inkább azzal fogom 
prédikálni. ítéljetek azért kíméléssel rólam. Én is -zeniről 
most ismét azt mondom : „li o g y s e m m i v e l  néz  g . . l o l o k ,  
az én é l e t e m  is n e k e m nem d r á g a ,  c s ak  e l v é g e z h e s 
sem ö r ö m m e l  az én f u t á s o m a t ,  és a lg i, 1 a t o t, 
m e l y e t  v e t t e m  az úr J é z u s t ó l ,  h o g y  b i z o n y s á g o t  
t e g y e k ,  az I s t e n  k e g y e l m é n e k  e v a n g y e l :  o máró l . "  
Apóst, cselek: 20: 24. — Tudom, hogy ha az e_ : . . . .  ázamnak
hajléka, a léleknek munkája és törődése miatt, h........ elbomol is:
épületem lészen annál, ki mellett munkálkodó . gyök. — 
Minden erőin azért, minden igyekezetem arra -gye - .-.ava, hogy 
az ő dicsősége s igaz ösmérete terjedjen és uevekedjek : .a ti di
cs ő s é g t e k  p e d i g  b ő v ö l k ö d j é k  én f e l ö l i * - ,  a 25 éven 
túli j e l e n  v o l t o m r ó l . "  Filip. 1: 26. — m:t tehet az én 
erőm, mit az én igyekezetem ön magában?

Ahhoz tehát, kinek dolgait hirdetem. : emelkedjék fel 
az én szivem és fohászkodásom, hogy legyen e - * -e-itségével 
mellettem, hogy ott, a h o l én p l á n t á l o k .  -. - - ; . t ö z ö k ,
a d j o n j ó e l ő m e n e t e l t .  1. Kor, 3:6.  — A . : - _elkedjék fel
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az én könyörgésemnek szava azért is. hogy legyen békessége e gyü
lekezetnek kerítéseiben, és házaiban áldás és csendesség ; az úr Is
tennek áldása legyen és maradjon velünk minnyájunkkal. Ámen !

Toldalék.
Midőn egyházam múltját és jelenét adati mozzanatokban kö

zölném, jónak láttam ez alkalommal Bánfalva községének 50 éves 
fenállását is, összes elöljáróinak év szerinti megnevezésével — em
lék gyanánt — ide igtatni; úgy szinte a t öbbi hitfelekezetek egy
házainak — mely időben — keletkezését, azok belhivatalnokainak 
elősorolásával együtt.

Bánfáivá községe települt 1826 September havában, önálló 
községgé lett 1848-ban, nagy községgé ismertetett el 1872-ik év
ben, az 1871, XYIII-ik törvényczikk értelmében.

K ö z s é g  elöljárói.
1826-tól 1876.

1826-ban Sós Lajos, b. Rudnyászky Sándor tisztje és falu el
lenőrzője.

1826— 1828, Dőczi Sámuel a lakosok vezére és szószólója.
1829— 1831. Darók György, lett elöljárói vagy bírói tiszttel 

megbízva. *)
1832— 1834. if. Dudás István.
1835 — Horváth Imre.
1836 — Domokos Ferencz.
1837 — Ör. Orbán Mihály.
1838 — Kónya Mihály.
1839 — Kovács Ádám.
1840 — Iványi József.
1841 — Sárkány János.
1842 — Sós József.
1843 — Zsiga György.
1844 — Ör. Barta Ferencz biró, Csapó János terv. biró, 

Szula Ferenc.;, Tóth Ferencz, Dobos István, Ravasz György, Szupek 
János esküdtek.

Ez évben községházának vétetett meg Matula Ferencz háza,
*) 48 előtt a földes urakat illette azon jog, bírákat, kinevezhetni, vá

laszthatni.
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340 váltó frton, jegyzőnek pedig elválasztatott Csete Sándor szabó 
mester.

1845, 46. Oskó Sámuel bíró, őr. Horváth Imre tbiró, Darók 
György, Kocs. Szabó István, Zana István, Tarkó András, Kis János, 
Dobos István esküdtek.

Oskó Sámuel bírósága alatt 1846-ban Csete Sándor jegyzőség- 
rőli leköszönése folytán, Kálló Ferencz választatott jegyzőnek 1846 
Febr. 1.

1846, 47. Bányai Sándor b., Kocs. Szabó István tb., Nagy And
rás, Dobos István, Banyim András, Német János, Kis János, Tarkó 
András esküdtek. Horváth János hadnagy, if. Héjas János, Bozó Já
nos kisbirák, Drahota András, Fenyvesi András lándzsások.

