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Felső-Szeli a kis Alföldön, vagy Mátyusföldön van. Ez 
a vidék réges-régen tenger volt. Mikor szárazföld lett, kü
lönféle népek éltek rajta. Hajdan a kelták laktak itt, azután 
a kvádok és markomannok. A dunántúli rész, Pannónia név 
alatt a rómaiaké volt. A kvádok és markománnok után a 
hunnok, avarok és utoljára a magyarok következtek. Ez a 
vidék Mátyusföldének neveztetik a hajdani zsarnok Úr: Wen- 
cséni Csák Máté után, a kivel alig birt az akkori magyar ki
rály: Róbert Károly.

Felső-Szeliben a reformáció kezdetétől fogva volt evan- 
gyéliomi gyülekezet. Felső-Szeli a Thurzó családé volt és ez 
mindent megmagyaráz. Mert az evangélikus Thúrzók jobbágyai 
is evangélikusok voltak. 1573—75 körül alig volt itt katholikus. 
1560-on túl megszűnt a kath. egyház. így volt ez Taksonyban, 
Galánthán, Tallóson, Kajaion stb. De még 1634-ben is 
a kath. egyházlátogató alig talált katholikus lelket Felső-Szeliben, 
Galánthán és Taksonyban.

Troch Pál plébános Írja, hogy Taksonyban 1615-ben 
Kasztriferens Miklós, 1625-ben Fabricius János volt az evang. 
lelkész. Draskovits György váci püspök és pozsonyi prépost 
mikor 1634-ben egyházláíogatásra jött Taksonyba, az evan
gélikussá lett nép oly ridegen fogadta, hogy még a temp
lomba sem mehetett. A biró sem akart vele szóba állani, a 
nép a plébánia előtt gyűlt össze, az evang. lelkész, 
meg a kántor ki nem jött a lelkész lakból. Draskovics püs
pök erre úgy nyilatkozott, hogy ez a taksonyi nép a nyers- 
modort talán a pogány magyar vezér Taksonytól örökölte, a 
kj a falut alapította s tán ott is van eltemetve.



Valószínűleg ilyen formán eshetett meg a kath. egyház 
látogatás Felső-Szeliben is. Az 1647-évi 16. törvényczikk az 
evangélikusoknak Ítélte oda a templomot, de bizonyos, hogy 
1660-on túl már elvesztették és csak a kuruc harcokban 
nyerték ismét vissza pár esztendőre.

Tehát egész 1660-ig nem üldözte senki itt az evangé
likusokat. Volt itt ebben az időben az evangélikus gyüleke
zetnek szép, magas tornyu temploma, a melyet Thúrzó Elek 
vagy Thúrzó György épittetett. Bethlenfalvi Thúrzó Elek az 
ország kincstárnoka volt, de mert apostoli buzgalommal 
igyekezett a reformációt ezen a vidéken elterjeszteni, kitették 
díszes hivatalából. Thúrzó Elek volt Felső-Szeli reformátora 
is. Thúrzó Elek meghalt 1543-ban, Thúrzó György 1616-ban. 
Voltak a toronyban harangok, volt papiak, iskola, egyházi 
szántóföldek és rétek. Thúrzó Imre meghalt 1621-ben, özve
gyét bedeghi Nyáry Krisztinát Eszterházy Miklós vette nőül 
és a kath. hitre téritette. Örökölte vele a nagy Thúrzó ura
dalmakat. Ekkor történt, de hogy melyik évben nem lehet 
biztosan tudni, az evang. pap katonaság és uradalmi hajdúk 
által a papiakból ki űzetett és helyébe Ördögh Mátyás plé
bános állíttatott be. Valószínű, hogy ezt a plébánost 1660-ig 
megint evang. lelkészek váltották fel.

A nehéz időkben, 1660-on túl az 1681-ik országgyűlés 
rendelkezése szerint Pozsonymegyében csak 2 artikuláris, vagyis 
törvénycikk által meghatározott egyház volt, hol az evan
gélikusok nyilvános istentiszteletet tarthattak: Réthe és Pusz- 
tafödémes. Troch Pál taksonyi plébános írja Adatok Taksony 
Történetéhez cimü jeles müvében, hogy a ki azonban nem 
akart Pusztaíödémesre menni, igénybe vehette a kath. papot 
és templomot. Éppen úgy fizettek a plébánosnak, mint a 
katholikusok. A plébános eltemette őket azzal a külömbséggel 
hogy nem öltözött templomi ruhába, a kántor az ének után 
a megholtakért szóló általános imát olvasta fel. Házasságot 
is kötöttek a plébános előtt, főleg, ha gyermekeik kath hitben 
való neveltetését ígérték meg. Gyermekeiket is megkeresztelte. 
Ennélfogva az evangélikusok ezen időből a kath. anyakönyv- 
ben is megtalálhatják elődeik neveit. A fenti plébános úr ezt 
a taksonyi evangélikusokról Írja, de ugyanezt lehet elmon
dani a felső-szelii evangélikusokról is.
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Az egyház legrégibb múltjára vonatkozó rendkívül be
cses adatokat gyűjtött össze a gyülekezet első papja: Visz- 
kidlenszky János. Ezek az adatok hitelesítve vannak Debreceni 
István kir. táblai biró által. Az adatok tanúvallomások alak
jában maradtak fenn. 1721. április 6-áról keltezve. Viszkidenszky 
volt az első pap, mikor az egyház újra feléledt 1780. után. 
Hogy ő előtte elejétől fogva milyen nevű evang. papok vol
tak itt, arról, sajnos, a régi feljegyzések nem szólnak.

A tanukhoz intézett kérdések, melyek a felső-szelii ev. 
egyház múltjára voltak hivatva világot deríteni, a következők:

1., Tudja-e s hallotta-e a tanú, mikor s ki által építte
tett a templom Felső-Szeliben ?

2., Tudja-e a tanú s emlékszik-e, mely időben bírták 
itt a templomot az evangélikusok és hogy volt-e papjuk is ?

3., Tudja-e s hallotta-e a tanú, hogy a katholikusoknak 
azon időben volt-e itt „magányos templomuk" és hol?

4., Tudja-e és hallotta-e a tanú, hogy az evangélikusok
tól a templom, pap, ki által, mikor és miképpen vétetett el?

5., Tudja-e, hallotta-e a tanú, hogy Fejső-Szelinek lako
sai hogyan, mikor és ki által kényszerittettek a róm. kath. 
vallásra való áttérésre ?

6., Tudja-e, hallotta-e a tanú, hogy a más helységbe 
istentiszteletre menő evangélikusok büntetés terhe alatt 
visszatartattak-e ? Kitől ?

7., Tudja-e, hallotta-e a tanú, hogy az itt levő evangé
likusok búcsúkra, processiókra, és egyéb kath. cselekvények 
megtartására büntetés terhe alatt kényszerittettek-e ? Kitől ?

8., Tudja-e, hallotta-e a tanú, hogy az evangélikusok 
házasságkötéskor vagy keresztelés alkalmával a földes ur 
vagy plébános által a róm. kath. hitre való térésre kény
szerittettek és az esketésért fizettek-e, mennyit és kinek pa
rancsolatjából ? És a kik gyónni nem akartak, azoktól több 
követeltetett-e ?

9., Tudja-e, hallotta-e a tanú, hogy a haldoklókat erővel 
megyóntatták, és akik gyónás nélkül haltak meg, hogy azoktól 
még több fizetség követeltetett, mint a katholikusoktól ? Mily 
összegben, mióta és kinek rendelésére ?

Ezekre a kérdésekre Szombath Albert, 74 éves evang. 
jobbágya Esterházy Józsefnek a következőleg vallott: A tanú
vallomás 1721-ből való, tehát az ekkor 74 éves Szombath 
Albert 1647-ben született.
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Az 1-ső kérdésre vallja: nyilván számtalanszor hallotta 
a tanú régi öreg emberektől, hogy a felső-szelii ev. temp
lomot a Thúrzó család, mint földesuraság építtette.

A 2-ik kérdésre vallja: tudja nyilván és jól emlékszik a 
tanú, hogy egész Érsekújvár bevételéig a templomot az evan
gélikusok szabadon bírták, sőt maga a tanú három prédikátort 
ért benne, akik azon ideig szabadon laktak benne.

A 3-ik kérdésre: Tudja nyilván a tanú, hogy akkor a 
katholikusoknak semmi templomuk sem volt.

4- ik kérdésre: Tudja s jól emlékszik a tanú, hogy hallotta 
hogy a Thurzó nemzetség kihalása után Esterházy Miklós 
nyerte Felső-Szelit, a ki katonái által az akkori evang. papot 
kihajtatván, a templomot erőszakkal elfoglalta és a paróchiára 
helyébe legislegelőször Ördög Mátyás nevű plébánost állította 
be. De azután Rákóczy háborúja interveniálván, a templom 
az evangélikusoknak újra visszaadatott, a melyet 2—3 esz
tendeig birván, a prédikátor ismét elüzetett és a templom 
visszavétetetí.

5- ik kérdésre: Tudja nyilván a tanú s jól emlékszik, 
hogy hallotta, hogy legelőször Esterházy Miklós vette el a 
templomot és akkor jobbágyai is erőszakkal kényszerittettek 
katholikusokká lenni. Most (1721) immár semmiképen nem, 
mert maga a mostani gróf úr nem engedi, nem is kívánja, 
hogy erőltetéssel háborgattassanak és a kinek magának kedve 
vagyon, csak az pápistává légyen.

6 - ik kérdésre: Nem tudja, nem is hallotta a tanú, hogy 
valaki valaha tiltatott volna, hanem valakinek tetszett, minden
koron szabadon elmehetett.

7- ik kérdésre: Soha nem hallotta.
8- ik kérdésre: Nem tudja, és nem is hallotta a tanú, 

hogy valaki házasságnak idején hitben változást szenvedett 
volna, hanem azt tudja, hogy az elmúlt farsangon egy háza
suló legény, hogy pápistává nem lett, meg sem eskettetett a 
plébánostól, hanem jegyesétől elválni kényszerittetett.

9- ik kérdésre: Nem tudja a tanú, hogy valaki erővel 
kényszerittetett volna pápistává lenni, hanem azt tudja bizo
nyosan, hogy meg van erősen hagyva a plébános uramtól, 
valaki beteg, mindjárást értésére adja, hogy legalább imádkoz- 
hassék vele, a minthogy mindétig imádságra el kell hívni és 
akkor, aki nem akar meggyónni, meg sem gyónik. Tudja
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továbbá azt is, hogy midőn két jövevény ember magok beteg
ségét plébános uramnak tudtára nem adták és úgy imádkozás 
és gyónás nélkül haltak meg, a plébános úr a temetőbe nem 
engedte eltemettetni, hanem csak kint a mezőben, gyöpben, 
egy feszület alatt temettettek el.

II- ik tanú: M észáro s  András, evangélikus, 7 0  éves,
jobbágy igy vallo tt:

1- ső kérdésre semmit.
2- ikra: Tudja nyilván a tanú, hogy a török háború előtt 

lutheránusoké volt a templom, sőt maga is egy lutheránus 
prédikátort ért benne, a ki szabadon ott lakott és az isteni 
szolgálatokat végezte.

3. 4. 5-ik kérdésekre úgy felelt, mint az első.
6- ik kérdésre:Tudja a tanú, hogy az előbbeni úrtól tiltattak 12 

forint büntetés alatt és a kit rajta kaptak, meg is vették 
rajta, de mostanában nem, hanem valaki akarja szabadon 
elmehet.

7- ik kérdésre semmit.
8- ikra: Hallotta nyilván a tanú, hogy most olyan paran

csolat adatott a plébánosnak, hogyha csak egyenlő hitben 
nem lesznek a házasulandók: ne is eskettessenek meg. Tudja 
azt is, hogy az elmúlt farsangon egy legény megakarván 
házasodni, hogy pápistává nem lett, meg sem eskettetett.

9- ik kérdésre: Tudja nyilván a tanú, hogy gyónás nél
kül meghalt lutheránus embereket nagyobb fizetésért temeti 
a plébános, mint a pápistákat.

III- ik tanú: Nagy János, katholikus, 5 0  éves, vallja:
Az l-ső kérdésre: semmit.
A 2-ikra: Tudja, hogy az elmúlt kuruc világban egyideig 

az övék volt a templom és a Pusztafödémesen most lévő 
prédikátor lakott ebben a helységben, annakelőtte kié volt a 
templom, nem tudja.

A 3-ik kérdésre: semmit.
A 4-ikre: Tudja nyilván és érte a tanú, miképen az el

múlt kuruc háború után a mostani földesúr tisztjei, felséges 
császár parancsolatja mellett egy kompánia németek idejővén,
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elhajtották a prédikátort és a templomot visszavevén, helyébe 
Tapolcsányi plébánost tették.

Az 5-ik kérdésre semmi felelet.
A 6-ikra: Tudja a tanú, hogy egyszer kihirdette volt a 

plébános, hogy senki 12 forint büntetés terhe alatt Puszta- 
födémesre el ne menjen, de mostanában (1721) immár szabadon 
járhatnak.

A 7-ikre: Tudja a tanú, hogy mig a méltóságos grófné 
élt, mindenkoron kénytelenek voltak elmenni büntetés terhe 
alatt Szent-Haraszt nevű kápolnába búcsúra, de azóta nem.

A 8-ikra: Tudja nyilván a tanú, hogy mostanság egy 
pápista embertől származott leány lutheránussá lévén Puszta- 
födémesen, egy lutheránus legényhez akart férjhez menni. A 
plébános uramtól arra kényszeritteteít, hogy pápistává legyen 
urával egybe, a kik midőn nem akartak volna meggyónni, 
elválasztattak örökre.

A 9-ikre úgy felelt mint az első.

IV -ik  tan ú ; nemes Szom bath Im re, lutheránus, 5 7  éves, 
eskü alatt a kö v e tk e ző k e t vallja:

1- ső kérdésre, mint az első tanú.
2- ikra, mint a következő előtte szóló.
3- ikra: semmi.
4- ikre: Hallotta számtalanszor maga édes atyjától, hogy 

mikoron Esterházy Miklós gróf ehhez a jószághoz felséges 
császár kollációja mellett jutott volna, akkor nemcsak a temp
lomot elvette és a parochiába Ördögh Mátyás plébánost állí
totta, hanem még a többi lakosokat is erővel, rabsággal, 
marhájok elhajtásával és egyéb módon a pápista hitre kény- 
szeritette.

5- ikre: Nem tudja, nem is emlékszik a tanú, hogy az 
ő idejében valami keményen pápistáké lenni kényszeritettek 
volna az evangélikusok, hanem sokszor szép szóval plébános 
úr inti őket, térjenek meg.

6- ikra semmi.
7- ikre: Tudja nyilván a tanú, hogy még az öreg grófné 

éltében mindenkor büntetés terhe alatt Szentharaszt nevű 
semptei . hegyen épített templomba menni kényszerittettek.

8- ikra: Tudja tanú, hogy a házasulandók, ha vegyes
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vallásuak, meg nem eskettetnek. De ha egy hiten vannak, 
ha lutheránusok is, megeskettetnek.

9-ikre semmi felelet.

V - ik tanú: Bőr E rzsébet, S o ó s  G y ö rg y  özvegye, 
felsőszelii lakos, katholikus, 5 7  éves, eskü alatt v a llja :

1- ső kérdésre semmit.
2- ikra: Nem érte a tanú, mert más helységben lakott, 

hanem tudja, hogy kuruc háborúban bírták az evangélikusok 
a templomot.

3. 4. 5. 6-ik kérdésekre semmi felelet.
7-ikre: Hallotta, hogy még az öreg grófné életében 

Szentharaszt nevű templomba büntetés terhe alatt búcsúra 
mentek.

8. 9-ikre semmit.

V I- ik tanú: Tóth János, vezekényi lakos, Esterházy  
Ferenc jobbágya, róm . kath. 7 0  éves, eskü alatt

vallja:
1- ső kérdésre semmit.
2- ikra: Tudja nyilván, hogy Újvár bevétele előtt három 

esztendővel a templom a lutheránusoké volt, sőt maga is 
egy lutheránus prédikátort említ.

3- ikra semmit.
4- ikre, mint az első tanú.
5- ikre: Tudja s jól emlékszik a tanú, hogy ugyanakkor 

a falusiakra a földesúr katonákat küldvén, marhájokat el
szedték, erős rabságba vetették s mindaddig fogva tartották 
őket, miglen pápistákká nem lettek.