1847, 48. Bányai Sándor b. Nagy András tb. Csanda István, 
Zwolenszki István, Dobos István, Neinecz Pál, Zaliorecz György 
esküdtek, Mónár János hadnagy, Ravasz András lándzsás, Domokos 
Mihály, Horvát Mihály, Rédeji János kisbirák.

1848 April 2-kán Zana István b. Nagy András tb., Csanda Ist
ván, Mónár János, Zsiga György, Szupek János, Kocs. Szabó András, 
Dobos István, Nemecz Pál esküdtek, szolga cseléd a múlt évi.

Mind az ideig a báró — mint földes úr — élt az elöljárókat 
választó jogával, de a 48-iki törvény ettől megfosztotta.

1848-ik óv Nov. 7-kén már az országos törvény értelmében a. 
nép választá elöljáróit. Ennek folytán Ttes. Jugovics József szolga- 
biró és Járolics János (most Tavaszy) ügyvéd urak jelenlétében köz
ség elöljáróinak e következők választattak:

Jónás János bírónak, Kocs. Szabó András tb., Zsiga György, 
Csauda István, Kocs. Szabó István, Mónár János. Szula Ferencz, 
Rajki István, Zana István, Tarkó András esküdtek, Nigri István, 
Héjas György hadnagyok, Szula János, Orbán Ádám kisbirák.

Bizottmányi tagoknak: Jónász János biró mint elnök, Kocs. 
Szabó András, Kocs. Szabó István, Zsiga György, Csanda István, 
Szula Ferencz, Rajki István. Zana István, Tarkó András, Mónár Já
nos, Matula János, Dobos István, Zwolenszki István, Horváth János, 
Szupek János, Nemecz Pál, Nagy Audrás, Zaliorecz György. Páli 
András, B. Horváth Mihály, összesen 20 bizottm. tag.

1849 Nov. havában Polner Lajos szolgabiró jelenlétében elöl
járóknak elválasztattak:

Lucz János biró, ör. Melis András tb., Dobos István, Nemecz 
Pál, Hanó Ádám, Polereczki András, Csapó János esküdtek, Valach
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András, Vincze András hadnagyok. If. Györgyi István, Lőrincsik Já
nos, Hegedűs György, Lenardt János kisbirák.

1850-ik évben a múlt évi bírák és esküdtek, hadnagy: Csőke 
József, Kővágó István, kisbiró: Tót András, Szilasi György.

1851. Lucz János biró, ör. Melis András tb., ör. Septei Péter, 
és a múlt évi esküdtek, Vincze András hadnagy.

1852. Lucz János biró, ör. Melis András tb., Dobos István, 
Septei Péter, B. Horváth Mihály, Szabó Ferencz, Tarkó András, 
Hanó Ádám, Polereczki András, Nemecz Pál esküdtek, Vincze And
rás, Szathmáry Károly hadnagy.

1853. Lucz János b., Melis András árvagyám, Szabó Ferencz 
orsz. pénzt., ör Septei Péter házi pénzt., Tarkó András, Kerekes 
György, B. Horváth Mihály esküdtek, Szathmáry Károly hadnagy.

1854. Lucz János b., Szabó Ferencz orsz. adósz., ör. Septei Pé
ter h. adósz., Tarkó András, B. Horváth Mihály, Adorján István es
küdtek, Szathmáry Károly hadnagy, Matula Ferencz, Nyári József 
kisbirák.

Ez évben vétetett a vizipuska 300 pforinton, Szarvason Po- 
korni rézműves készítette.

1855. Lucz János b., Szabó Ferencz, ör. Septei Péter, Kónya 
Mihály, B. Horváth Mihály, Virág István, Tarkó András esküdtek, 
Szathmáry Károly hadnagy.

1856. Bikádi János biró, Virág István tb., Rajki József, Hercz 
József, ör. Septei Péter, Kónya Mihály esküdtek, Szemenei Mihály 
hadnagy.

1857. Bikádi János b., Virág István tb,. Hercz József, Rajki 
József, ör. Septei Péter esküdtek, Szemenei Mihály hadnagy.

1858. Bikádi János b., Virág István tb., ör Septei Péter, Hercz 
József esküdtek, Szemenei Mihály hadnagy.

1859 Bikádi János b., Arany Sámuel tb., Farkas András, Vi
rág István, ör. Septei Péter esküdtek, Danicska József hadnagy.