6- ikra semmit.
7- ikre, mint a harmadik tanú.
8- ikra: Hallotta a tanú közemberektől, hogy igenis vagy 

meggyónni, vagy több fizetést kellett adni a plébánosnak az 
evangélikusok részéről. Sőt azt is hallotta, hogy az elmúlt 
farsangon egy lutheránus legény házasodni akarván, magának 
oly személyt' jegyzett el, a kinek az atyja pápista volt, a 
legény Pusztafödémesen lutheránus lett, meg nem eskettetett, 
hanem a leánytól el kellett válnia.
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9-ik kérdésre: Tudja s hallotta a tanú, más közembe
rektől, hogy igenis annyiból kényszerittettek, amennyiben az 
evangélikus betegeket akaratjok ellenére is megimádkoztatta 
a plébános, némelyeket meg is gyóntatott, noha nem tudja 
a tanú, hogy az ilyen gyóntatások erőszakkal történtek-e 
vagy sem.

V II-  ik tanú: Z a ja c  Mátyás, vezekényi lakos, Esterházy  
F eren c  jobbágya, katholikus, 6 7  éves, eskü alatt

vallja:
1- ső kérdésre semmit.
2- ikra: Tudja s még maga ipától is hallotta, hogy a 

templom mindenkor a lutheránusoké volt és a vezekényiek 
is oda jártak prédikációra, miglen magok falujában egy sövény 
szentegyházat csináltak.

3- ikra semmit.
4- ikre: Hallotta számtalanszor, hogy erőhatalommal vet

ték el a templomot, kinek parancsára, nem tudja.
5- ikre semmit.
6- ikra: Hallotta közemberektől néhány év előtt, hogy 

igenis szóval tiltattak más helységbe istenitiszteletre menni, 
ki által s milyen büntetés terhe alatt, nem tudja.

7- ik kérdésre azt feleli, mint a harmadik tanú.
8- ikra, mint az előtte közvetlenül szóló.
9- ikre, mint az előtte szóló, azzal a hozzáadással, hogy 

hallotta a tanú, hogy az olyan személyek még el sem temet- 
tetnek, valameddig több fizetést, akin meg lehetett venni, nem 
adtak. Azt is tudja a tanú, hogy mikor két szegény lutheránus 
emberhez a plébános elment s ők meggyónni nem akartak, 
a plébános el sem temettette a temetőben, hanem csak más 
szegény emberek által, minden harangozás nélkül, gyöpre, 
egy feszület alá temettettek el.

V III-  ik tanú: Urban János, vezekényi lakos, lutherá
nus, 9 0  éves, eskü alatt vallja:

l-ső kérdésre: Hallotta száma nélkül, hogy még a templom 
fundamentomát is lutheránusok építették.

2. 3. 4-ik kérdésre azt feleli, a mit az első tanú.
5-ikre semmit.
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6-ikra: Tudja s hallotta a tanú, hogy plébános által 
nagyon tiltattak, senki más helyre prédikációra, vagy más 
isteni szolgálatokra elmenni ne merészeljen, de megbüntettek-e 
valakit vagy sem, nem hallotta.

7. 8-ikra semmit.
9-ikre: Hallotta tanú, hogy némelyeket meggyónni kény- 

szeritett a plébános, keményen megparancsolta, hogy ki-ki 
betegségéről értesítse, hogy tudhasson nekik provideálni, 
tudja a tanú azt is, hogy mikor két kálvinista ember gyónás 
nélkül meghalt, el nem temették őket a temetőben, hanem 
csak kint mezőben, feszület alatt.

Hitelesítette e vallomásokat Kossuthon 1721. april 6-án, 
Debreceni István.

Egyéb vallom ások V iszkidenszky idejéből, 1786-ban
a harangokró l.

1., Pónya István, 76 éves, jól tudja és emlékszik rá, 
hogy az ő ifjúságában és az ő atyjának életében csak egy
néhány pápista gazda volt a mi helységünkben és a mely 
pápisták most (1786) vágynak, azok vagy luthereránusokból 
lettek azokká, vagy pápisták lévén, máshonnan szakadtak 
ide. A harangokat tehát saját erejökból semmiképen nem 
öntethették. Jól tudja, hogy mikor a harangokat öntötték (de 
azt nem tudja, ujra-e, vagy minthogy csak megrepedtek) ő 
is, mint más lakósok fejenként, fizetett 25 garast.

2., Dán Ferenc, 85 éves, jól tudja és emlékszik rá, hogy 
adott a harangokra az ő akkori tehetsége szerint három vagy 
négy forintot, de melyikre, vagy milyen reperációra, nem tudja.

3., Soós Gergely emlékszik, az édes atyjának szavából, 
hogy a Gergelynek öreg atya számtalanszor bizonyította, hogy 
a harangokra fizetett tiz tallért. Maga is emlékszik, hogy a 
harangöntésre fizetett 25 garast. Jól tudja saját édes atyjától, 
hogy az ő idejében csak 3 pápista gazda volt Felső-Szeliben, 
talán 1700 táján.

4., Dömötör István jól emlékszik rá, hogy az édes anyja 
számtalanszor bizonyította, hogy a harangokra fizetett, de hogy 
mennyit, nem tudja. De mikor a tornyot csinálták, maga 
látta, hogy az ő édes anyja egy máriást adott. Mikor a régi 
templomba való székeket csinálták, valahány gyermeke volt
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az édes anyjának, mindannyitól 25 garast fizetett. Ha tehát 
ezekre, melyeknek kevés, vagy semmi hasznukat az evangé
likusok nem vették, mégis fizettek, mennyivel inkább attól, 
a minek a lutheránusok is hasznát látták, a milyen a harang, 
ki nem hagyták őket, hanem fizetni kellett rá.

5., Öreg vecsei Kontár István, jól tudja, s emlékszik rá, 
hogy ifjú legénykorában fizetett a harangokra 40 garast. Azt 
is tudja, hogy más ifjú legények is fizettek, de mennyit nem 
tudja.

6., Nemzetes Benkovics István Uram hitvesével megbi- 
zonyithatja akármikor, hogy akármi romlott el a harangok 
körül kötelekre, szíjakra, egyébre mindékor fizetett.

7., Soós Gáspár számtalanszor hallotta az édes atyjától 
hogy az ő öreg atyja a harangokat csak a lutheránusokéinak 
vallotta, a pápistáknak azokra gondjuk nem volt, vízbe malom 
farához beléveleíie, félvén, hogy az akkori háborúban a tö
rökök vagy a kurucok el ne vigyék.

8., Az egész község tudja, hogy a birák, az ő régi szo
kásuk és kötelességük szerint valami csak a toronyhoz és a 
harangokhoz tartozandó volt és megromlott, a falunak kö
zönséges költségével csináltatták és reparáltatták. Az egész 
helység megbizonyithatja, hogy a harangok mindenkor a fa
lunak tulajdonai voltak, annyira, hogy mikor a méltós. gróf 
urunk a taksonyi újonnan épített toronyba az itt való öreg 
harangot elvitette, hogy rövid idő alatt, ide mást, még jobbat 
fog csináltatni, és a Szabó István bírósága alatt el is vitette 
egészen Taksonyig, — a felső-szeliek, valami negyven kocsin 
összeszedvén magokat, azt erőszakosan, mint sajátjukat el
vették és visszahozták. A helységben pedig, a mint tudnivaló 
lutheránusok vannak többségben, tehát lutheránusokéi is a 
harangok.

Mindezek az adatok igen becsesek, a gyülekezet múlt
jára világosságot derítők és ki vannak irva az egyház erős 
kötésű első jegyzőkönyvéből, melybe Viszkidenszky, első lel
kész kezdett Írni és Lesko folytatta. Kár, hogy a közbe
eső lelkészek feljegyzéseiket e helyen meg nem örökítették. 
Van ebben a jegyzőkönyvben latin szövegű egyéb becses 
adat is.

Tehát a reformáció kezdete óta egész Érsekújvár bevételéig 
itt szabad vallásgyakorlat volt. Az evangélikusoknak itt ékes

12



tornyu templomuk volt Ez volt az első templom, a mostani 
kath. templom helyén, a Thúrzó templom. Ez a templom és 
torony az 1747. országgyűlés 6-ik cikke szerint a nagyszeli- 
eknek visszaadatni rendeltetett. Ördög Mátyás 1646. körül 

. leti itt plébános, de utána 1660-ig megint evang. lelkészek 
következtek. Még a nehéz időkben is az egyházatyák evan
gélikusok voltak. Persze, mert a néhány kath. között alkal
mas egyházatya nem akadt. Így például 1742. 43. 44-ben 
Gyurcsi János és Szabó János evangélikusok voltak az egy
házatyák. Az egyházi épületek javítására az evangélikusokat 
jobban kényszeritették, mint a katholikusokat.

Ördög Mátyás plébánost az evangélikusok erőszakkal 
elűzték és helyébe lelkipásztorul Nagykajalról Suhajdát hív
ták meg. Ez az én számításom szerint 1650 körül negyedfél 

> évig volt papja Felső-Szelinek. Azután Következtek a Lipót- 
féle 1 eg^y^s70sabb'73olT~Kéf“égTéTen, hogy e gyászos idők 
elején Szeli, Hidas-kürt, Tallós, Taksony, Galántha, Vizkelet, 
Hajai, majdnem egészen lutheránus volt.

És nekem úgy tetszik a fent előadott tanúvallomások 
után, hogy az evangélikusok száma nem is 1670—1680-ig, a 
legnagyobb üldözés idejében, hanem Mária Terézia uralkodása 
idején, vége felé fogyott meg. Sőt a fenti községek közül 
Hidas-kürthön, Tallóson alig is maradt lutheránus lélek. 
Szükségtelen a téritgetések különböző nemeiről szólani. Csak 
annyit, hogyha a jobbágy, a földesur tiszttartó, ispán és hajdú 
téritgetéseinek ellenszegült, börtönbe vettetett, úrbéri vagyonától 
megfosztatott. Gróf Esterházy József, Miklós nádor unokája, 
Pál nádor fia, szelidlelkü ura volt Felső-Szelinek, a ki más 
hitü jobbágyaival emberségesen bánt. De a processiókban 

f való részvételre, a Szentharasztra menni az evangélikusok az 
ő idejében is kényszerítve voltak. A haldoklók az utolsó ke
nettel ellátattak. A vegyes házasok össze nem adattak, hanem 
ha gyermekeiknek rom. kath. hitben való neveltetéséről térit- 
vényt adtak. A felső-szelii hívek csak titkon, éjjel jártak a 
pusztafödémesi artikuláris egyházba, mely alkalommal a fa
lukban, a melyeken általmentek, csúfoltattak és megdobáltattak, 
12 forint büntetés terhe alatt tilos volt odajárni.

II. Jó zs e f ideje.r s  ’ "A  gyü lekeze t e k k o r  ú j te m p lo m  építéséhez fo g o tt. 1784
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október 11-én a beterjesztett folyamodványra az a végzés 
érkezett le a helytartó tanácstól Budáról, hogy ő császári kir. 
apostoli felségének legnagyobb kegyelmességével megenged
tetik egy imaház, papiak és iskola építése, de a róm. kath. 
plébános és mester jogainak sérelme nélkül. Alsó-Széli is 
megnyerte ezt az engedélyt. De az egyetemes egyházi és iskolai 
felügyelő, báró Prónay László azt ajánlotta, hogy a két Szeli 
egyesüljön úgy, hogy Alsó-Széli legyen az anyaegyház és 
Felső-Szeli a filiája. Ez egy kis zavart okozott. De Felső- 
Szeli megmaradt anyaegyházzá alakulása mellett. Három évvel 
később, mint Alsó-Szeliben, itt is hozzá fogtak a templom- 
építéshez. Az anyaegyház megalakulása körül legtöbb érde
met szereztek a következő hívek: Kocsis András, Pónya István, 
Táncos István, Pónya János, Virágh Mihály, Barci István, 
Vértesi János, Bán István, — Krizsan Mihály, megyei főjegyző 
támogatta őket hathatós pártfogásával és közbenjárásával.

Első p ap : V iszkidenszky János.
1786- 1797-ig.

Ez a derék istenszolgája 1785. január 1-én foglalta itt 
helyét és 12 évig volt itt a gyülekezet lelkésze. Azelőtt a 
pozsonyi magyar-tót egyházban mint kántortanitó működött, 
a hol igen kedvelték. Született Miaván, Nyitramegyében. A 
pozsonyi magyar-tót lelkész nem akart tőle megválni, de 
Viszkidenszky Pónya István és Kocsis András kezeiből a 
hiványt mégis elfogadta. Pappá szentelték Torkos Mihály, Ján 
Miklós, Kovács Martinyi Mihály. Újévi beköszöntő beszédét 
Szombath János csűrében tartotta, a hol az evangélikusok 
istentiszteletre szoktak volt összejönni. Viszkidenszky Pozsony
ból magával hozott egy fiatal, derék ifjút, Vidareny Jánost, 
a kit a gyülekezet tanítójának választott. Vidareny János 
Verbón született, Nyitramegyében. A tanító is rendes hiványt 
kapott. A hivány elfogadásakor kötelezte magát, hogy állását 
6 esztendő előtt el nem hagyja, viszonzásul azért, hogy a 
gyülekezet költségén végezhette tanulmányait. Viszkidenszky 
neje: Beier Magdaléna. Nyolc gyermeke született, kik közül 
négy kisdedkorában halt meg. Beiktatása elmaradt, ő maga 
iktatta be magát, mint azt ő maga mondja. Beiktatása ugyanis 
újév napjára esett, de a meghívott lelkészek kimentették 
magukat, hogy e napon nem hagyhatják el egyházukat.
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Viszkidenszky a kezdet nehézségeivel küzdött, az anya- 
könyvet nagy gonddal magyarul vezette, csak itt-ott tért át a 
latinra. De a jegyzőkönyvben feljegyzéseit latinul irta. Nagy 
érdeme, hogy az egyház múltjára gondosan összehordott 
minden adatot. Mi élők csak most jövünk arra, a mit ő több 
mint száz évvel ezelőt megtett, hogy kezdjük írni a krónikát. 
Ez a derék pap meghasonlott gyülekezetével és 12 évi mű
ködés után Alsó-Szelibe ment lelkésznek. De meglátszik 
minden Írásán és alkotásán, hogy hatalmas pap volt. Legyen 
áldás emlékezetén.

Viszkidenszky Alsó-Szeliben sem maradhatott sokáig. Az 
1803-iki visitáció alkalmável a közte és a hívek közt felmerült 
súrlódások miatt leköszönt ottani papi hivataláról is. A Stelcer 
által megirt nagyszombati egyház történetéban az olvasható 
róla, hogy ama súrlódások folytán gonosz kéz reágyujtotta a 
paróchiát, mely alkalommal könyvtára is elégett. Viszkidenszki 
aztán nagyszombati lelkész lett, ezen gyülekezet első papjává 
és szervezőjévé Mindenütt a kezdet nehézségeivel küzdött. 
A legnehezebb feladatot bizta reá a gondvisalés: az úttörést.
. iszkidenszkit Nagyszombatban családjával együtt az éhség 
emésztette volna meg, ha nem lett volna Doryban egy kis 
magánbirtoka, a hová már Alsó-Széliből is visszavonulni ké
szült. Viszkidenszky 1804-től 1817-ig lelkészkedett Nagyszom- 
oatban, a honnan Pritrzsd-re ment papnak. Itt működött 
1817-től 1834. március hó 2-án 77 éves korában bekövetkezett 
naláláig. Felesége Bajer Mária Magdaléna szintén Nagy- 
Pritrzsden halt meg 1831. május 18-án 69 éves korában.

Az első tanító Vidareny ]ános 1797-ben távozott Felső- 
1 Széliből, tehát papjával egyidőben jött, egyidőben ment. Fe

lesége Szabó Julianna volt Felső-Szeliből, Esküvője 1790. 
augusztus 16-án ment végbe.