1860. Ttes. Szánthó Albert 'szolgabirúsága alatt ezek lettek 
elöljárók:

Sitkéi András -biró, Kulcsár József tb., Görbics Jáuos esküdt, 
Danicska József, Paulik Ferencz, később Csili József, Szabó István 
hadnagyok.

1860—61. Csizmadia Mihály b., Kocs. Szabó András tb., Hor
váth János orsz. adósz., Gabnai András közs. adósz., Szabó István, 
Kónya Mihály, Pető János, Zana István, Mónár János esküdtek,

4
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Kocs. Szabó István árva gyám, Danecska János, Endre László had
nagyok.

Ttes Foltényi Ignácz főszolgabiró jelenlétében bizottmányi 
tagokul e következők választattak:

Kupsa Péter r. cath. lelkész, Baross Károly ev. lelkész, Kecs
keméti Sámuel ref. lelkész, Csillag Ferencz kath. kántor, Oravecz 
Lajos ev. tanító, Csizmadia Mihály, Kocs. Szabó András, Kónya Mi
hály, Molnár János, Miszlai György, Gabnai András, Zana István, 
Bella Mihály, Kulcsár József, Görbics János, őr. Polereczki András, 
Pető János, Epstein János, Szabó Ferencz, Kocs. Szabó István, Gab
nai István, Borsos István, Darida József, Kirsner István, Páli And
rás, Matula János, Dobos István, Zvólenszki István, Horváth János, 
Szupel János, Nemecz Pál, Zahorecz György.

Ez évben Kálló Ferencz a jegyzői hivatalról lemondott, he
lyébe Kalmár Géza Máj. 14-kén megválasztatott jegyzőnek.

Szinte ez évben a község részéről részvét nyilatkozatok me
nesztettek a következőkhöz:

1. Gróf Teleki László halála feletti részvét nyilatkozat a csa
ládhoz, T. Kecskeméti Sámuel reform, lelkész által fogalmazva.

2. Ttes. Terényi Lajoshoz, mint orosházi választó kerület or
szággyűlési képviselőjéhez, s szilárd jellemű hazafihoz bizalmi nyi
latkozat, Baross Károly ev. lelkész által fogalmazva.

3. Ttes. Boczkó Dánielhez, hazafi érdemeit és szenvedéseit 
méltányló hála nyilatkozat, Kalmár Geiza jegyző által fogalmazva.

Ekkor létesült az úgynevezett községi tűzi-pénztár.
1861, 62. Kulcsár József biró, Bella Mihály tb., Görbics János 

orsz. adósz., Gabnai András közs. adósz., Berkó István. Kirsner Ist
ván, G. Szabó István, Pető János, Darida József, Gabnai István, 
Molnár János, Kónya Mihály esküdtek, Kovács István, Molnár Sán
dor, Danicska János hadnagyok.

1862, 63. Csizmadia Mihály biró, Kocs. Szabó And ás tb., Gör
bics János, Gabnai András esküdtek, Molnár Sándor, Kovács István 
hadnagyok.

Ez évben épült a jegyzői iák.
Ttes Brudkovszky Sándor volt a szolgabiró, Tóth Ede esküdt.
1863. Febr. Kocsis Szabó András biró, Berko István tb., Gör

bics János, Bella Mihály, Darida József, Gabnai András esküdtek, 
Molnár Sándor, Danecska János, Endre László hadnagyok.

1864. Kocs. Szabó András b., Görbics János orsz. adósz., Gab-
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nai András közs. adósz., Kocs. Szabó István árva gyám, Molnár Sán
dor, Kovács István hadnagyok.

1865. Kosztok Pál bíró, Hercz József tb., Gabnai András 
adósz., Görbics János adósz., később Vörös András és Dimák József 
adószedők lettek, Tarkó András, Darida József esküdtek, Barta Fe- 
rencz hadnagy.

Ttes Kubek Sándor szolgabirósága alatt, vagyis 1865. Jun« 
havában Kalmár Geiza a jegyzői hivatalból kimozditatván, helyébe 
ez év Juh 1-jén Rhumy József jegyzőnek el választatott.

1866. Kosztok Pál biró, Horváth Mihály albiró, Vörös And
rás adósz., Dimák József pénzt., Darida József, Szente József, Hercz 
József esküdtek, Szathmári István tiszt, esküdt, Barta Ferencz had
nagy.

1867. Miszlai István biró, Rajki József albiró, Krámli György 
adósz., Zahorecz György pénzt., Kis Ferencz, Lőrinczik János, Hipki 
József, Fazekas János, Peternák György, Verrasztó Mihály esküd
tek, Kosztok Pál árvagyám, Barta Ferencz hadnagy.

Rhumy József jegyzői hivataláról leköszönvén Máj. 5-kén, he
lyébe Július 18-kán Ujfalussy Zoltán választatott jegyzőnek.

1868. Miszlai István b., Mácsai Ferencz alb., Horváth János, 
Kovács Sámuel, Pető János, Krámli György, Páli András, Vörös 
András, Zahorecz György, Bárány Miklós, Ádász János esküdtek, 
Kosztok Pál árvagyám, Barta Ferencz hadnagy.

Bizottmányi tagok a voltak.
1869. Miszlai István b., Páli András alb., Adamik József, Ko

vák Mihály, Mácsai Ferencz, Békési Miklós s a múlt évi esküdtek, 
Kosztok Pál gyám, Barta Ferencz hadnagy.

1870. Rajki József biró, Páli András albiró, Király József 
pénzt.., Kovács János adósz., G. Szabó István, Kis Ferencz, Mácsai 
Ferencz, Birkás Pál, Szőke Sándor, Lőriucsik János,Kulyák Károly, 
Zahorecz Márton, Kráhl György, Braskó Mihály esküdtek, Kosztok 
Pál árvagyám, Bella Mihály, Barta Ferencz hadnagyok.

Bizottmányi tagok: Baross Károly ev. lelkész és elnök, Lin- 
denmayer Károly rom. cath. lelkész, Milovics Ede postamester, 
Neustadtl Mór kereskedő és a voltak mind.

1871. Rajki József biró, Mácsai Ferencz alb., Kovács Sámuel 
adósz., if., Gabnai András pénzt, Kosztok Pál árvagyám.

Hadnagyok a múlt éviek.
1872 Juh 28-tól Miszlai István biro, Fekete Ferencz albiró,

4*



Adamik József adósz., Dimák József adósz., Varga István árvagyám, 
Hercz József, Valach György, Bárány Miklós esküdtek, Birkás Pál, 
Bencsik György hadnagyok.

Ez évben az 1871-ben hozott országos törvénynek 18-ik czikke 
szerint szerveztettek a községek. E szervezés nyomán Bánfalva köz
sége is önálló nagy községgé ismertetett el.

Községi képviselőknek ezek választattak:
Miszlai István biró és elnök. Lindenmayer Károly catli. leik.
Baross Károly ev. leik. Molnár János.
Kovák Mihály. Nemecz Pál.
Neustádtl Mór. Szalai Mihály.
Vághi Mihály. Polereczki András.
Csapó Mihály. Fekete Ferencz.
Vörös András Varga István.
Neustádtl Lipót. Dimák József.
Pető János. Adamik József.
Horvát János. Hercz József.
Bárány Miklós Valach György.
Lőrincsik János. Ravasz Pál.
Páli András. Adamik György.
Kulyák Károly. Ujfalussy Zoltán jegyző.

1873. Miszlai István biró, Fekete Ferencz albird, Dimák Jó
zsef pénzt., Adamik József később Hercz József, adósz., esküdtek a 
múlt éviek, hadnagyok a múlt éviek.

Sebők Illés halott vizsgáló, később Balajti Lajos. Piaczbiró 
Hercz József.

Új községháza ez évben ?épült. Nov. 24-kén már tökéletesen 
kész volt, került 1504 frt 34 krba osztr. ért'.

Ez évben dühöngött a cholera, 200-nál több áldozatot vitt ma* 
gával a községből.

1874. Miszlai István biró, Fekete Ferencz alb., később helyet
tes biró, Dimák József, Hercz József adószedők, Varga István árva
gyám, Valach György, Kulyák Emészt, Csáky Ferencz, Nagy Fe
rencz esküdtek, hadnagyok a' múlt éviek. Csáky Ferencz halott 
vizsgáló, később Kovács János.

1875. Horvát János biró, Páli András albiró, Vághi Mihály 
orsz. adósz., Nagy Pál közs. adósz., Király József községi lcézbesitő, 
Ágoston Mihály, Rácz István esküdtek, Varga István árvagyám, 
Bencsik György, később Birkás Pál hadnagyok.

— 52 —
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Faiskola gondnoka Vecsei Nagy Zsigmond reform, lelkész 
Kataszteri felmérés ez évben történt.
Községi ismétlő iskola is ez évben létesült.

K ö z s é g i  b í r á k  1 8 2 6 - tó l .