Tehát megvolt az építési engedély 1784. okt. 11-én. És 
ki lett viva a gyülekezet anyasága is. Most következett az 

^építkezés ! Első dolog volt az egyházi épületek helyéről gon
doskodni. A földes úr jószágigazgatója Gudics Ignác, a me
gyétől küldve, a híveket a templomépitésről lebeszélni igye
kezett. Miután célt nem ért, megnyugodott, és az emberekkel 
együtt bejárva a falut, kereste az alkalmas helyet: templom, 
papiak és iskolának. Gudics végre kijelölte azt a fundust, a 
melyen a kovácsház és annak műhelye állott, úgyszintén ki-
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mutatta a szomszédságban lévő Tonkó Pál-féle két kertet, 
mely parlagon hevert. A prefektus úr azt mondta, hogy a 
hívek a kovácsház és műhely fundusát a földesuraságtól 
ugyan megkapják, de a kovácsnak egy az uraság által adandó 
más helyen tartozzanak házat és műhelyt épiteni. A Tonkó 
Pál féle kertdarabokat pedig készpénzzel váltsák meg. A fun- 
dust az uraság ingyen adta. Az erről szóló okmány kelt 1785. 
január 18-án, melynek mása az egyház jegyzőkönyvében fog
laltatik, eredetije a község levéltárába tétetett volt le, de bi
zonyára nyoma sincs ott. Tehát ez a gyülekezet Viszkidenszky 
előtt is jól mozgolódott és sokat tett a gyülekezet szervezése 
tekintetében. Mert ez éppen egy évvel történt Viszkidenszky 
előtt. Az okmány a vármegyére terjesztetett fel, a melyet 
aztán az építési engedélylyel együtt a legfelsőbb helyen le
endő megerősítés végett Bécsbe vittek a következő egyház- 
tagok: Kocsis András, Pónya István, Benkovics István, Roth 
ügyvéd. Bécsben Esterházy Ferenc földesuroknak és akkori 
főkancellárnak köszönhették, hogy 14 nap múlva céljokhoz 
értek. A küldöttségnek anyagi áldozatokkal is nagy segítségére 
volt egy kegyes s általában igen becsült az uradalom előtt 
is jóhirnévvel biró gazdasszony, Kontár Katalin, néhai Barci 
Is tv á n n a k  özvegye.

A m ásodik tem plom  épitése 1787. június 11-től 1790 .
augusztus 11-ig.

H o z z á fo g o tt a g yü le ke ze t a tem p lom , il le tv e  o ra tó r iu m  
ép itéséhez. M in d e n e k e lő tt pénz ke lle tt. E  vég re  S o m o rjá b a n  
O ha im  G o ttfr ie d  ú r tó l 200 fo r in t  k ö lc s ö n t v e tt fe l a gyü lekeze t. 
A zu tá n  ism é t e lm en t V is z k id e n s z k y  B a rc i Is tv á n n a l S o m o rjá b a  
és a fe n t n e ve ze ttő l ú jra  600 fo r in t  k ö lc s ö n t ve tte k  fe l. V ilá g o t 
ve tn e k  az ép ítkezésre  és b e rend ezkedé sre  a k ö ve tke ző  a p ró  
a d a to k :

Kocsis András többször adott kisebb összeget, összesen 66 
forintot, Farkasdon lakó Seres Pálné adott kölcsön 100 forintot 
Marcell Jánosné ajánlott 10 irtot. Kajáiról jött 18 forint. 1786-ban 
vett a gyülekezet egy ostyasütő vasat 9 forintért. Az urada
lomtól kért 32 ezer tégla árába fizetett a faluban kiszedett 
pénzből 83 forintot. Ehhez kölcsön vett még az egyház 37 
forintot, hogy a tégla ára ki legyen. Lénárt András többször
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adott kisebb-nagyobb összegeket. Herceg Koburg ajándékozott 
a harangokra 6 aranyat. Kocsis András, Pónya István és 
öreg Nagy Ferencz Galgóczra mentek a templomba való fát 
megvenni 300 írtért. Ugyanezek Lévára mentek vasat vásárolni 179 
forintért, 1787 jun. 21-én szeredi vásáron fára és deszkára 
-iadatottt 179 forint, a templom székeire és kórusára való 
deszkáért 80 forint. Téglát magok a hívek is égettek a tak- 
íonyi uradalom engedélyével és az építkezéssel most már 
annál inkább sietni kellett, mivel 1787. jul. 10-től kezdve a 
Szombath család nem adhatta oda továbbra is csűrét isten
tiszteleti helyiségül.

Az a nevezetes év, hó és nap, mikor az építendő imaház 
első alapköve letétetett, 1787. jun. 11-ike volt. A nép áhitatos 
éneklését követte a Viszkidenszky által tartott szent beszéd. 
Ezután az alapkő üregébe ment le a lelkész, abba a szög
letbe, mely az út és papiak közt volt. Az első kövön vésve 
volt az egyház neve és az esztendő. Ez alá több pénz tétetett. 
Azután három ütést tett a kőre a lelkész a teljes szenthá
romság nevében az épitő által kezébe adott kalapácscsal. A 
-alapácsot az utána következőknek adta, végül a kitett ken
dőre offertórium volt a templomépitésre. Ezalatt folyton zen
gett az ének: Dicséret, tisztesség legyen.

Bőhm Fridrik ács kapott a munkáért 120 forintot. A 
toronyért még külön 31 forintot, a prédikáló székért 15 irtot, 
raller Mihály kőmives mester, pudmerici lakos kapott 150 
forintot. A templom építése befejeztetett 1789-ben, berendez
tetek 1790. jun. 15-én. A templom felszentelése 1790. aug. 
11-én ment végbe szentháromság utáni i m<"~visárnap. Jelen 
voltak ekkor: Institorisz Mihály pozsonyi tót lelkész, ki a 
szent beszédet tartotta e théma felett: „A templomba való 
idvességes járásról.11 Jelen volt még Kovács Martinyi Mihály 
modori tót lelkész, esperes, a püspök helyettese: Torkos 
Mihály modori német lelkész, Szemján lelkész.

Institorisz, Martinyi és Viszkidenszky az oltár elé léptek 
és Viszkidenszky elolvasta Salamon felszentelő beszédét. A 
világiak közül jelen voltak: Armbraster, Lehocky György, 
Filippi és Gyurcsi Sándor. Többen Pozsonyból és Somorjáról. 
Az oltár felszentelésénél jelen volt: Mumhard, Gregus, Kohányi. 
A szent beszédet Mumhard tartotta.

Milyen volt az imaház: Két sor, összesen 18 ablakkal, 
csűréhez hasonló fedélzettel, négyszögletű falazattal, a homlok-
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és hátulsó rész falazatain emelkedő háromszögletű tűzfalazattal, 
melynek homlokzati fedélzete alul emelkedett volt ki egy 
fából készült, festett deszkázatu tornyocska, melyben két kis 
harang, egyik alig 4, másik alig 6 mázsás hívta köznapokon 
és vasárnap az isten házába a hivek seregét. Sokáig nem 
volt az imaházban orgona, mig végre azt is vett a gyülekezet 
a komáromi egyháztól. Egy öl magas, négy láb széles szek
rényalakú, hordozható kis orgona volt ez. A szószék a temp
lom hátsó keresztfalához másfélölnyi magas volt, előtte egy 
kis oltár festett léckerítéssel. Oltárkép: a töviskoszorúzta Meg
váltó. Beszerzett a gyülekezet Pozsonyban két aranyozott ezüst 
kelyhet, melyek maiglan is megvannak. Azután két cinkannát: 
egy bor és egy keresztelő kannát. A keresztelésnél egy egy
szerű faszerkezetbe illesztett cintál használtatott. Ehhez járult 
egy aranyozott oltári feszület, négy kékre festett s itt-ott 
megaranyozott fagyertyatartó.

Viszkidnnszky írja: Elmenvén a harangért Lénárt And
rással, a harangöntőnek adtam 100 frtot, később 13 frt 75 krt. 
Nagyszpmbati harangöntőnek: Filgráder Lárolynak foglaló 40 frt.
Bevétel volt 1791-ben 134 fór. 68 kr. Kiadás 131 fór. 80 kr.

yy yy 1792 „ 153 yy 71 yy yy 147 yy 39 yy

yy yy 1793 „ 428 yy 24 yy yy 427 yy 19 yy

yy

yy

yy

„ 1
1794 „ 

.795 és 96
237 

i. 714
yy

fór.
33
36

yy

kr.
yy

Kiadás
265
722

yy

fór. 31
yy

kr.
Részletesen a bevétel 1793-ban: taksonyi paíronusokfól 

28 forint 50 kr., Rucc Ferenc templomra 29 fór. 83 kr. Szé
náért 85 frt. 50 kr. Fuvarra bejött 18 írt. Eklézsia szénájáért 
70 frt. Ugyanaz 12 frt. Múlt évi maradvány 40 frt. Csengetyű- 
pénz, ajánlatokkal 85 frt és 59 kr., összesen, mint fent 428 
forint.

Kiadás volt 1793-ban: Lelkésznek vissza 40 frt 46 kr. 
Puskás Lászlónak tégláért 21 frt. Somorjába két évi kamat 
80 frt. Somorjába tőketörlesztés 200 frt. Félévi kamat 20 frt. 
Egyházfinak 6 frt. Bécsi és budai ágensnek 7 frt 75 kr. 
Adósság vissza 15 frt. Vegyesekre 37 frt.

Bevétel volt 1795 és 96-ban: Pukkai István ajánlása 8 
frt 50 kr. Az egyház szénájáért deáki számtartó 142 frt. Csen- 
getyüből 113 frt 10 kr. Templomi ajánlás és ládikából 45 frt 
26 kr. Lelkipásztor évi fizetésére bejött 205 frt. Oltárra tett 
adakozásból 155 frí. Ajánlás 43 frt. Egyéb 3 frt., összesen 
714 forint.
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Kiadás a fenti években volt: 1795-re lelkésznek kész
fizetés 83 írt. Ugyanannak 1796-ra 74 írt 53 kr. Mesternek 
egy öl fáért 2 írt 55 kr. Lelkésznek 2 öl fáért 5 frt 10 kr. 
Lelkésznek való rétért 7 frt 50 kr. Paróchiába kályha 5 frt. 
irnpnak rétért 7 frt 50. Asztalosnak oltárért 75 frt. Oltárképért 
62 frt. Papnak egy öl fáért 3 frt. 30. Mesternek öt fertály öl 
fáért 3 frt 75 kr. Papnak 2 öl fa 6 frt. 60. Mesternek egy öl 
fa 2 frt. 55. Lelkésznek szalmáért 4 frt stb.

Ezekből a bevételekből és kiadásokból világos, hogy a 
gyülekezet fő jövedelmi forrásai voltak: a széna, önkéntes 
ajánlás, csengetyűpénz és a kivetés. Minden csak kissé nagyobb 
szükségletnél kivetés történt és a kurátorok a szükséges 
összeget a kivetés szerint beszedték az egyesektől Taksony 
es Hajai eleitől fogva nemcsak jelentékeny ajánlati pénzzel 
gyarapították az anyaegyház pénztárát, hanem évenkint köteles 
hozzájárulással is. Nevezetesen a kisebb, de közelebb eső 
Taksony, honnan a hívek rendesen jártak a templomba, éven
ként fizetett az anyaegyháznak ez időben 6 frt 72 kr., Hajai 
3 frt. 20 kr.

Taksony a megye határozatánál fogva 1786. január 17-én 
csatoltatok Felső-Szelihez, Hajai 1786. márc. 20-án, Galántha 
'.788. márc. 13-án.

jellemző, hogy a ládikába eleitől fogva csak nagyon 
kevés pénz esett. De volt már ekkor is jövedelme az egy
háznak gabonából is. Akkor az évi bevétel és kiadás 300—400 
forintot tett ki, most 4 — 5 ezer korona. A templomi két ajtó
nál állott két sötétpiros és lakattal ellátott pléh szekrényke’ 
a hová befolyt önkéntes adományok a kargyermekekéi voltak- 
Talán ezért nem foly be semmi most az ajtónál elhelyezett 
ládába gyámintézeti célokra.

A mostani templom, papiak, tanitólak fundusáról a már 
előbb emtitett és 1785 január 18-áról kelt okmány, a régi 
meglevő jegyzőkönyvből, a hova azt Viszkidenszky irta be, 
kiírva szóról szóra igy hangzik:

Mi alább írottak nemes Pozsony vármegyében Felső-Szeli 
helységnek bírái és lakósi adjuk tudtára mindeneknek a kiknek 
illik, ez levelünk rendében, mivelhogy ő Felségétől az augusz- 
:ána konfeszión levőknek az oratórium építése kegyelmesen 
megengedtetett, annakokáért egyesült akaratból s ugyan méltós. 
uraságunk főtisztjének T. Gudits Ignátz prefektus Urunknak 
jelenlétében az Oratórium és minister helyének 1. az helység
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közönséges kovácsházat, méhelyt, 2. pénzen megalkudt egy
némely gazdának kertét, 3. szintén mellette levő más helység 
kertét, a hová a szénát szokta takarítani, íundusúl mutattuk 
és rendeltük. Mely kovácsház és műhely fundusa helyett más 
közel lévő gazdának telekiéből adatott, a melyet, minthogy 
lapos, magok erejével megtölteni tartozni fognak; mivel pedig 
említett kovácsház és műhely fedele úgyis ex integro újítást 
kíván, arra végre nevezett augusztana konfessión levők azon 
kovácsházat, műhelyt, amint kívánja, (fedelén kívül, mely úgy 
is a közönségest fogja illetni) mindenképpen felállítani köte
lesek lesznek. Melynek nagyobb bizonyságára adtuk m'indakét 
részről nevünk subskripciójával és az helység szokott pecsét
jével levelünket megerősítvén. Kelt Felső-Szeliben die 18, jan. 
1785.“ Zay Ferenc biró, Kocsis András törvénybiró, Radványi 
Imre, Horváth János, Taksonyi István, Környei János, Forró 
János, Szabó Pál, Teda Ferenc, Vargha Ferenc, Tomkó Pál, 
Táncos András, nemes Tóth József, Benkovics Mihály, a tör
vénybiró kivételével mind róm. katholikusok. Pónya István 
öreg, Táncos István, Bán István, Dömötör István, Kontár 
István, Pónya Mihály, Soós András, Virág Mihály, Izsai István, 
Kúkorica István evangélikusok.

Egy másik okmány a Vidarény János mesteré a melynek 
szövege ez: „Én alább megirott, ezen írásommal tudtára adom, 
a kihez illik, hogy a Felső-Szelii augusztana konfeszión levő 
ekklézsiának, ha az egészségem szolgálni fog, az én szolgá
latomat 6 esztendőre ajánlottam kiváltképen azért, hogy a 
normális oskolára az ő közönséges költségével megtanittaítak. 
Mely dolognak nagyobb bizonyságának okáért ezen levelet 
magamról adtam, és tulajdon kezemirásával megerősítettem. 
Felső-Szeliben die 9. márcii 1786. esztendőben. Vidarény János 
felső-szelii Aug, Conf. mester."

Az okmány nincs a levéltárban.
Viszkidenszky első lelkész hiványa a következő volt: 

Alább megirottak, nemes Pozsonyvármegyében Felső-Szeli hely
ségben lakozó augusztana konfeszión levő lakosok közönsé
gesen adjuk tudtára, a kinek illik, ez levelünk által, most és 
jövendőben, hogy jövendőbeli ministerünknek sustentaciójára, 
mostani kitetszendő s alább megnevezett ígéretünk szerint, 
esztendőként ajánlunk és magunkat egyszersmind kötelezzük. 
1. Pénzbeli fizetésére ajánluuk 70 forintot. 2. Kenyérnek való
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35 pozs. mérő rozsot. 3. Tiszta búzát 15 p. mérőt. 4. Tiz pozs. 
mérő böjti veteményt. 5. Hat öl tüzelő fát. 6. Kétszáz kéve 
rozsét. 7. Két szekér szénát. 8. Két szekér szalmát. 9. Eske- 
tésért 56 garas. 10 Hirdetésért 50 garas. 11. Öreg temetésért 
56 garast. 12. Gyermektől 25 garast. 13. Sátoros ünnepek első 
napján offertórium. Melynek nagyobb bizonyságára és elhi- 
telére adtuk nevünk subskripcióját s kezünk keresztvonását és 
egyszersmind az helység usuális pecsétjével levelünket meg
erősítvén, kelt Felső-Szeliben, die 16. dec. 1785. Kocsis And
rás, Pónya István, Szombath István, Táncos István, Izsai György, 
Dömötör István, Barci István, Pónya János, Kontár Ferenc, 
Soós Sándor, Nagy Ferencz, Lovas István.

Vidarény János első mester hiványa ez volt: Alább 
írottak, adjuk tudtára mindeneknek, a kiknek illik, ezen leve- 
íünk rendében, hogy minémű végezést tettünk az vokatórium 
eránt, úgymint mester urunk részére, esztendőnként való fize
tése ekképen lészen: 1. Pénzbeli fizetése 30 forint. 2. Kenyérnek 
való gabonája 35 szapu, vagy méc. 3. Tiszta búza 15 méc. 
4. Török búza tiz méc. 5. Két öl tüzelőfa, 100 kéve rőzse. 
6. Egy szekér szalma. 7. Öreg temetéstől 25 garas. 8. Kis
dedtől 12 és fél garas. 9. Búcsúztató versekkel 50 garas. 10. 
kihirdető levéltől 11 garas. Melynek nagyobb bizonyságára 
és elhitelére adjuk ezen nevünk subskripciójával való Írásunkat 
megerősítvén Felső-Szeli die 2. jan. 1786. Benkovics István, 
Szombath János, Kocsis András, Pónya István, Táncos István, 
Dömötör István, Virágh Mihály, Barci István, Nagy Ferenc, 
Kozák István, Bán István, Lénárt András.

Nézzük most a születések, halálozások, esketések számát 
1786-tól kezdve néhány évről. Az anyakönyvek vezetése 1786-tól 
kezdődik, ezen év első napján foglalta el hivatalát az első 
lelkész Viszkidenszky János. 1786-ban volt 43 születés, 36 
haláleset, 7 esketés. 1790-ben volt 42 születés, 55 halálozás 
11 esketés. 1794-ben volt 61 születés, 24 halálozás, 15 esketés.

Tiz évi átlag szerint esik egy évre 46 születés, (ma 80) 
37 halálozás, (ma 55) 11 esketés (ma 17). Vizkeleten, Veze- 
kényen, Hidaskürtön, Nyéken, Tallóson az első tiz év alatt 
nincs keresztelés. Hová lettek ezekből a községekből a nagy
számú evangélikusok? A szórványban Vizkeletet és Galántát 
kivéve, ezen idő alatt nem volt haláleset. Felső-Szeliben 
1786-ban 800—900 lehetett az evangélikusok száma, most
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1900-ban 1650. Püspök volt 1761 —1801-ig Torkos Mihály 
modori német lelkész, 1802—1812-ig Krudi Dániel, pozsonyi 
lelkész, 1816—1828-ig Kovács Martínyi Mihály, modori tót 
lelkész, 1829—1835-ig Bilnica Pál pozsonyi lelkész, 1835—1850-ig 
Sztromszky Ferenc Sámuel, pozsonyi lelkész, 1850 —1860-ig 
Chalupka János adminisztrátor, 1860 —1861-ig Sztromszky, 
1861 —1890-ig Geduly Lajos pozsonyi lelkész, 189C-tői Baltik 
Frigyes előbb liptószentmiklósi, most balassagyarmati lelkész.

Il-ik le lkész Farkas  Pál.
1797. szept. 2 2 — 1828 május végéig .

Honnan jött, kik voltak szülői, nem tudom. Farkas szor
galmasan irta, bárha csak a számadási könyvbe, a nevezetesebb 
eseményeket, de magáról nem irt semmit. Jeles tudományú, 
de mindenekfelett szép lelkű pap volt. Igazi papi jellemet 
tükröz vissza minden feljegyzése. Én ezeket a jegyzeteket az 
utókor számára megmentem, mert a foszladozó számadási 
lapokat a moly keresztül ette, a leggondosabb őrizet mellett 
is idővel szerte fognék hullani az i (/nagyságú lapok. Hiányos 
is a Farkas számadási könyve, sok esztendőről a számadások 
hiányoznak, a felső fedele hiányzik.

Farkas Pált felszentelték Modorban, októberben, 36 éves 
volt, mikor Felső-Szelibe jött. Két év múlva itt megnősült, 
1799. jun. 23-án, elvevén feleségül Benkovics Teréziát. Több 
gyermeke született, köztük Lajos és Jozefa. A felesége, mikor 
elvette, 23 éves volt. Eskette őket Mumhard. Az esküvő itt 
volt, mert a menyasszony is idevaló volt, nemes Benkovics 
családnak a lánya. Farkas nem özvegy, hanem nőtlen volt 
eddig. Farkas higgadt, komoly, munkás, a kévésén megelégedő 
és az isten akaratán megnyugvó férfi volt. Nevelt is olyan 
fiút, mint volt Lajos, a nagybefolyású grófi titkár. Erről majd 
alább lesz szó.

Farkas Pál idejében a jegyző is evangélikus volt, neve: 
Rescheli Mihály, felesége Dobrai Anna kath. Farkas összesen 
31 évig volt itt pap, áldásosán működött és az egyház alatta 
megerősödött. Farkas is alapvető volt még, de sokkal áldá
sosabban működött, mint jeles előde. Kitünően, szinte klaszi- 
kusan irt magyarul. Meghalt 67 éves korában, vizibetegségben. 
Ő az első pap, aki itt van eltemetve. Sírja a Leskóé mellett
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domborul. Farkas sirkövén ez a felirás van: Itt nyugszanak 
nagytiszteletü Farkas Pál íelső-szelii ev. lelkész, szelid lelkű 
férfiúnak porai. így tehát ez a felirat is igazolja Farkas fen
tebbi jellemzését.

Az első kanónika visitáció Farkas idejében volt, a melyről 
az egyházlátogatási jegyzőkönyv nincs meg a levéltárban. A 
mi ezen püspöki látogatás emlékét fentartja, az mindössze 
egy feljegyzés az 1803-iki esketési anyakönyvben, mely igy 
szól: Anno 1803. die 12. szept. occassione visiíationis ecclé- 
sian Felső-Szeliensis, matriculam istam copulatorum revidi et 
adprobavi. Dániel Crudi, ecclesiárum evangelicarum in dis- 
trictu cisdanubiano superintendens.

Az orgona, melyről már fentebb volt szó, az 1803-ik évben 
szereztetett be a komáromi egyháztól. Ebben az évben tör
lesztetett az utolsó templomépiíési adósság 275 frt. Az orgona 
137 forintba került.

A gazdák rétje a Sikároson volt, melynek termését sok
szor átvette az egyház a gazdák egyházi tartozása fejében. 
Volt kösönyi rét is.

1807-ben szereztetett be két aranyozott ezüst úrvacsorái 
edény, ostyatartó és serleg, két kehely még Viszkidenszky 
alatt vétetett. Az ostyatartó ára volt 139 frt, a pohár is annyi, 
összesen 278 frt.

1807-ben nagy a drágaság, minek következtében járvá
nyos betegségek lépnek fel, állatok hullanak. A vajnak iccéje 
35 — 40 garas, egy szekér széna 40—70 frt, a paszuly mérője 
10 frt, kukorica szapuja 8 frt.

M ásodik  tan ító : F izei M árton.
1 7 97— 1812. májusig.

Az 1812-ik évi számadási könyvben ezt találom róla 
feljegyezve: Ebben az esztendőben május 20-án haza kül
döttük kívánságára Fizei Márton mester urunkat. Mikor Fizei 
úr tőlünk elment, úgy egyeztünk meg vele, hogy azonkívül, 
hogy őt elvitetjük hazájába, adunk néki mindenért, amivel 
még tartozunk, 350 forintot bankóban. Ezzel elvitettük őt ha
zájába Gömörmegyébe.

A feljegyzés sem jót, sem rosszat nem mond felőle. 
Családjáról sincs szó.
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H arm adik tanitó: G ö n d ö r István.
1812— 1818-ig.

Ez volt a második munkatársa Farkas Pálnak, a ki ezt 
írja róla szóról szóra: „Hozzánk jővén ez a férfiú, Győr- 
szemeréről tanítónak, kántornak és orgonistának 1812. június 
havában, három vagy négy esztendeig oly dicséretesen viselte 
és folytatta e mi ekklézsiánkban ezen hivataljait, hogy mind
nyájan örültünk neki a filiális helységbeliekkel egyetemben, 
és én, ki ezt irom, pedig nem rossz szívből, hanem lelkiis
meret szerint irom, mint az oskolák dekánusa ,mindenütt tisz
tem szerint megvallottam, hogy ő felülhaladja a többi magyar 
falusi mester urakat. Mert nem csak a templomban szépen 
orgonáit és mind itt, mind a temetésen ékesen énekelt, hanem 
az oskolában is jól tanította a gyermekeket és minden exa- 
menen nagy dicséretet szerzett magának, kivált azáltal is, 
hogy szépen tudtak az ő tanítványai, fiú és leánygyermekek 
énekelni. Még a prédikáló széken sem volt az utolsó, mikor 
helyettem prédikált. De az utolsó esztendőkben úgy megvál
tozott ez az ember, hogy utoljára kevés becsülete volt mások 
előtt és még a csekély emberek is bolondnak tartották őt, 
mivel pedig semmi intésekre nem hajtott, sokan kívánták az 
ő elmenetelét. Mert az oskolában majd egész télen jelen nem 
volt a gyermekek között, hanem mikor legjobban kellett volna 
őket tanítani, vagy a faluban bolygott, vagy Galáníhán és 
másutt járt éjjel is, rossz időben is, hidegben is. Ha bejött az 
oskolába, sem tudományra, sem szép és jó erkölcsre nem 
tanította a gyermekeket, annyira, hogy már egészen elvadultak, 
hanem verte, ostobázta, szamarazta, akasztófázta őket. A mit 
az examenre tanultak, azt két vagy három hét alatt kény
telenek voltak megtanulni, úgy hajtotta őket. Utoljára examentet 
sem akart tartani.

Amiképpen ezen közönséges hivataljában lusta és ren
detlen volt, azonképpen még inkább a házában és maga 
dolgaiban nagy rendetlenséget tartott. Azért is szolgálói, kiket 
minden csekélységért vert, szüntelen panaszra járván, és sem 
magát, sem feleségét ki nem állhatván, ott hagyták őt és 
utoljára szolgálót sem kapott, hanem magának kellett meg
tenni a szolgálói kötelességet, vagy télben a deák gyermekeknek. 
Részegen ugyan nem láttuk őt, de bornak, pálinkának, kávé
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nak lenni kellett mindenkor. Ezen okból minél jobban sze
rette a jó életet, annál inkább nem győzte magát és mennél 
többet betegeskedett ezen élete és járkálás miatt, annál többet 
költött a patikába. Melyik ekklézsia szívelhette volna meg 
az ilyeket? Azért mi is ezen ő rendetlensége, kóborlása, 
szolgálóival való civódása, oskolában mutatott gorombasága 
s restsége miatt, hol privátin, hol publice, gyakorta megin
tettük őt annál is inkább, minél jobban szégyenlettük, hogy 
olyan mesterünk vagyon, a kit a maga csélcsap tettjei és 
bosszankodó szolgálói mindenfelé elhíreszteltek

De nem volt foganatos intésünk, bár jó szívből eredett; 
~.em volt, részszerint Göndör úrnak fejessége miatt, részszerint 
azért, mivel nem akarta beismerni a maga hibáit, elhitetvén 
magával, hogy mindeneket jól cselekszik és hogy csak az jó, 
a mit ő kigondol és csinál. A fantázia, nem a józan ész igaz
gatja őt. Intvén őt barátságosan, azzal is ijesztettük, hogy 
kiadunk rajta, ha másban nem foglalja magát. Ez a mondás 
nem volt teljes és igazán eltökélt szándékunk, hogy szeren
csétlenné ne tegyük őt, hgnem jobbítani akartuk az ő hibáit. 
Azonban ő, hogy minket konfundáljon, vagy éppen talán 
megtruccoljon, véletlenül valedikált, lemondott a templomban, 
a karból, vasárnap reggel, prédikáció után, szept. 27-én úgy, 
hogy még ellenségeinek nevezte azokat, a kik őt a jóra in
tették és ezáltal a szerencsétlenséget tőle és gyermekitől tá- 
voztatni akarták. Leghamarább azt gondolta ő szegény, midőn 
ezt a lépést tette, hogy majd Alsó-Szelibe hívják őt meg 
tanítónak, Keller ]ózsef úr helyébe, a kit papnak szenteltek 
fel, de mivel ez is, amazok is régen ismerik őt, megcsalta a 
reménysége. Sokan ezután közülünk arra tanácsolták őt, hogy 
ismerje s alázza meg magát, jó szót adván főkép az egyház 
elöljáróinak, de nem tetszett néki magát erre ajánlani, hanem 
imitt-amott szállást keresett, vagy házat a hová menne lakni 
és a honnét kijárna falukra órákat igazítani. Mig ebben fá
radozott, meghívták az alső-szeliek tanítónak Csatajról Szuhács 
]ános urat, a helyébe pedig a csatajiak tanitójoknak Puszta- 
födémesről Kossacky József urat. így vakancia, üresedés 
lévén Pusztafödémesen, találkoztak, kik Göndör urat oda re- 
comandálták és mintegy kényszeritették elmenni, hogy kenyér 
nélkül ne maradjon. Meghivatván, ilyenformán elfogadta a 
hivatalt. A minek mi szívesen örülünk, részszerint ő reá nézve,
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hogy mégis csak a milyen olyan subsistenciára kapott, részint 
magunkra nézve, hogy tőle megszabadultunk anélkül, hogy 
őt szerencsétlenné tennők. Valamint pedig ebben magunkat 
nem vádoljuk is, sajnáljuk, hogy szép kvalitásait nálunk 
nagyobb szerencséjének előmozdítására, becsületének fentar- 
tására s nevelésére fordítani nem akarta; úgy attól előre is 
rettegünk, hogy sem ő kicsiny jövedelem mellett Pusztafödé- 
mesen nem lesz megelégedett és az ott való tisztelendő úrral 
egy udvarban lakván ujjat fog vele húzni, sem a nemes 
urak őt nem fogják szívelni mindenkor, ámbár eleivel legin
kább éneklése és orgonálása miatt fognak is neki örülni, 
mig jobban meg nem ismerik őt. Mert már sok eklézsiában 
szolgált a dunántúl is, de bár eleivel kedveltetett és becsül
tetett is, utoljára mégis majd mindegyik meggyülölte őt.“ Így 
irt Farkas. Göndör csakhamar odahagyta Pusztafödémest is, 
visszajött Szélibe de nem tanítónak, hanem mint magánzó 
élt itt.

N eg yed ik  m ester: Penyicska G y ö rg y . 
1 8 1 8 -1 8 2 7 . nov. 2 -ig .

Penyicska nógrádi származású, Penyicska János fia, meg
nősült itt 1820. nov. 27-én, elvette Petrovics Julianát, Petro- 
vics János, pusztafödémesi egyházfelügyelő leányát.

Farkas Pál a következőket Írja róla: „Mihelyt nékünk 
valedikált Göndör úr, minekelőtte elmenne Pusztafödémesre, 
kerestünk Pozsonyban a professzor uraknál valami jó erkölcsű, 
nyelveket tudó és olyan deákot, a ki a kántori és tanítói 
hivatalra alkalmatos lenne. Nagy készen küldöttek nekünk ezek 
az urak egyet 1818. okt. 24-én. Penyicska György a neve, ki 
az éneklésben és orgonálásban megtette a próbát mindjárt 
okt. 25-én, tehát a következendő vasárnapon. De a hivek 
még a predikálásban is akarták ezt az ifjút hallani. Ezért 
nov. 1-én prédikált is. És úgy választatott azután az osko
lában tartott és sok emberből állott gyűlésben tanítónak azzal 
a kondícióval mindazáltal, hogy mivel magának is az volt a 
kívánsága, egy esztendő előtt rendszerint meg ne hivattassék 
a vokatoriális levélnek kiadásával, hanem ezen időnek elfor- 
gása alatt őt is jobban próbálják meg az egyház tagjai, ő 
is tanulja megismerni az embereket, a kiknek fogna szolgálni
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és a maga jövedelmének állapotját. Ez meglévőn, mivel Göndör 
István csak nov. 23-án hordozkodott el Pusztafödémesre és 
igy az oskolaházban az uj mester urnák helye nem volt, 
nem is lehetett eddig a napig, mindekkoráig én (Farkas Pál) 
adtam neki szállást is, kosztot is, azután pedig szereztem 
hozzá egy öreg asszonyt, a kit ő meg is fogadott egyszerre 
gazdasszonynak. Ez az egy esztendei próba majd kimutatja, 
ha hozzánk való lészen-e ez a 21 éves ifjú és igy ha több 
édesebb és állandóbb örömünk lészen-e benne, mint volt az 
előtte való tanítóban. Most látszik olyan ember lenni, a ki a 
becsületre sokat ad és a szóra hajlani látszik, tehát fogja 
magát tudni másokhoz alkalmazni és velők magát kedveltetni. 
Ezek szép és dicséretes tulajdonságok, ha benne állandók 
lesznek" Ilyen szépen tudott írni Farkas Pál lelkipásztor.

Penyicska György 9 évig volt itt tanító, azután Nagy
szombatba ment. Megürülvén a tanítói állás, Osztényi István 
1827. nov. 5-én levelet vitt Modorba új mester végett, miután 
pedig Osztényi hiába fáradott, nov. 21-én Mikulics Györgyöt 
küldte az egyház a nyitramegyei Szobotisztra a lelkészhez 
tanító végett.

Ö tö d ik  m ester: G ró s z  Mihály.
1827. végétő l 1830 . jún. 27-ig .