1829— 1831, Darók György. 1848 Apr.—Nov. Zána István. 
1832— 1834. if. Dudás István. 1848. Nov.-től Jónász János
1835 — Horváth Imre. 1849— 1855. Lucz János.
1836 — Domokos Ferencz. 1856— 1859. Bikádi János.
1837 — Ör. Orbán Mihály. 1860 — Sitkéi András.
1838 —* Kónya Mihály. 1861 — Csizmadia Mihály.
1839 — Kovács Ádám. 1862 — Kulcsár József.
1840 — Iványi József. 1863 — Csizmadia Mihály.
1841 — Sárkány János. 1863. 64. Kocs. Szabó András.
1842 — Sós József. 1865— 1866. Kosztola Pál.
1843 — Zsiga György. 1867— 1870. Miszlai István.
1844 — Ör. Barta Ferencz. 1870— 1872. Rajki József.
1845 — Oskó Sámuel. 1872— 1874. Miszlai István.
1846— 1848. Bányai Sándor. 1875 — Horváth János.

K ö z s é g i á r v a g y á m o k .

1853— 1861. Ör. Melis András. 1867— 1872. Kosztola Pál.
1861— 1867. Kocs. Szabó István. 1872'— 1876. Varga István.

K ö z s é g i  j e g y z ő k .

1844, 45. Csete Sándor. 1865 —1867. Rhumy József.
1846, 60. Kálló Ferencz. 1867— — Ujfalussy Zoltán.
1861, 65. Kalmár Geiza.

R o m . C a th . E g y h á z .

Ngos báró Rudnyánszky Sándor 1820 körül, egy udvari kápol
nát épitetett, családja és szolga személyzete számára, melyben 
évente nagy ünnepek alkalmával vidéki pap vagy rendi barát veze- 
tése mellett isteni tiszteletet tartatott egész 1844-ig

1834-ben a falu szólón, egy iskolát építtetett a báró, s .tanito- 
káutornak Kulyák Ignáczot, tanult és igen értelmes egyént hivott
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meg, ki 18 éven át 1852-ig sikeresen működött, a mikor M.-Berény- 
be tanítói állomásra távozott.

1844-ben a szép ízléssel kiállított tornyos templom épült, és 
egy meglehetős kényelmes papiak is ott közel a bárói lakás mellett.

Lelkészek.

1844 elején Kis Jonathán, Szt. Ferenci rendi áldozár hivatott 
udvari káplánnak.

1844. közepén már Kupsa Péter, felavatott lelkész jött az egy
házba, ki egész 1859-ig mint Curatus működött, azután plebánus- 
nak kineveztetett, mint olyan 1868 Sept. 3-káig működött, a mikor 
Nagy-Váradhoz közeli állomásra plebánusnak kineveztetett. Ezen 
érdemes férfiúnak az egyház körül igen szép érdemei vannak, mert 
ő létesítette a parochialis könyvtárt, ő vezette a templom és paro- 
chia építését, ő vette meg a paroehiális földet 20 holdat, szóval ő 
volt az egyháznak rendbe szedője és apostola.

1868. oct. 1-en jött Lindenmayer Károly plébánusnak, és 6 évi 
sikerdús működése után 1874-ik év Nov. 12-kén innen Margittára 
elköltözött, az ottani plebánusi állomást elfoglalandó. Ezen tudo
mányosan képzett kitűnő férfiút, mint jó és buzgó papot, az egyliáz- 
hivek, és mint szívélyes jó barátot, ösmerősei és jóbarátai még foly
tonosan emlegetik.

1874 Nov. 12-kén jött Szauer Alajos, a mostani közkedvességű 
plebanus.

K ántor-tanitók.

1834— 1852. Kulyák Ignácz. 1865—1869. Szilágyi László
1852— 1862. Csillag Ferencz. 1869— 1873. Florek László.
1862 — 1864. Koron György. 1873.— Bácsi Béla, ki most is
1864— 1865 Jaksa István. itt sikeresen működik.
A rom. cath. egyház 925 lelket számlál.

Helvét hite. Egyház.

A falu telepítésétől kezdve, egész 1856-ig az ágost. és lielv. 
hitvallásúk együtt, egy imaházban imádták az Istent, s gyermekei
ket is együtt tanitatták, — azonban 1859 apr. 16-kán külön válván 
az evangélikusoktól, önálló egyházat alakítottak a helv. hitvallá-



suak, s mihelyt iskola helyiséget szereztek, azonnal tanítót hívtak 
H.-M.-Vásárhelyről.

Tanítók.