2 és V* évig volt itt tanító. Honnan jött, nem tudjuk. 
Mikor elment, végkielégítésül Kanka Sámuel alesperes jelen
létében az egyház 164 irtot fizetett ki neki. A tanító nem 
volt megelégedve ezzel az összeggel, megfelebbezte ügyét 
Bilnica Pál püspökhöz, a hol a felső-szeliek is megjelentek. 
A lelkész most Somorjára ment tanító végett, aztán Komáromba. 
A somorjai lelkész megküldte a sopronyi professzor levelét 
a tanító ügyben. Hogy Grósz Mihály innen hova ment és 
mért ment el, nincs feljegyezve.

1820-ban a születések száma 56, halálozás 58, esketés 13.
1824-ben születés 57, halálozás 29, esketés 17.
1827-ben 55 születés, 30 halálozás, 7 esketés.
Farkas Pál 1808-ban ezt Írja: A mostoha időjárás miatt 

még mind vágynak gazdák, a kik az egyháznak részint a 
régi ajánlásra, részint az esztendőbeli fizetésre tartoznak. 
Ezektől ismét el kellett volna venni a múlt nyáron, mint
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azelőtt cselekedtünk, az egyház számára a sikárosi rétet azon 
okból, hogy valamint az ekklézsiának jövedelme szaporodjon, 
úgy ők is adósságuktól menekedjenek. De csak békét hagy
tunk nékik és engedtük, hogy most inkább az egyház szen
vedjen valamit azzal a reménységgel, hogy majd csak bevonja 
még valamikor ezt az adósságot. Nem akartuk pedig most 
őket kényszeríteni a szénával való fizetésre részint azért, 
mivel kevesen voltak, következésképpen kevés jutott volna 
a szénából a templomnak, részint azért, mivel az irtóztató 
nagy szárazság miatt (1808) igen kevés széna termett, még 
kevesebb, mint tavaly (1807) sőt annyi sem, és igy a szegény 
embernek ebben a nagy drágaságban elég a maga baja.“

1808-ban a dűlőiéiben levő toronyból a két harangot 
levették, a haranglábra tették, mely tölgyfából készült és 
került 51 írtba.

1821-ben bevétel volt: 1. Kivetésből 1212 írt, ajánlásból 
118 frt, ládikából 8 írt, csengetyűből 208 írt, összesen 1547 
írt. Ehhez külön ajánlás a toronyra 362 frt, tehát összes 
bevétel 1821-ben 1909 frt. Kiadás volt 1606 frt, maradvány 
303 írt. Bizony ezek a régi bevételek vetekszenek az újabb 
idei bevételekkel!

1800-ban Barci István és neje Kontár Ilona egy nagy 
rézgyertyatartót ajánlottak. 1802-ben öregvecsei Kontár János 
és neje Izsai Erzsébet ugyanazt ajánlottak.

Az 1823-ik évről Farkas Pál szó szerint ezt írja: „Mihelyt 
a tűz május 4-én megemésztette a helységet, lakosit vagyon- 
kájoktól nagy részben megfosztotta, mindjárt vége lett annak 
a buzgóságnak, melylyel a múlt két esztendőben kezdték az 
adakozást a toronyra a hívek. Mivel nem volt miből adni, 
ha pedig volt valami, háznak építésére és más egyébre kel
lett, tehát nem csoda, hogy ebben a szerencsétlen esztendő
ben csak öten hoztak kevés pénzecskét a toronyra.

Mivel május 4-én, vasárnapi napon, (1823-ik évről van 
szó), két óra alatt majd az egész helységet megemésztette a 
nagy és rettenetes tűz, melyet növelt a sebesen fújó és zúgó 
felső szél annyira, hogy az özvegy zsellérnéket nem szám
lálván, csak ev. gazdák és olyan zsellérek, kiknek többnyire 
magoknak volt házuk, 116-an kiégtek és házaiktól, élelmük
től, ruházatjoktól, takarmányaiktól megfosztattak, tehát én, 
ennek a nyájnak lelkipásztora, látván a nagy szerencsétlen
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séget, nyomorúságot, kötelességem szerint kénytelen voltam 
oda folyamodni, a honnét valami segítséget reménylettem 
ezen szerencsétlenekért és szánalomra méltókért. Olyan sze
rencsés voltam, hála istennek, hogy a mely szeniorátusoknak 
és ekklézsiáknak Írtam, azok nemcsak szívesen ajánlották 
magokat a segítségnek összeszedésére, hanem a tisztelendő 
urak által össze is szedték azt és küldtek annyit, a mennyi 
tőlök telhetett a pénznek nagy szűke miatt. Csak a nyitra- 
vármegyei szeniorátus semmi jóakarattal nem volt, noha ez 
legtöbbet tartozna a felső-szelii evangélikusoknak. Örök emlé
kezetnek okáért ide igtatom a jóltevő ekklézsiáknak neveit, 
a melyek rajtunk könyörültek és azt a summát, a melyet 
kiki küldött, azon rend és idő szerint, a mint a segedelem 
kezemhez jött. Legelsővolta nemes pozsonyi ekklézsia és kül
dött 156 irtot, a bazini 29 irtot, a limbachi 8 frtot, a misérdi 
11 frtot, a somorjai 20 frtot, a zsorndorfi (?) és miklósfalvi 
Mosonyvármegyéből 27 frtot, a nagyszombathi 15 frtot, a 
modori német és tót 75 frtot, a rajkai, járdorfi és kárelburgi 
Mosonyvármegyéből 36 frtot, a gurabcsataji 15 frtot, a gálosi 
28 frtot, a hegyeshalmi és kaltensteini Mosonyból 26 frtot, 
összesen 448.16 frtot. Hogy ennyi pénzt vettem kezemhez, 
azt kvietanciák által bizonyítottam meg, melyet adtam mind
egyik érdemes ekklézsiának. Ez a summa pedig három Ízben 
osztódott szét a szerencsétlenek közt. Mennyit kapott belőle 
mindegyik minden ízben, azt nem szükséges itt felírni, mert 
örök emlékezet okáért ide teszem azt a lajstromot, melyen 
feltaláltnak mind a részesült gazdáknak, zselléreknek, özvegyek
nek neveik, mind az a pénzecske, mely kinek-kinek jutott. 
A gazdák és olyan zsellérek, kiknek házuk volt, egyenlően 
kaptak, t. i. háromszor 77 garast és ebből adhatták meg az 
esztendőbéli fizetést is az ekklázsiának, mely anélkül még 
;obban érezte volna ládájában a fogyatkozást, mint érzi. A 
r.atalmas és jó isten távoztasson ezután tőlünk ilyen csapást 
és szerencsétlenséget, de más helységektől is. Azokat pedig 
sldja meg, a kiknek szive rajtunk megesett, a kik így jól 
•ettek velünk, amint mégis köszöntem levélben mindegyik 
ekklézsiának a jótéteményt. De legdrágább hasznunk volna 
abból, ha ez a csapás minket megjobbitana. Mert ez legfőbb 
célja amellett istennek.

1826-ban ezt írja Farkas: Egyszer már megváltozott

29 -



F-Szeliben a bíróság, melyet sok esztendeig viselt Cinege 
János és ő utána tavaly csak egy esztendeig Taksonyi István, 
mindakettő kath. gazda. Ezután választatott bírónak a múlt 
novemberben Lovas Ferenc ev. gazda, ki eddig egyházatyánk 
volt és most ezt a hivatalt a bíróság miatt letenni kény- 
telenittetett, tudván azt, hogy két úrnak híven szolgálni nem 
lehet. Ezt a szerencsét és becsületet legjobban köszönik az 
evangélikusok a mi mostani direktor urunknak tekintetes Cserszky 
Péter úrnak, a ki a régi szokás ellen csak egy kath. és két 
evangélikust kandidáltatott bírónak, megismervén azt, hogy 
ezek közt sokkal többen találkoznának arravaló emberek, 
mint amazok közt, minden vallásbéli részrehajlást félretévén. 
Minekelőtte az új biró és az új törvénybiró Horváth Péter 
megesküdne, ez az utolsó azt javallottá, hogy mindakét val- 
lású esküdtek mennének mindakét templomba és hallanák, 
miképpen teszi le egyik is, másik is a hitet. Reá állottak 
szavára mind a bírák, a plébános úr sem ellenkezett benne. 
Lehet gondolni, hogy még inkább tetszett ez nékem, ki ezt 
irom, mert jelét szemléltem ebben a vallási türelemnek és 
annak a szép harmóniának, mely Cinege bírósága alatt majd 
elveszett annyira, hogy a tekint, vármegyénk és a méltós. 
uraságnak is belé kellett avatkoznia.

Először tehát mentek a bírák és mindnyáján, akiknek 
kellett esküdniök, a kath. templomba, azután jöttek onnét 
egész sereggel a mi templomunkba. Az előtt ment a biró a 
a hozzá tartózandókkal a maga templomába, a törvénybiró 
is a mágáéba azokkal, a kik véle egy valláson valának. Sőt 
mikor Taksonyi István lett biróvá, azt akarta a türelmetlen 
és babomás vakság véghez vinni, hogy mindnyáján vagy a 
kath. templomban esküdjenek, mint volt régente szokásban, 
vagy vármegye embere hiteztesse meg őket. Ezen okból 
némelyek tekint. Somogyi főbírónál is megjelentek. De mivel 
ez a bölcs úr azt a bírákra hagyta, mégis csak abban egyez
tek meg, hogy ne költsenek, ne fáradjanak, hanem minden, 
a ki esküdni fogna, a maga templomában tenné le a hitet. 
Úgy lett tehát most is.

1826-ban a gyűlés elhatározta, hogy az olyan őzvegyasszo- 
nyok, a kiknek jó kereső fiaik vágynak és házuk, ezután 
esztendőnként az egyház ládájába 10 garast fizessenek, mig 
férjeik voltak, 12 garast fizettek. Az a régi szokás megerősittetett,
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hogy az özvegy gazdasszonyok ezután is a gazdabért fisessék 
esztendőnként, bár házas fiaikkal vagy vejeikkel gazdálkodnak 
is. Mivel bábaasszony még nincs, Bodor Györgyné meghalá- 
lozván, a múlt hónapban az rendeltetett, hogy azon két 
asszony közül, a kit már az asszonyok a minap a tisztelendő 
úr jelenlétében magoknak választottak, az egyik hittel való 
szolgálatra is kész lévén, bábának választassák.

Mivel a határ újra mérődik (1826) az a kérdés merült 
fel, nem-e volna éppen most jó, instanciával járulni a mélt. 
grófhoz az iránt, hogy evang. jobbágyainak is engedne és 
méretne valami földet és rétet.

A végső felelet az lett, hogy elsőben a tekint, direktor 
urnái tegyük meg a próbát és ezt az urat kérjük arra bizo- 
dalmasan, hogy tekintse meg bajos sorsunkat és hathatósan 
kommendálja ő nagyságának, a mi földesurunknak.

Farkas Pál meghalt 1828. jun. 24-én, az özvegy papné 
:ovább is Felső-Szeliben lakott, a saját házában. 1828. jul. 
1-től 1829. február 18-ig a gyülekezetnek nem volt papja.

H arm ad ik  le lké sz: M olnár G á b o r. 
1829—1832. május 2 0 -ig .

Három évig és 4 hónapig volt itt pap. Felszenteltetett 
Sopronyban, tán azért ott, és nem Pozsonyban, mert az új 
funáninneni püspök, Bilnica Pál még nem volt hivatalába 
ktatva. A felszentelési költségeket a gyülekezet fedezte: 109 

forint 34 kr. Egy feljegyzés erről a lelkész úrról igy szól: 
Tisztelendő urat hazájába az érdemes ekklézsia elvitetvén, 
alkalmatosságért fizettünk 13 forintot. — De hogy hol és 
merre volt a hazája, az nincs kitéve.

1830-ban bevétel volt kivetésből 1087 forint, adakozásból 
?9 forint, csengetyűből 157 forint, ládika 6 forint, összesen 
1320 írt, kiadás 705 írt, maradvány 615 írt. A számadást 
ezekkel a sorokkal zárta le a gyűlés: „Mi alább irt felső- 
ezelii evang. szent gyülekezetnek tagjai az 1831-ik esztendőben 
:ebr. 2-án, gyertya szentelő boldogasszony napján gyűlést 
•ártottunk az oskolaházban, a hol igen szép számmal jelentek 
meg a hivek, számot vévén az 1830-ik esztendei egyházatyáktól, 
recsületes, érdemes b. Kontár Jánostól és Lénárt Andrástól, 
ez ekklézsia pénzeivel tett sáfárságokról, különös örömünkre
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azt találtuk, hogy igen dicséretesen gazdálkodtak a mi szent 
gyülekezetünknek s templombéli dolgainknak előmenetelére 
s virágzásban való megmaradására s ezennel megismervén 
nagy szorgalmatos s lelkiismeretes fáradozásaikat, afelől is 
bizonyosakká tesszük, hogy több keresetünk erről az elmúlt 
1830-ik esztendőről rajtok nincsen és nem lészen és e végre 
neveinket is aláírjuk ezen felmentő sorainknak"

Jobszt János, tallósi vendégfogadós, az oltárra ajánlott 
6 nagy gyertyatartót és egy feszületet készíttetett tulajdon 
költségén.

1831-ben, a nagy kolera idején, Molnár Gábor ezt a 
megjegyzést teszi: A veszedelmes nyavalya idején felsőb 
rendelések szerint templomba nem menvén, szentháromságutáni 
11. 12. 13-ik vasárnapokon csengetyűpénz nem szedődött.

1831-ben az első koleraeset aug. 5-én történt, meghalván 
Kozák János 18 éves ifjú elsőnek ebben a nyavalyában. E napon 
6-an haltak meg kolerában. Aug. 6-án már 12-en. aug. 7-én 
megint hatan. Aug. 8-án tizen, aug. 9-én tizen. Az utolsó 
koleraeset nov. 2-án történt, meghalván a 35 éves Ludvig 
Sára. De már szept. 2-án itt megszűntnek volt tekinthető a 
kolera, tehát csak egy hónapig tartott és meghalt ezen idő 
allatt összesen 135 egyén.

Molnár Gábor 1829. febr. 18-tól ez évi nov. 22-ig nőtlen 
maradt. E napon megnősült, elvette Felső-Szeliben néhai 
Farkas Pál leányát Farkas Jozefát, kinek anyja mint özvegy 
papné itt élt. Molnár Gábor szülei : Molnár András és Egyed 
Borbála Farkas Pál özvegye szül. Benkovics Teréz volt.

Molnálr Gábor 1832. május 20-án, husvét utáni 4-ik 
vasárnapon búcsúzott el a gyülekezettől. Innét Rétibe, Győr- 
megyébe ment papnak. Innen ismét 1845. aug. 14-én a komá
romiak választották meg papjokká. Egy fia gazdatiszt az alföl
dön, a másik, József, Komáromban él. (1900.)

Nagyon szép Molnár Gábor újévi levele a taksonyiakhoz, 
a mely itt következik: Kedves taksonyi híveim! Ez uj esz
tendőnek kezdetén ismét megújul én bennem is ti erántatok 
vonzódó buzgó lelkipásztori s hűséges baráti szeretetem. A mely 
is ugyanarra ösztönzi bal- és jószerencsétekben egyaránt részt
vevő szivemet, hogy az egeknek urától, akitől minden jó 
adomány s tökéletes ajándék alászáll, a ti egész valótokra 
áldást, lelki és testi békességet s szent vallástok és annak
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fáradhatatlan hirdetője iránt örökké megmaradandó állhatatos 
lelki szeretet kérjek. Oh kedves szerette feleim! Miért is ese- 
dezhetném én az ég és föld hatalmas urának forróbb könyör
gésekkel, mint azért, hogy szent vallástokhoz hívek marad
jatok mind halálig, mert hiszen nem egyébért könyörgök, mint 
azért, hogy az én lelki vezérlésem alatt földi, hamar elmúlandó 
rövid esztendeitek végén adja meg nektek, kegyes hívek, ve
lem együtt, az uraknak ura, az életnek meghervadhatatlan koro
náját. Vigasztald, óh istenem, mennyei szent atyám, vigasztald 
ezen te maroknyi nyájad között ezen uj időben főképpen a 
nyomorult betegeket, adjad, hogy haláluk előtt még az életé
nek vigasztalással teljes szavait mondhassam s hirdethessem 
nékik az örök életre. Oh atyám! ha ezen buzgó könyörgése
met meghallgatod, akkor úgy vélem, hogy legjobb uj eszten
dei ajándékkal kedveskedtem az én szivem szerette taksonyi 
híveimnek.

H atod ik  m ester: Szuchács K áro ly .
1830. aug. 9 -tő l 1831. april 3 0 -ig .

Csak egy tanéven át volt itt. Sopronból jött a somor- 
jai lelkész közbenjárására. Ő volt „a sopronyi diák." Hogy 
hova ment innen, hol volt a hazája, nincs feljegyezve.

N eg yed ik  le lkész: H orváth Jó zsef.
1832. júl. l-től 1833. okt. 6 -ig .

Csak egy évig és 3 hónapig volt itt. Atyja Horváth 
György itt lakott a fiánál. Bucsányból jött és a somogymegyei 
Vécsére ment innét. Feljegyezte a következőket: A sóki ref. 
szent gyülekezet eddigi kis harangokat megvette 135 írért. 
1832. okt. 30. Hazahozván nagy harangunkat a harangöntőtől, 
Nagszombatból, adtunk érte 904 forintot. Itthon a harangokat 
felhúzván a haranglábra, költség 7 g. A haranglábakat Lépő 
János építette.

Ö tö d ik  le lkész Leskó  Mihály.
1833. nov. l-től 1879. január ll-ig.

Ez időben Doleschal Dénes modori tót lelkész volt a 
főesperes. Kanka Sámuel gurabi lelkész az alesperes. Alespe-
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rés a főesperes beleegyezésvei a megürült fszelii papi hiva
talra kandidálta: Ragulik Jánost, Tomka Jánost, Henrid Mi
hályt. A főesperes 1833. okt. 7-én ezt Írja a gyülekezetnek, 
hogy újabban a kandidációba Henrici Mihály helyett Lesko 
Mihályt teszi, ha ezt a váltóztatatást a gyülekezet is elfo
gadja. Egyben elmondja Leskóról, hogy bár a többi jelöltek 
is minden magasztalásra méltók, de Leskót különösen ajánljak 
1. Skultéty Pál, Károly főherceg uradalmának főügyésze, és 
a pozsonyvárosi gyülekezet és esperesség felügyelője, továbbá 
ajánlják Tucentaller János és Bilnica Pál superintendens. 
Ajánlja továbbá Leskót, úgymond, szelíd, jámbor magaviseleté, 
műveltsége és tudománya, a ki Skultéty Pál ur családjában 
ennek legifjabb fia mellett három évig volt nevelő, a theologiai 
tudományokat dicséretesen több stipendiumot élvezve végezte 
még az 1832-ik évben. Ha a gyülekezet Leskót Henrici 
Mihály helyett a kandidációba elfogadja, akkor ez próbabe
szédét Ragulik János ur után fogja megtartani. Ragulik első 
helyen volt kandidálva. Leskót továbbá ajánlja az is, hogy született 
magyar, de tótul és németül is igen jól ért és beszél. Skultéti 
Pál ur azon esetre, ha Lesko megválasztatnék, ígéri, hogy a 
felszentelés költségeit magára vállalja.

A főesperes ezen levele után felszegi Pónya István, 
Szombath Ferenc és Nagy János érdemes egyháztagok Modorba 
mentek a főespereshez és ott kinyilatkoztatták, hogy Leskó 
ur jelölésébe beleegyeznek. Erre aztán a főesperes Szenthá
romság utáni 20-ik vasárnap küldte ki Leskot Felső-Szeübe 
próba szónoklatra.

Lesko tehát 1833. okt. 22-én Skultéty hintóján F.-Szelibe 
érkezett és itt Rázgha András házába szállott meg. A hívek 
itt vele esti 11 óráig beszélgettek. Okt. 23-án volt a próba
beszéd. Lesko megtetszett és meg is választották a következő 
Hiványra, a melyet már Molnár Gábornak és Horváth Józsefnek 
is biztosított volt a gyülekezet.

Lesko d ijlevele.
1. Készpénzben 100 váltó forint. 2. Gabonából: minden 

gazda fizet, minden külön gazda-birtokot különvéve, egy fer
tály pozs. m. búzát, egy fél p. m. rozsot, egy negyed p. m. 
árpát. Minden zsellér, házzal biró legyen vagy házatlan, egy 
negyed p. m. szemes jószágot, zabon és kukoricán kívül.
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Ezen szedemény gabonából egy harmadrész az oskolames
ternek lesz kiadandó. 3. Kukoricából csak a lelkiatyának jár 
tiz p. m. 4. Keményfából 4 öl. lágy fából 2 öl, ezenkívül a 
rőzseszedeménynek két harmadrésze. 5. Három, négy ökrös 
szekérrel, jó kemény széna. 6. Két, négy ökrös szekérrel, 
szalma. 7. Minden pártol, vagy minden gazdától egy pár tyúkfi 
és három nagy marok virágos kender. Mindezeket a nemes 
urak kétszeresen fizetik, a gabonanemüekke! együtt. 8. A 
taksonyi gabona és pénzszedemények egy harmadrésze az 
oskolatanitóé. 9. A galáníai nemes urak külön fizetnek bizony
talan mennyiséget. 10. Kereszteléstől 3, egyházkeléstől 5 
garast, esketéstől 1 forintot. De ha a menyasszony kiköltöz
ködik az egyház köréből, kétszeres fizetést ad. Nagyok teme
tésétől 12 garas, halotti beszédtől külön 1 forint. Kisdednek 
temetésétől 6 garas, félpredikációért 10 garas külön. Mindezen 
fizetések most még, mig a pengő, vagy ezüst értékű pénz 
nem jön forgalomba, váltóban fognak fizetődni. 10. Événként 4 
offertórium, jeles ünnepek és búcsú alkalmával. 11. A gyónó
pénz egészen a lelkiatyáé, melyhez a bort 15 váltó forinttal 
beváltva az egyház szerzi meg. 12. A koleda szedemény két 
harmadrésze a lelkiatyáé. 13. Minden rövidebb utrai fuvaro
zást, akár maga ügyében, akár az egyház ügyében járjon a 
lelkiatya, gazdaház sorban, az egyház tagjai adnak fizetés 
nélkül. 14. A galagonyási 14 és fél méces szántóföldet a gyü
lekezet bedolgozza és a lelkiatyától kiadandó maggal beveti, 
a trágyát arra kihordja.

Aláírták: Nagy Ferenc, Takács Mihály, Marcell Sándor, 
Pónya István, Rázgha András, Lénárt András, Szombath 
Ferenc, Nagy János, Vértesi Mihály, Bogoll István, Kontár 
János, Kontár Gáspár, Horváth Ferenc, Táncos Sándor, Füzék 
András, Füzék István, Pónya János, Bodor András, stb. A hiványt 
Lesko elfogadta, az egyház tagjai közül néhányat Pozsonyba hi
vott meg a nov. 9-én végbemenendő felszentelésére. 1833. 
nov. 10-én este 10 órakor jött F.-Szelibe Lesko Nagy Ferenc 
egyházatya kocsiján. Lesko igy ir magáról: SzülettemMiskolc 
városában, Borsodmegye székhelyén 1808. szept. 30-án ; atyám 
Lesko András mesterember volt és a miskolci egyház pénz
tárosa. Anyám Búth Eufrosina, Búth Sámuel kiérdemült lelkész 
leánya. Miskolcon tanultam 1824-ig, azután Selmecbányára 
mentem, a hol, szüleim szegénysége miatt, egészen a magam
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erejére lettem utalva. Mint annyi sok más szegény tanuló, 
én is nevelősködtem. Aztán Pozsonyba mentem, a holott is 
Skultéty Pál ur Sándor fia mellé kerültem nevelőül. 1832-ben 
elvégeztem a theológiát, de továbbra is a Skultéty családnál 
maradtam, mint nevelő. Több Ízben Bécsben is megfordultam, 
a hol megismerkedtem a theologiai intézet szellemével, mint 
benevolus auditor. Ez időben a theologusoknak nem volt 
szabad Németországba kimenni. Beiktatásom 1833. dec. 12-én 
ment végbe; a beiktató Kanka Sámuel alesperes volt. Jelen 
volt még Alsó-Széliből Keller József lelkész.

Mindjárt Lesko hivataloskodása kezdetén azt a hatáto- 
zatot hozta a gyülekezet, hogy a düledező papiak helyébe a 
közel jövőben uj építendő. Lesko 1834. május 28-án nősült, 
elvette Marth Krisztinát 20 éves korában Modorból. A vőle
gény 26 éves volt. Eskette őket Wimmer Ágost, modori 
lelkész.

H eted ik  ta n ító : Nehiba András.
1831 aug. 1-től 1841. okt. 24 -ig .

T íz évig volt itt. Miért ment el, nem tudni. A gyülekezet 
igen meg volt vele elégedve, fájdalommal bocsátották el. 
Nehiba András Német-Gurabra ment.

8- ik tanító: Horváth Károly.
1841 végétől 1844. aug. 4-ig.

Hetedik gym. osztályú tanuló volt Pozsonyban, szép 
tehetségű 18 éves ifjú, borsodmegyei, diósgyőri születésű. Csak 
3 évig volt itt. A gyülekezet ép úgy meg volt vele elégedve, 
mint Nehiba Andrással. Marasztalta is, de Horváth Károly a 
maradásra nem volt rábírható. Visszament Pozsonyba tovább 
folytatni tanulmányait. Élete további sorsáról semmit se tu
dunk, úgy látszik, később a nagy alföldre Szarvasra került 
tanítónak.

9- ik tanító: Jungmann Károiy.
1844. augusztusban jött és 1844. szeptemberben ment. 

Csak egy hónapig volt itt, Pozsonyból jött a theológiáról, de 
mivel gyenge hangú és mellű volt, könnyes szemekkel le
mondott hivataláról.
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Lesko első gondja a paplaképités volt. 1834. febr. 18-án 
a gyűlés elhatározta, hogy minden házzal biró zsellér egy 
ezer, házatlan zsellér félezer vályogot vessen ki ez év tava
szán, 65 ezer számíttatott ki. Július 21-én az egyházi gyűlés 
már konstatálta, hogy a vályogvetést a zsellérek dicséretesen 
végzik, egyben elhatározta, hogy gróf Estsrházy Józseftől 
jutányos áron kérnek 25 ezer téglát. A papiak ekkor már 
60 éves volt. A gróf dec. 10-én ezt irta a gyülekezetnek: 
„Noha ugyan földesúri kötelességeimhez nem tartozik ágost. 
hitv. ev. jobbágyaim részére a papiak felépítésére kívánt 
téglát megadni, mégis, minthogy vallás között különbséget 
tenni körömhöz nem tartozik, engedelmes hív jobbágyaimat 
pedig valláskülönbség nélkül egyaránt boldogítani kívánom, 
folyamodó jobbágyaimat e mostani körülményeik tekinteiéből 
a papiak felépítésére megkivántató 25 ezer égett téglát fél
áron Taksonyban kiadandónak határozom oly módon és fel
tétel alatt, hogy a mostani folyó ár felét, tehát 8 irtot min
den ezertől számitva a jövő évi Sz. Mihály napkor az uradalmi 
kasszába befizessék".

Az 1835-ik évi dec. 18-iki gyűlésen Safranyik Ferenc 
galánthai kőműves lett megfogadva a 18 öles és fundamen- 
tomán kezdendő papiak felépítésére 310 írtért; a stukatoro- 
zásért külön 45 váltó forintért. Az ácsmunka az asztalos 
munkával együtt Lépő János, sóki mesterembernek lett kiadva 
300 írtért. Felolvastatott Vratarics János tiszttartó levele, 
melyben jelenté, hogy a kért 125 frt kölcsönt kamat nélkül 
adja két évre.

A viszontagságos 1835-ik év miatt, mely igen gyér ter
mést hozott, a gyülekezetből sokan jobban termett vidékekre 
mentek kenyérkeresés végett és igy ebben az évben az egy
ház pénztára szűkös volt. Utólag a zsellérek még 15 ezer 
vályog vetését vállalták el, a hozzávaló szalmátöreket a hely
beli urad. ispán Döme Pál ajánlotta meg a dögösi majorból.

1836. ápril végén ásatott meg a papiak alapja, a temp
lom felől való utcaszegletben tétetett le az első kő, melyre 
tétetett emlékül az egyház állapotát magába foglaló terjedel
mes irat egy bádogedénybe zárt és viasszal befoglalt új 
takaróba. Ez ünnepiesen történt többek jelenlétében az Atyá
nak, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Az irat tartalma ez: 
„E házhely szabadhely, vette még az 1784-ik évben a felső-
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szelii ev. egyház, másodszor épített reá az 1836-ik évben a 
maga költségén. Eszterházy József volt a földesúr, Cserszky 
Péter az urad. direktor, Döme Pál helybeli ispán. Lesko 
Mihály az egyház papja, Marcell Sándor úr a felügyelő hely
ben, Nehiba András oskolamester, Kontár Sándor, Táncos 
István egyházatyák, Iiodúr András egyházfi, stb.“

A íaksonyi igen buzgó hívek és a kajaliak, amazok 40, 
ezek 30 írttal járultak a téglából építendő kapuszobrok költ
ségeihez.

1836. dec. 15-én kész volt a papiak! Ezután követke
zett a tanitólak építése.

Farkas Lajos, néhai Farkas Pál felső-szelii lelkész úrnak 
fia, pozsonymegyei főispáni titkár ezt a levelet irta a gyüle
kezetnek: „Azon benső, emlék szerinti vonzalom, mely ben
nem még mindig érezhető, mióta kegyes emlékű atyám, mint 
28 éven át felső-szelii buzgó lelkiatya, megszűnt az egyház 
lelki s világi boldogságán munkálni, szülte, hogy a f.-szelii 
egyház, melynek kebelében születtem, neveltettem, mindig 
szivem mélyében vagyon. Innen szent kötelességem is támad, 
melynélfogva a most épített új papiakra 100 v. irtot küldve, 
a pozsonyi kölcsönpénz ezer írt egy évi kamatját is le fogom 
fizetni."

1843. szept. 30-án pedig ezt írja Farkas Lajos a gyüle
kezetnek: „Istenben elnyugodott néhai nagytiszt, nemes Farkas 
Pálné asszonyanyám után reám háramlott házat a dögös 
utcában távollétem miatt megtartani nem akarván, azt a 
felső-szelii ev. gyülekezetnek, iskola alapnak, kétségtelen és 
szabad használatába s visszavehetetlen birtokába bocsájtom, 
megkeresvén tiszteletes uraságodat, hogy ezt az uradalmi 
tekintetes felsőségnek bejelenteni és az átíratást az evang. 
egyház nevére eszközölni, egyszersmind a méltós. uraságnál 
annak az úrbéri adózásoktól leendő kegyes felmentését meg
kísérlem ne terheltessék. Stomfa, Szept. 28. 1843.“ A gyüle
kezet örömkönnyek közt értesült erről az ajándékról, mert 
ez nagy lépés volt az új iskolához.

1837. okt. 7. 8. 9-én Sztromszky Sámuel püspök itt 
egyházlátogatást tartott. 1843. júl. 17-én gróf Esterházy József 
fordult meg Felső-Szeliben. A lelkész nagy deputáció élén 
üdvözölte, mire a gróf igy felelt: „Csak földesúri, csak emberi 
kötelességet tettem, ezt mint keresztyénnek elmulasztanom
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nem is lehetett. (T. i. hogy hozzájárult a papiak költségeinek 
fedezéséhez.) Csak becsüljék meg ezt az egyház tagjai és 
maguk is jó példával menjenek elő az adakozásban, igy ily 
patronusra nem lesz ezután szükség." — Az nap délután 
meglátogatván a templomot és paplakot, a lelkészhez igy 
szólt: „Tisztelendő úrnak vannak földjei is, jó birtokos hivei 
lévén, állása jó lesz, mert ezek az evangélikusok mind 
vagyonosabbak, mint a r. katholikusok." Ugyanekkor a gróf 
a papiakhoz felhasznált urad. téglákért még hátralevő 200 
v. irtot elengedte a gyülekezetnek, a lelkészt pedig utasította 
urad. igazgatójához árendális földek nyerhetéséért.