1858-ik év Febr. 10-kén Csete Pál H.-M.-Vásárhelyi gymna- 
siumi tanuló jött tanítónak, ki csak fél évig állta hivatalát.

1858-ik év Jul 20-kán Török János, szinte H.-M.-Vásárhelyről 
jött, ki csak sept. végéig volt maradós.

Ekkor az egyházi hívek önálló egyházzá alakulván, lelkészt 
hívtak, ki egyszersmind a tanítói teendőket is végzi.

Lelkészek.

1858-ik év oct. 1. Séra József lelkész jött lelkész-tanítónak, s 
két évi ittléte után 1860 oct. 1-én elköltözött Erdélybe.

Az anyakönyvek ez időről veszik ke/.detöket!
1860. Dec. 1-jén, Kecskeméti Sámuel lelkész jött lelkész-taní

tónak. Ez rendezte legfőképpen e kicsiny egyházat. Nagy kár, hogy 
már 1862 jun. 1-én Szkuliára ment lelkésznek.

Gondnok: Csete Sándor és Szabó Ferenez.
1862 jun. 1. Tóth Ferenez lelkész tölté be a lelkész-tanítói ál

lomást, s 9 év eltelte után, vagy is 1871. máj 1-én leköszönésre bi- 
ratott, az egyházat itt kellett hagynia. — Mint az egyptusi 10. csa
pások egyike, vagy tán mint minnyája, — úgy dúlta 9 éven át e 
férő az egyházat.

Gondnokok ez időszakban:
1862. Légrádi István, Csete Sándor. 1863. Szőke Sándor, Tarkó 

András. 1864. Tarkó András, Gábor János. 1865 és 66. Szabó Fe- 
rencz. 1867. Háti István. 1868. Fazekas János. 1870 és 71-ben 
Csáky Ferenez.

1671 Máj. 1. Deák György lelkész, ki két évig végezte köz
megelégedésig lelkész-tanítói tisztét, azután 1873 Máj. 1. Makóra 
segéd lelkésznek ment.

Deák György idejében 1872-ben volt tanító Sebestyén Dániel.
Gondnokok: 1871 és 72-ben Csáky Ferenez, Háti István. 1873. 

Háti István és Békési Miklós.
1873 Máj. 1. Bácz Károly lelkész. E férfiú igazán egyházának 

kedvencze volt. Híveinek hozzá való szeretete és ragaszkodása so
kat használt?— de ha oly hamar el nem megy, — még többet hasz

— 55 —
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nált volna az egyház jobblétre való vergődhetésére. — Nagy kár, 
hogy e nemes jellemű s kitűnő tudományú, tehetségű férfiú nem to
vább, csakis IV2 évig maradhatott Bánfaiján, a honnan 1874 Oct. 
1-jén Ménes-Gyorokra rendes lelkésznek elhivatott, bánfalvi hívei
nek és jó barátinak nagy sajnálatára.

Ezen kitűnő szorgalmú férfiú volt eszközlője annak, hogy az 
imaházban lévő szószék feldiszittetett és 2 mázsa súlyú harang sze
reztetett.

Gondnokok: Csáky Ferencz és Kábái Lajos.
1874 Nov. 1. Yecsei Nagy Zsigmond lelkész jött lelkész-taní

tónak, köztiszteletben álló férfiú.
Gondnokok: 1874 Kábái Lajos. 1875 Laskai János. 1875és 76 

Csáky Ferencz.
Igen jellemző de szép is, hogy a helv. bitv. egyház elöljáró

sága által, határozatilag múlt év 1875 Oct. 3-kán, „a szabad iskoláz
tatás" kimondatott. A nép nevelésnek egy óriási gátja ez által egy
házukban elmozdittatott.

Vajha e példát más egyházak is követnék!
Van a bánfalvi helv. hitv. egyháznak igen tiszteletre méltó 

főgondnoka, K o v á c s  I mr e  uradalmi kasznár Lajos-Szénáson. 
E férfiú már számos éveken át áll e kicsiny egyház kormányán, — 
sok romboló egyházi zivatarok daczára, hitbuzgó szívvel és lanka
datlan erélylyel, küzdve és áldozva igyekszik bánfalvi reform, kicsiny 
egyháznak már többször megrongált hajóját fentartani gyámolitani. 
— Adjon Isten minden egyháznak ily hitbuzgó s áldozatra kész fő- 
gondnokot.

A helv. hitv. egyház jelenleg a faluban 260 lelket számlál, a 
pusztában szétszórva vagy 20 helyen mintegy 745 lelke van.