Tanácskozás az új oskoláról.
1845. febr. 17-én a gyülekezet arról tanácskozott, hogy 

legyen az új oskola a Farkas-féle házból átalakítandó ? 
Cserszky Péter urad. igazgatóval tárgyalván ez ügyben, ez 
oda nyilatkozott, hogy legjobb volna, ha a szomszédban levő 
Bakó Sándor-féle házban lenne az iskola. Mert az oskola 
távolsága a lelkész hivatalos körét és eljárását is nehezítené, 
de a gyermekeknek is igen távol esnék az odavaló járás 
és onnan a templomba való menetel. A Farkas-féle házat 
pedig, úgymond a direktor, kész lesz az uraság akármely 
órában becsű ár szerint átvenni. A régi iskola 3 l/s öl hosszú, 
alacsony, nedves, 60 év óta fennálló oskolaház. járt bele 
120—140 gyermek évenként. Kérték hát a Farkas-féle ház 
helyett a Bakó Sándor-félét, mely az oskola tőszomszédsá
gában volt. 8 öl hosszú épület. A gróf a gyülekezet folya
modványára ezt válaszolta: „Megértvén a folyamodó egyház 
üdvös szándokát, mely szerint fiatal nemzedékének az elemi 
tudományok megszerzésére oskolája téresbitése által nagyobb 
alkalmat akar nyújtani, ezt méltányolom és gyámolitani kész 
vagyok oly módon, hogy az oskolatelekhez, annak tőszom
szédságában levő Bakó Sándor jobbágyom háztelkének csato
lását megengedvén, megszerzését annak rendje-módja szerint 
eszközölje. Említett jobbágyomnak pedig az uradalom által 
szinte annyi térségű alkalmas belső telek jelöltessék ki. Mivel 
pedig említett jobbágyom kérdésben forgó telkén ház is van 
s folyamodó ev. gyülekezet ezt néhai Farkas Pálné féle osko
lának szánt házzal felcserélni óhajtván, ebbeli kérését is tel
jesítve, említett házak megbecsülteién, amennyikben egyik
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értékben túlnyomó lenne, a másik értéke annyival pótoltas- 
sék.“ A megyei küldöttség a Bakó Sándor-féle házat, a fák
nak és az összedőlt istállónak árával együtt 260 v. írtra 
39 kr.-ra becsülte. Bakó Sándor nyugtája igy szól: „260 frt 
39 kr.-ról, váltóban, melyeket alólirt a méltós. urasággal tör
tént szerződő levél értelmében az ev. ekklézsia részéről házam 
ára fejében Vértesi István és Pónya István egyházatyák kezé
ből a mai alólirt napon és évben minden hiány nélkül föl
vettem. Bakó Sándor 1846. jan. 21. Jelenlétünkben: Lénárt 
András bíró, Szabó János tbíró, stb.“

1845. szept. 30-án azt határozta a gyülekezet, hogy 
vettessék 70 ezer vályog és kétezer kéve nád szereztessék 
be. Kerestessék meg az urad. igazgató, engedné ezt át az 
uraság nádasából. Az uraság megadta a kívánt nádat, de 
oly feltétel alatt, hogy ugyanannyit arassanak a másik esz
tendőben és hordják is be az uraságnak a nádas kertjébe. 
Jutányos áron 6 ezer téglát is adott az uradalom és pedig 
a felső-szelii határban összerakott téglából.

1846. május 14-én tétetett le az új oskola alapja a deáki 
kőmives által, a ki minden kőmivesi munkát 160 v. forintért 
vállalt el. A fedélfát kifaragta, felrakta a két egyházatya: 
Vértesi István, Pónya István, 60. v. forintért. Asztalos mun
káért 95 frt fizetődött Lépő János sóki asztalos mesterembernek. 
Az oskola épületnek nyugoti, utcai szögletén, a kapuajtó be
járása mellett van két sziklakő közé szorítva és téglák közé 
bocsátva az emlékirat, melyen Farkas Lajos hagyománya és 
minden más iskolai adományok fel vannak írva.

18^6. okt. 31-én az uj oskola és tanitólak felszentelte
tett. A tanterem ez alkalomra szépen feldiszittetett. A falon 
Farkas Lajos mellképe volt. Gyermek énekkar kezdte az 
ünnepélyt.

K észü le tek a tem plom épitéshez.
Leskónak első müve 1836-ban az uj papiak, 1846-ban 

második müve az uj iskola és tanitólak volt, most követke
zett a harmadik, legnehezebb feladat a templomépités. E 
célból 1855. tavaszán 80 ezer tégla égetése határoztatott el. 
Téglaégetésnél felvigyáztak: Lénárt András, Lénárt István, 
Bedecs János, Nagy János, Vértesi István, Soós Ferenc. A 
téglás minden kiégetett ezer tégláért 9 váltó forintot kapott.
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így tehát Zeman János téglás százezer tégláért 900 v. irtot 
kapott. Ennél a téglaégetésnél minden gazda és zsellér ki
vette a részét a munkából. A kővásárlásra elment a két egy
házatya és Lovas Gáspár. A követ megvették Grinádon. Haza
szállították deczember és január hóban szánon, a mikor is 
minden gazda fuvarozott. A kőnek kubik öle 3 írt 30 kr., 
kellett 20 öl.

1856. jan. 15-én elhatároztatott még százezer tégla égetése, 
úgyszintén terméskövek vétele. Április 13-án a templom újjá
alakításának és a toronynak képrajzai, melyeket egyrészről a 
szeredi, másrészről a pozsonyi építészek adtak be, mindkettő 
a templom falára, táblára szögezve kitétetett s egész nap ott 
hagyatott. Közmegegyezéssel a pozsonyi építész Bendel E. 
Gottlieb úr rajza fogadtatott el. Az építész erre april 16-án 
Szebben megjelent, vele az egyház szerződést kötött úgy, 
hogy a többi mesteremberekről is ő gondoskodjék. A fa auszt
riai fa legyen, oly erős, hogy a cserépzsindelyt is m egír
hassa. Minden mesterember költségjegyzékét ő maga mutassa 
be. A költség vason, mészen, napszámosokon, téglán, állás
fán kereszten, karlépcsőkön, karhomlokzati asztalos munkán 
és oltár felállításon, valamint vizellenes hydraulikus mészen 
kívül 5600 pengő forintban állapíttatott meg. Más változások
ért külön jutányos ár lesz felszámítva. A képrajz, költség- 
vetés a séllyei kerületi szolgabirói hivatalnak bejelentetett. 
A régi templom tűzfalait és más részeit leszedni 1856. april 
21-én kezdték meg.

Május 9-én járt itt a pozsonyi építési igazgatóság s a 
törvényhatóság által kiküldött megyei főmérnök, Bernhard úr, 
ki magával hozta a tervrajzot, mindent megvizsgált, a torony- 
alap 7 lábnyi mélységét egy lábbal még lejjebb ásatta. A 
földet erős sziklaagyagnak tatálván, arra a kövezetei rakni 
engedte; a mesterembert pedig figyelmeztette, nogy ezen 
órától kezdve minden munkájáért felelős lesz.

1856. máius 13-án volt az alapkőletétel. A templom kö
zepén állott a kőrakás. Az első puttonymaltert nagyvecsei 
Szabó István fia, István hozta. Az első téglát a teljes szent- 
háromság nevében háromszor megüté a lelkész. A téglasorra 
jöttek a terméskövek, váltva megint téglasorozattal. Az egész 
ásás alkalmával kitetszett, hogy a régi fundamentom körös
körül igen csekély, gyenge, néhol alig 3 lábnyi mélységre
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ásott, a falazat sármalterrel is vegyült, kő sehol nem talál
tatott.

Most pedig 180 kocsi kő rakatott a mélységekbe, a to
ronynak és a templomnak hátulsókikerekitésére ujont ásott funda- 
mentornba. A falazat mind megerősittetett s a fundamentom, 
a régi alá uj 7 lábnyi mélységű fundamentom, széles szob
rok alakjában ásatott, aláépittetett, mint egy földalatti falvál- 
lakra fektettetett.

Tömérdek kő, tégla, tömetett a föld alá, főleg a szög
leten. Okt. 25-én tétetett fel a torony téglaépitményére egy 
kétdarabból álló, de vashorgokkal összeillesztett faragott kő, 
mintegy 6 mázsás, melynek közepén alulról nyúlt fel az lV-> 
öles tölgyfa szobor, melyre a bádogkereszt ráhúzandó volt. 
A kő vizellenes mésszel ragasztatott egybe, a vaskapcsok 
lyukai is olyannal erősítettek meg. Okt. 29-én tétetetett fel 
a kereszt és csillag. Mindkettő egy magas állványon volt a 
templomba kiállítva.

Mielőbb felhúzták volna a harangok zúgása és zene 
kíséretében, a lelkész igy szólott: „Nem ez emberi kéz csi
nálta csillagos kereszt, de ezzel s ebben a Krisztus szent 
vallása, élete, halála s megrendithetetlen igazsága teszi szentté 
s ünnepiessé ezt a napot." A lelkész felment a legmagasb 
állásra s onnan a kereszthez támaszkodva felköszöntötte 
a királyt, három poharat, kiürítvén tartalmát, lehajitotta magas
ból és el nem tört egyik sem.

A taksonyiak is bőven kivették részüket a templom kö
rüli munkálatokból, nem csak nagyobb pénzösszegeket aján
lottak, hanem a vasútról ők hordták egy darabig ide a 
templomtetc fát, hordtak Grinádról és a vasútról köveket, 
adtak téglaégetéshez ölfát és hónaponként sok napszámost, 
munkást, akik igen szorgalmasak voltak.

A kereszt és csillagmunkáért ki lett fizetve 104 pengő 
forint.

1856-ban a számadások igy zárultak: Bevétel volt kivetés
ből 1936 frt, taksonyi ajánlásból 209 írt, kölcsönből 286 írt, 
egyházi ládából 285 frt, összesen 2717 frt. Kiadás: Kő, mész, 
cserépre 692 frt, deszkáért 387 frt, fenyőszálakért 418 frt, 
vegyesekre 101 frt, kovácsmunka 253 frt, építőmesternek 862 frt, 
ácsnak 162 frt, bádogosnak 200 frt, asztalosnak 100 frt, laka
tosnak 100 frt, ablakosnak 70 frt, téglásnak 342 frt, összesen
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3,677 írt, hiány 960 írt. Ezt a hiányt pótolta kölcsönnel Les- 
kó a Rázgha-árvák pénzéből, 700 — Bán János 260 írt köl
csönnel.

34 birtokra 30 forint vettetett ki.
1857. május 12-én a templomi munkák folytatására a 

pozsonyi kőmives legények az egyházban újra megjelentek. 
Aug. 5-én szedték szét a haranglábat. Ez 1830-ban épült a 
papiak fala tövében, a házhomlokzat északra néző szögletén, 
négy szobron emelkedve. Ennek egészséges darabjaiból és 
más jó keményfa gerendákból állították össze az uj toronyban 
lévő haranglábat, melyet aug. 10. 11. illesztettek be Vértesi 
István templomatya, Bán István és Szabó Gáspár asztalasok.

1857. aug. 12-én húzták fel a harangokat. Oki. 9-én be
végződött az egész templomépitési munka. Csodálatos ked
vező időjárás két év alatt, a gabonának emelkedettebb ára 
előmozdították a mű szerencsés befejezését. Az oltárképet 
Aumeyer Mihály pozsonyi képfestő készítette, mi 60 ezüst 
forintba, a ráma 12 forintba, elhozatali költség 6 forintba, 
összesen 78 forintba került.

7s hely után 30 forint, 150 hasonló mennyiségű birtok 
után számítva 4500 forintot tesz ki, a zsellérektől és gazda 
fiáktól pedig alig lehet a taksonyiakat is beleértve 600 írtnál 
többet számítani. Összesen tehát az egész templomépitési ki
vetés mintegy 500 forintra rúghat. Ebből több előre nem lát
ható kiadás is volt. így pl. az állásokhoz szükségelt tömérdek 
mindenféle fenyőszálak, 1200 darabra menő erős deszkák. 360 
forintnyi vasak, 18 ezer cserépzsindely, mert fazsindelyre volt 
az alku, de erről a főmérnök Bernhardt, a gyülekezetei le
beszélte és a cserépzsindelyt fogadtatta el. Sok ezer lécszeg 
az állásdeszkákhoz, toronyvasak, a keresztbádogozás és csillag, 
fali belső-külső festékek, tömérdek mész, csaknem egyszer 
annyi, mint a mennyit a kőmives véleményezett. A 140 ezer 
égetett téglán felül kellett még 70 ezer. A mész és téglából 
azért volt szükséges annyi, mert a régi templom alapja igen 
ingatag, hibás, csekély mélységű volt, azért alá kellett építeni 
és alap alá alapot rakni. A templomszékeket illetőleg 3/s bir
tokra 2 pengő forint volt a kivetés, a házzal biró zsellérekre 
1 p. forint, a házatlanokra 50 kr. Pénz elég nem volt, hát 
kölcsönt adtak a következő egyháztagok: Lénárt András 
fia, Gáspár, Lénárt Ferenc, Pónya János, Horváth Mihály,
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H o rv á th  Ferenc, h itve s e  L é n á rt Teréz, Soós G áspár, Szabó 
M e n yh é rt, J. P ó nya  János, N a g y  Is tv á n , B á n  L ász ló , K. Pónya 
János, M a rce ll S á ndo r, B án  János, R ázgha  A n d rá s .

Minden templomi pad 3 frt 30 kr. ezüstben.
Beszereztetett az orgona, a melyről a következő szer

ződés szól: Alólirt napon közöttünk, u. m. egyrészről Saskó 
Márton orgona művész és a felső-szelii ev. gyülekezet között 
a következő szerződés köttetett: Én Saskó Márton ígérem, 
hogy a felső-szelii ev. gyülekezetnek 1859. aug. 1-ig előállítok 
égy~”tiz mutációs, mindenben tökéletes anyagból szerkesztendő 
uj orgonát, szakértők által megvizsgálandó minden vagyo- 
nommal való jótállás mellett és pedig a következő beltartalmú 
alkatrészekből állót: 1. Egy principál 8 láb mértékű basszussal 
és 54 síppal. 2. Oktava major 4 láb magasságú. 3. Kvinta 
major 3 láb mértékű. 4. Superoktava két láb magas. 5. Mixtúr 
21 síppal. 6. Flauta príma 8 láb magas. 7. Solicinál 8 láb 
magas. 8. Flauta major. 9. Pedál. 10. Oktál basszus. 11. Sub 
bassus. 12. Tremulant. Így ezen világosan kitett alkatrészek, 
valamint az egész orgonának minden műrészei, hozzávaló 
munkái és előállítása benfoglalvák kötelességünkben, minden 
igényünkről lemondván, de az összeállítás alkalmával önmagam 
és legényeim élelmezését és a mű részeinek az egyház al
kalmatosságán való elhozatalát kikötvén. Másrészről a felső- 
szelii egyház tagjai a fentebbi módon előállítandó orgonáért 
Saskó Márton orgonaépitőnek a szerződés erejénél fogva 
adunk 1200 forintot ezüstben oly kikötéssel, hogy ezen pénzt 
hotelesek leszünk neki négy részletben lefizetni minden per 
és ellenkezés nélkül. És pedig 1858 év végéig 300 forintot, 
mire alólirt év és napon mindjárt kezeihez olvasunk 150 
forintot, a másik 3̂ .0 forintot a munka teljes bevégzése után, 
a harmadik 300 forintot a munka bevégzésétől számítandó 
egy év múlva, az utolsó 300 forintot szintén annyi idő eltelte 
után. Mit midőn stb. 1858. febr. 28. Bedecs János, Lénárt 
István, Vértesi István stb.

Az ajtók, ablakok festése 95, az oltár festése 45 p. 
frtba került.

Az egyháznak két nagy függő gyertyatartója, melyek 
még 1800-ban buzgó egyháztagok által szereztettek, mint ön
tött sárgaréz készítmények, igen megrongáltak lévén, elhatá
roztatott, hogy középre egy harmadik csináltassák, a másik
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kettő kijavitassék. E munkával a pozsonyi sárgaréz műves 
Schuber Lénárt bízatott meg 135 ezüst forintért, de csak 1860. 
októberben volt készen a munkával.

1859. aug. 1-re kellett volna az orgonának elkészülnie, 
de Saskó azt felelte, hogy csak egy évvel később készítheti 
el, amiért is az orgona hangváltozása számát megszaporitja.