M ó zse s  h i t v a l lá s n a k ,

Mózses hitvallású családok időközönként és egyenként lettek 
e községnek lakosai. Hogy ez annál inkább kitűnjék, évszerint jegy
zem fel neveiket.
1829— 1830. Erlicli Lőriuez. 1857— 1876. Epstein János.
1836— 1876. Böhm Mátyás. * 1855— 1876. Neustádtl Mór.
1841— 1842. Weisz Ábrahám. * 1859— 1876. Neustádtl Lipót.
1841— 1842. Keller Ferencz. * 1853— 1876. Hoffer Vilmos.
1843— 1846. Kániczer Adolf. 1865— 1873. Mőzner Benedek.
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1848— 1852. Leipnik Sámuel. * 1870— 1876. Klein Leopold.
1852—  1854. Auspicz Móricz. * 1870— 1876. Böhm Albert.
1853—  1858. Epstein Simon. 1871— 1872. Műnk Adolf tanitó.
1853— 1857. Grünwald József. * 1872—1876. Engel Hermán.
1853—  1857. Epstein János. * 1873— 1876. Mőzner Simon.
1852— 1856. Polák Adolf. 1873— 1874. Brün Leopold tan.
1850—  1856. Leopold Simon. * 1874— 1876. Bölim József.
1851—  1857. Bótli Adolf. 1875— 1876. Niederberger J. tan.
1854— 1857. Deics Jakab — 1876— 1876. Drexler Bernát tan.
1854—1861. Neustadtl Fülöp. — 1870'—1876. Pollák Mór.
1854— 1856. Mór Móricz. — 1872— 1876. Böhm Jetti.
1856— 1858. Pollák Mór. . ( 1850— 1876. Leopold Simonná.
1856— 1858. Erlich Márton. ( 1861— 1876. Dániel Mór.
1856— 1858. Kohn Jakab.
1854— 1861. Ör. Neustadtl Leopold.
1856— 1862. Weisz Simon.
1859— 1864. Klein & Schulhof.

A Mózses hitvallásunknak nyilvános iskolájuk ugyan nincs, de 
gyermekeiket magántanitók által oktattatják. Jelenleg Drexler Ber- 
uát a tanitó, 6 tanítványa van. Hitközségileg az orosházi hitközség
hez tartoznak, oda is temetkeznek. Tiz családból és három magán
zóból állanak jelenleg, s 43 lelket számlálnak.

A bánfalvi községben jelenleg lakó Mózses hitvallásnak min- 
nyájan üzlettel, kereskedéssel foglalkoznak, csak kettő közülök 
iparos.

B á n f a l v a  k ö z s é g n e k  m o s t a n i  á l lá s a ,

A község 338 kataszter holdon fekszik. E föld területen kívül 
nincs egyebe a községnek. — Ebből 49 kataszter hold szőlő, 5s/4 
kát. hold temető, 1 kát. hold faiskola, a többit házhelyek foglal
ják el.

Házhelyek összes száma 491, beépitett 475, üres 16, utcza 16, 
templom 3, iskola 4, temető 3, községháza 1, mely 1873-ban épült, 
jegyzői lak 1, mely lSöVa-beu épült. Gőzmalom van kettő, egyik 
Mihályi Ágoston földbirtokosé, a másik Bakay Péter bérlőé, száraz
malom 2, mely szinte földes uraságé, heti vásárja minden szerdán,
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8 (kereskedés vagyis bolt, 6 asztalos, 8 kovács, 4 bognár, 3 szabó, 
10 csizmadia, 3 kőmives, 5 takács, 4 szűcs, és csak 3 kocsma.

A község mostani elöljárói.

Ujfalussy Zoltán jegyző. Varga István árvagyám.
Horváth János főbíró. Király József esküdt és kézbesítő.
Páli András albiró. Ágoston Mihály esküdt.
Vághi Mihály orsz. adószedő. Bikádi György esküdt.
Nagy Pál közs. adószedő. Birkás Pál és Nagy István had

nagyok.
A községnek mostani országos adója: 3037 frt 68 kr., községi 

adója: 1748 frt. — Adót fizető összes lakosok száma 611.

Községi képviselők.

A községi képviselők száma a törvény értelmében 24 összesen, 
12 virilista, 12 választott. Miután éppen most választás alatt álla
nak, azok nevét most itt kiírni nem lehet.

*
* *

A község posta helylyé lett 1866-ik év Jul. 16-káu. Az első 
postamester volt Milovics Ede, ki 1871 Nov. 1-ig működött.

1871 Decz 1-én jött postamesternek Richter József, ki most is 
itt működik.

Gyakorló orvos Dr. Bakay Lajos, ki minden hét szerdáján ön
ként kirándul, — s inkább emberszeretetből, mint haszonért segít 
a szenvedőkön.

„ Ol v a s ó  k ö r “ is van a községben, mely 1868 Márc. 22-kén 
keletkezett, jelenleg van 29 tagja, könyvtára mintegy 118 kötet
ből áll.

A mostani regale bérlők: Kráhl György és Neustádtl Lipót.
❖

*  *

A község jelenleg 2587 lelket számlál.
*

*  *

A bánfalvi községre vonatkozó ált. észrevételek.

A ki Bánfalvát forradalom idejében, vagy utánna négy öt év
vel látta, az most oda jővén, alig ismerne rá. Mert akkor még kis
szerű falut, dísztelen — általában kukoricza szárral fedett — épü-
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leteket, keritetlen és üres udvarokat látott; most azon bán kevés 
kivétellel, rendesen épített, és náddal, vagy fa és cserép zsindellel 
fedett házakat, bekerített, és gyümölcsfákkal s könyhauövényekkel 
beültetett udvarokat, udvari kerteket láthat. Akkor az egész falu
ban csak 240 ház volt, most, már 475 van; akkor alig volt 2 rozzant 
iskola, most már négy jókarban lévő van; akkor még kis csengetyű, 
most már két, sőt három harang is szól együtt, a három felekezet 
tornyairól, haranglábjairól; akkor sem jegyzőlak, sem díszes köz
ségháza, hanem csak amolyan roskadozó viskó képezte a községhá
zát, holott most már szép és kényelmes jegyzőlak, újon épített, s jó' 
berendezett díszes községháza van; akkor még csak egy bolt volt, 
most már 8 vau; mesterember eg\*kettő, most már 50-et is halad
ja ; akkor összes lelkek száma nem volt több, mintegy 1500, most 
pedig 3000-et megközelíti: akkor az országos adó öt hat száz frt 
volt, most már 3037 frt.

Úgy leit 25 év óta nagyszerű szaporodás, építkezés és haladás 
történt e községben. — Vajha mondhatnék még azt is, hogy vagyo- 
nosodás is, de fájdalom, ezt nem lehet mondani sem a bánfalvi köz
ségről, sem lakosairól, annak egyházairól sem, mert valamint az 
előtt 25 évvel, napszámból, felesföld műveletből élt és tengődött,— 
most is csak abból él és teng általában véve annak lakossága. — 
Volt ugyan idő, midőn az egész földes űri birtokot megvehette 
volna a lakosság, s azon idő óta ki is lett volna fizetve. De hát a 
folytonos változása a lakosoknak meggátolta a törzsökösök jó igye
kezetét, s igy maradt a község mai napig Ls föld és birtok nélkül, 
maradt szegényen és elhagyottan. — Volt idő, midőn folyamodott a 
magas ministeriumhoz, az ország gyűléséhez, hogy gyámolitassék, 
és a kamarális földekből e földnélküli népnek mivelés alá való föld 
juttattassék. — De mindez eredmény nélkül maradt. Volt idő, midőn 
tőszomszédságában 500, sőt 1000 hold földet örök — és még akkor 
jutányos áron vehetett volna a község lakossága, de az egyet nem 
értés, vagy egymásközti bizalmatlanság folytán, mind ez nem sike
rült. Mit lehessen itt mást mondani, mint azt a közmondást alkal
mazni „szegény embernek a szerencséje is szegény.1*

Mind ezeknek daczára, Bánfalva községének népe, nem hogy 
fogyna, hanem inkább szaporodik. Ennek egyedüli oka csak az, hogy 
Gróf Károlyiak termékeny földü pusztáin kap még elegendő mun
kát arra, hogy magát fentartsa. — Mert tökéletesen igaz az, hogy 
egyedül Károlyi György, Alajos, István grófok szénási, királysági,
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újvárosi, mágocsi, derekegyházi uradalmainak kanaán minőségű 52 
ezer holdnyi majorságilag kezelt földek környezik Bánfalvát, hol 
népünk, mint a méh dolgozva nyeri a fentartásra szükséges táplá
lékot. Különben, ha e puszták itt közelben nincsenek, a község rég 
elpusztult volna már. Adja az Isten, hogy e népes község egykor 
jobb létnek örvendjen.