A fentieket összefoglalva a templomépités ilyen formán 
folyt le: A gyülekezet 1855. végén a pozsonyi, nagyszombati 
és szeredi építészektől megkapta az uTHfempTönT és torony 
rajzmintáját, ezek közül a pozsonyi építész tervét fogadta el, 
mely a megyei építkezési bizottságnak is be lett mutatva. Az 
építész 5600 forintot kapott, a kőfaragói, ácsi, asztalosi és 
lakatos munkákat is ő tartozott teljesíteni. A vizellenes me- 
szet az egyház külön fizette és maga hozatta, mert a torony 
külseje egészen ilyen mészszel vonatott be, valamint a föld
szinti falak is. 1856. okt. 25-én a torony építése a harang 
állásáig ért, megmaradván a régi templom két oldafalazata és 
hátsó része, valamintfedélzete, miket csak is részenként szedtek 
szét, újítottak, vagy erősítettek meg, pl. a régi fundametum 
talaja alá bocsátottak kővállakat. Minden kőmivesi, külső, 
belső és toronyépítés, a simítások és tisztításokkal együtt 
csakis az 1857. őszén végződött be. Azután következett a 
belső berendezés: asztalos munka, oltár, oltárkép, orgona, 
templomszékek, oltár festése és a szószék menyezetének az 
oltár fölibe helyezése. Ezen oltári menynyezet a legerősebb 
cinből van készítve, készítette Schúbert János, pozsonyi réz
öntő. Ugyanez aranyozta meg az orgonát is és készítette a 
toronyalatti ajtó felett álló föliratnak ércbetüit vaslemezbe 
szögezve. A székeket Bán István és Szabó Gáspár ké
szítették. Az orgona 13 mutációs. A régi templom nyugoti 
része fundamentumostól szétszedetett és a félholdat mutató 
hátulsó falak alapja terméskővel megvetve és ezáltal az 
alábbszállástól megvédve lett, a torony magassága a keresztig 
16 bécsi öl. A templomépités 4 évig tartott s a gyalog és 
szekeres munkát nem számítva 15 ezer forintba került. Ez 
az összeg birtokaránylagos kivetés mellett tiz év alatt tör- 
lesztődött. Az első kivetés 1856. három oktál birtok után 30 
forintot, hat oktál után 60 forinttal történt. Házas zsellér 10 
forintot, házatlan 5 forintot fizetett. A második kivetés tör
tént 1863. három oktálra 12 írt, házas zsellérre 4 írt 80 kr.,
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házatlanra 3 frt. A harmadik kivetés 1870. három oktálos 
gazdára 10 frt, házas zsellérre 3 frt, házatlanra 1 frt. Ez a 
harmadik kivetés orgonára szólt. Az oltári két magas réz- 
gyertyatartót Szabó Imre ajándékozta.
___A templom fel lett szentelve 1861. szept. 24. Mihály

napkor G edu ly~püspök je len lé tében!
rSBT előtt az egyház csak paFTToldnyi ingatlannal ren

delkezett. Ez évben a tagosítás alkalmával nyerte az egyház 
a Kürth felé terjedő s a határdomboknál fekvő birákszegi név 
alatt ismert rétséget. Azután az egyház részére, de mindig 
és kizárólag a lelkész használatául 16 hold szántót adott az 
uraság a tagositási ügyben járó törvényes bizottság révén. 
A többit a gazdák adták és pedig egy 3 oktálos birtoktól 
ki-ki 75 □  ölet. Mindez egy testben, a falu nyugoti részén, 
a galagonyási dűlőben méretett ki.

1877-ben épült kéf tanteremmel az iskola, a templommal 
szemközt fekvő szabad térségen. Az uj iskola a gyalog- és 
szekeres munkán kívül hozzávetőleg 3000 írtba került. Az 
iskolaépítése körül sokat fáradoztak a többiekkel együtt 
Lénárt Gáspár és b. Kontár János.

Az 1877-ki összeírás szerint Felső-Szeliben 1315 lélek 
volt. 1837-ben csak ezer és néhány. Most van (1910.) 1650.

Az uj templom ablakai két öl magasságúak. A szószék 
1/2 öl magas, a menyezettel 3 öl m. Az oltárkép Jézust 
aT"őlá]íalE Tiegyén imádkozva ábrázolja. Négy egy-egy öl 
magas, gömbölyű, fehér, kőből készült szobor. Egy veres 
márványkőből készült keresztelő edény, vecsei Horváth Ferenc 
ajándéka. A torony magassága 16 öl. Egyik harang 10, a 
másik 6 mázsás. A nagyobbikat öntetTéT*a feíső-szelii gyüle
kezet 1832-ik évben. A kisebbik is a gyülekezet költségén 
szereztetett be 1790-ben.

Anyakönyvek vezetése 1786-ban kezdődik, a mikor a 
gyülekezet újjá éledt. A templom és papiak beltelke 1017 □  öl, 
a tanitólak telke 513 □  öl, a faoskola 300 □  öl, az uj 
oskola telek 300 □  öl.

1878. május 30-án volt a püspöki egyházlátogatás, mely 
alkalommal püspök úr az egyházközség számos jóltevői és 
kegyes adakozó hívei közül azoknak emlékére, a kik már 
az Úrban nyugosznak, a maga és az összegvház nevében 
áldást mond és azt kívánja, hogy cselekedeteik jutalma 
kövesse őket, azok iránt, a kik élnek, ev. egyházunknak
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nem lévén más eszköze a jutalmazásra, forró hálát nyilvánít 
és kéri az istent, hogy azon szinte páratlan áldozatkészség 
tüzét, mely a felső-szelii egyháztagok keblét hevíti, a jövő 
nemzedékben is tartsa fel az ő szent nevének dicsőségére, 
A jelenleg hivataloskodó egyházgondnokok Lénárt Gáspár, 
b. Kontár János és Szabados Lőrinc iránt az egyház körüli 
buzgó és sikeres munkásságukért kifejezi a megérdemelt 
elismerést.

Lesko meghalt 1879. január 11-én! 70 éves volt. Az ő 
legnagyobb érdeme, hogy a híveket áldozatkészségre szok
tatta! Legyen áldás a derék pap emlékezetén!

T ize d ik  tanító : Z á b o ji István.
1844. nov. 4-töl 1877. szept 24-ig.

32 évig működött itt. Széniéről jött, a hol a magyar 
nyelvet tanította. Nógrád megyében Balassa Gyarmatban 
született. Mielőtt Szenicre ment, előbb Pusztafödémesen mű
ködött. Meghalt 52 éves korában. Neje: Zlocha Katalin, mint’ 
özvegy, 1889-ben halt meg, itt nyugszik férje mellett Felső- 
Szeliben.

6 -ik  le lkész S zilárd  János.
1879. jún. l-töl 1888. febr. l-ig.

Előbb Sebjan János volt a neve. Született B.-Gyarmat- 
hon, a hol atyja jómódú iparos volt. Káplánkodott Pozsony
ban Szeberényi Lajos tót-magyar lelkész mellett, el is vette 
később nagyműveltségű leányát: Ilmát. Pilisen, Pestmegyé
ben Sárkány Sámuel káplánja volt, a honnan Bénye válasz
totta meg papjának. Szilárd népszerű ember, jeles szónok és 
nagyon agilis pap, a ki Domonyban, a hol most van, a 
gyülekezetei teljesen rendbe hozta, minden irányban nagy 
és áldásos tevékenységet fejtett ki, a templomot 13 ezer 
írttal renováltatta, úgy, hogy a domonyi templom most a 
legszebb ev. templomok egyike az országban.

T izen eg yed ik  tanító : Z á b o ji G yula
1877. szept. 24-töl 1898. szept. l-ig.

Innen Legéndre, Legéndről Rákospalotára, innen Kiskő
rösre választatott meg tanítónak. Felső-Szeliben elhunyt édes 
atyjának helyébe lépett. Kitűnő orgonista volt és sokan igen
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kedvelték. 21 évig működött itt. Utána a tanítók következő 
sorrendben következtek egymásután: 12. Záboji Béla, az 
előbbi testvére, 1880—1884-ig, 5 évig volt itt tanító. Ő volt 
az első másodtanitó. 13. Mendelényi Ede 1885—1894-ig, 10 
évig mint másodtanitó működött. 14. Vélsz Lajos 1893 —1898-ig, 
5 évig volt itt, ő volt az első harmadtanitó, azután második 
tanítóvá lépett elő. 15. Porubszky Ágost 1896 7-ik tanévben. 
16. Horváth ]ános 1898.-ban egy félévig. 17. Böröcky Mi
hály harmad tanító. 18. Hasák Lajos 1898. szept. óta, mint 
első tanító működik itt áldásosán. Előbb Szendén és Ipoly- 
szakálloson hivataloskodott. Somorján született. Nős, több 
gyermek atyja. Legyen továbbra is isten áldása munkáján ! 
19. Világi István, 20. Hammel Árpád. 21 Takács N.
22. Schranz János, 23. Porubszky Lajos, 24. Ormosi Kálmán 
és 25. ifj. Záboji Gyula.

7-ik  le lkész Endreffy János
1888. febr. l-töl.

Születtem Mezőberényben, Békés megyében 1848 febr. 
9-én, de féléves korom óta Békés Csabán nevelkedtem, mert 
édes atyámat Mezőberényből ide hívták meg tanítónak. Atyám: 
Endreffy János, anyám Omazta Mária. A theológiát Pozsony
ban végeztem, egy évig Jénában tanultam, Székács József 
püspök szentelt fel, azután elhunyt atyám helyén Békés
csabán félévig tanitóskodtam, majd Tóthkomlósra mentem 
káplánnak. Innen Pilisre Sárkány Sámuel püspök oldala 
mellé. Egy félévig Csornádon is voltam paphelyettes. 1876-ban 
a szép Fóth választott meg papjának és tanítójának, de már 
1879-ben a nagyobb jövedelmű Domonyba kerültem. Végre 
1888. febr. elején Felső-Szelibe jöttem. Cseréltem Szilárddal 
a törvényes formák mellett. Az én időmbe renováltattak na
gyobb költséggel az egyházi epületek mind: a papiak, temp
lom, tanitólak, az iskola harmadik tanteremmel bővült, har
madik tanító választatott. Taksony is az én időmbe válasz
tott tanítót, szerzett tanitólakot és imaházat egy fedél alatt.

Sok súlyos csapás nehezedett erre a községre. Leg
súlyosabb volt a négy Ízben egymásután következett tüzeset. 
Az első tűzvész 1889-ben pusztított, a mely a következő 
három évben megismétlődött. A tűz mindig ősszel és olyankor 
ütött ki, mikor nagy szél volt és minden tűz legalább száz
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ezer forint kárt tett a faluban. Nemcsak épületek pusztultak 
el, hanem odaveszett a behordott gabona, takarmány, szalma. 
Ez a sok tűzvész gyújtogatástól eredeti. Volt itt egy zsidó 
fiú, 14 éves, pyromaniakus, ez volt a gyújtogató. De mi ezt 
csak akkor tudtuk meg, mikor a fiú Deákiban és Galánthán 
is gyújtogatott. Ekkor a saját apja mondott el róla mindent. 
1895-ben volt a nagy jégverés, a mely június 7-én éjfélkor 
oly erővel szakadt ránk, hogy a határunk termése teljesen 
tönkre ment és még a vadak közül is nagyon sok elpusztult.

Szilárd János az aranykönyvbe a következőket jegyezte 
fel: A Luther-jubileum emlékére építtette egyházunk as iskola 
körüli díszes kerítést egy ezer írt költséggel 1883-ban. Csinál
tatott az egyház l' -tt nehéz, 13 próbás ezüstből, gazdagon 
megaranyozva szép kelyhet Pozsonyban, egy ostyatartót, a 
régi szent edényeket pedig, melyek betegek gyóntatása alkal
mával fognak használtatni, újra megaranyoztatta. Sárutcai 
Takács István, kiérdemült egyházatya és presbyter készíttetett 
egy 50 írtba került belül megaranyozott ezüst borkannát. 
Felszegi Horváth János és neje Öllé Eszter ajándékoztak 
egy napsugarakkal díszített aranyozott keresztfát. Bedecs 
Sándor és neje Szabó Júlia az oltár sorompóit és oszlopait 
befestették és a zsámolyokat bevonták zöld posztóval. Néhai 
Németh Károly ifjú 10 irtot hagyományozott az egyháznak. 
1884. máj. 31-én Lénárt Gáspár hitvesével Kontár Eszterrel 
200 irtot ajándékozott isten dicsőségére. Istenben boldogult 
gönyerei Szabó János kegyes özvegye Baan N. ajánlott 50 
irtot a parochia hátsó szobájának megnagyobbitására. Özvegy 
Nagy Sándorné, szül. Táncos Teréz 1885. april 5. ajándéko
zott isten dicsőségére 15 irtot. Szombath Ferenc, István és 
János megújították az oltárképet, a mely tűz által megsérült. 
Nemes özv. Nagy Istvánná, szül. Kajos Katalin ajánlott szent
egyházra 500 irtot, szegényeknek 200 irtot, a lelkipásztornak 
és tanítóknak adott összegekkel együtt 813 irtot.

Németh Istvánná Taksonyban isten dicsőségére 10 frtot. 
1886. szept. 26. a barci Kontár család felékesitette üvegpris- 
mákkal elődük Barci János rézcsillárját, 30 frt költséggel. 
Néhai Szabó János és Ambrus Mária emlékére ajánlottak 
gyermekeik isten dicsőségére 16 frt 50 kr. Özv. Soós Jánosné, 
szül. Pónya Mária ajánlott 1886. dec. 25. a templomra 50 
frtot. Szabó Sándor Táncos Julival az oltárra 7 frtot, Szabó
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István és Laksai Eszter ajánlottak 1888-ban a templomra 
15 irtot. Nagy Sándorné, Táncos Teréz egyháznak, lelkész
nek stb. összesen 200 irtot. Özvegy Marcell Jánosné az egy
ház számára hatezer téglát. Németh ]ános Taksonyban az 
egyháznak 10 irtot. A templomban az ajtónál a falban egy 
emlékkő áll, a melyre fel van Írva, hogy Soós Gáspár szül. 
1812-hl870. Ajándékozott az egyháznak ezer forintot. Ezzel 
átellenben a falban egy másik kövön a következők vannak 
felírva: Lénárt Gáspár ajánlott 500 frt, Horváth József
125 frt, Lénárt Károly Taksonyban 750 frt, Bedecs Ferenc 
400 frt, Nagy István 800 frt, Nagy Sándorné, Táncos Teréz 
200 frt, Alszegi Soós Gáspár 500 frt, Szabados Lőrinc 100 
frt, Vigh Lajos 200 frt, Pónya János 100 frt. 1889-ben Németh 
János 15 irtot, özvegy Soós Jánosné 10 frt. 1890-ben özvegy 
Horváth Józsefné 10 frt. 1892-ben Németh János 9 forintot. 
1893-ban Dobosy Imre 50 frt. 1894-ben Szabó Ferenc 20 frt. 
1896-ban Vargha János emlékére 50 frt, Kozák Mihályné 50 
frt. 1897-ben Jurás János hagyománya 50 frt. 1898-ban néhai 
Bedecs István ajánlata 150 frt. Nagy Sándorné 100 frt, 
Dobosy Ferenc 100 frt, 1900-ban Horváth Gáspárné 25 frt. 
1901-ben Nagy Ferenc 20 frt, 1905-ben Lénárt János volt 
isk. pénztáros úr 152 kor. Császár Kálmán 10 kor. 1906-ban 
néhai Lovas István végrendeleti hagyománya 100 korona. 
1907-ben Dobosy Ferenc 100 kor. 1908-ban Lénárt János 
felügyelő úr örök alapítványa 2000 kor. Szőcs Gáspár aján
lata 100 kor. Petrák Juli hagyománya 80 kor. Szlobodnik 
Katalin Trencsénből 20 kor., még a régebbi időtől néhai 
Nagy Ferenc nemeslelkü hagyománya 2000 kor. özvegyének 
halála után kifizetendő. 1909-ben néhai Budai Ferencné 50 
kor., néhai ifjabb Lénárt János hagyatéka 5600 kor., néhai 
Lénárt Ferenc hagyománya 200 kor., néhai Rázgha József 
hagyománya 500 kor. És még az évek folyamán számos 
egyéb kisebb-nagyobb adomány.
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Taksonyban a kö ve tkező  tanítók v o lta k :

1. R avasz L a jo s  1894. sze p t.-tő l 1895. fe b r- ig .
2. Marasztóni Dóra 1895. márciustól okt.-ig.
3. Grünvidl Ilma 1895. okt.-től 1896. júl.-ig.
4. Hammel Árpád 1896. aug.-tól 1897. jún.-ig.
5. Mesterházy Eszter 1897. okt.-től 1898. júl.-ig.
6. Hanko János 1898. szept.-től dec.-ig.
7. M asz tis  L a jo s  1899. ja n .- tó l 1900. aug .-ig .
8. Török János 1900. szept.-től 1902. jan.-ig. Meghalt.
9. Takács Irma 1902. febr.-tól májusig
10. L in b e rg e r  F r ig y e s  1902. s z e p t.-tő l 1904. m ájus ig .
11. H o ré m u sz  E de  1904. szep t.-tő l.
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Lénárt János

egyhásfelügyelő ur vallja, hogy 1750 körül, a mig Alsó- 
Szeliben templomot nem építettek, a felső-szeliiek előbb 
Pusztafödémesre, aztán Alsó-Szelibe jártak istentiszteletre. Ha 
oda nem mentek, itthon vagy a Szombath család, vagy a 
Marcell család csűrében jöttek össze isteni tiszteletre. Hidas- 
kürthön és Vizkeleten a katholikusok az átvonuló felső- és 
alsó-szelieket megdobálták.
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