
' Csornád nagyközség Pest-vármegye váci járásában 843 Iá- ... . 
kossal, akik legnagyobbrészt állattenyésztéssel, különösen tehe
nek tartásával ’feglalkoznak. Tekintélyes szárakat mezőgazdálkodást is 
űznék és újakban mindinkább térnek át a kertgazdálkodáará, Szálasé 
gyári Mákká s -is van1'a faluban, akik a főváros üzemeiken dolgoznak.
A lakosság magyar, azonban majdnem teljes százalékban szlovákajkü 
és kevés kivétellel evangélikus vallásu. Az evángélikusok lélekszá- 
fea: 743. ’ v.A község történeteken tulajdónképen két falcról beszél
hetünk? egy régiril és a mostaniról. A régi fala az á^0^Í46&^es^É 
években Chamat, majd kesébb Csamaá néven szerepel és földrajzilag 
a mostani falutól északnyugatra terült el, az újhegyi szélek és a 
peisztávka tertletén, Palüszélé volt a mostani lelkészjavatalmi és 
egyházi földek, amelyek á nép ajkán mindmáigs "Sztáré knaná?-névin, 
magyarul: “öreg szórüskertehw-néven ismeretesek, minthogy ott veit 
a régi fáik közös szértakertje. Xz a fain nemsokkal a reformáció 
után evangélikussá lett. Temploma és akörül temetése a mostani uj~ 
kegyi szilek nDeres«-melletti' részén volt. Yalószinaleg paróokiája 
is ennek közelségeken állott. Eégi történeti feljegyzések szerint 
,a késéi# iekövetkezett hitűldözések során templomát a római katho- 
likusok elvették, Íz a régi falu átörök hódoltság ideje alatt tel
jesen elpusztult. Hagyomány szerint a falut felperzsélték, lakossá
gának egy része elmenekült, másik részét pedig felkoncolták. A tö
rökök közeledésének és pusztításainak kirére az akkori gyülekezet 
: tagjai - számolva a meneküléé; kekövetkézésréyel és a falu elhagyá
sának kényé zárté égével - templomuk értékes karangját a templomén' 
paróekiá közelségében lev,® kütkán rejtették el.," amelyet elfedtek s 
•amelyben állítólag a harang mindmáig ott van, mivelhogy a Iáköss ág", 
tökké nem tért vissza. S kút kelyéaek megállapitását égy1 körgyűrűé 
keselyedéi teszi valószínűvé, amely áz; újhegyi szóllk volt ©slsz- 

>; kunykójá*ál romjaitól délre kk. 50 méternyire látható s bizonyára 
alföld űllepedése folytán jött létre. A temeti helyét az ásatásoli- 
nal- talált csontvázak teszik kétségtelenné, /^oreny György földalattit i; kunyhója;/'^' ' ' \  Z

, A i^rténelai feljegyzések Osámad’község területét 1690-
oen mint elhagyott, lakatlan helyet említik. A mos tájai falu mai 
helyén Csornád név alatt a szatmári békekötés /L711./ utáni években-. 
létesült. 1715-ken már egy; uradalmi tanya;állott a mai Tanácsháza 
es a mellette leve Pö^daives Szövetkezet.helyén körülötte e^y-két  ̂

2281,1 * ^ Tanács háza terülétén uradalmi vágy tiszti lakás volt
a.a*»ea:-cexepult ke újra, a község. Kutatások ŝ -r-i ■ + jT, -4- 

Bzl.Tákiai;;tele,eeekliíl, H.at, Jara, GSmSr iá J.zs.ay K e g y & t i l ,  ~
; f.kéjea Szaiáttj, lagyáa, Cakó., Sijek /3i,ít/, Eleaé., Térkők, la-
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dány /Dedény - jfczlovákul* laizáni/,< IDrenyó és I«*s áey1l községek- ; 
kél származott iáé a lakosság, ami az itt előforduló ©sáládnevek- ‘ 
kél is kitűnik. / Szúokánszky, l&gyánszky> Czekovszky, Klenevszky, v 
Sipiozky, Yrkovszky, Ládjanpzky., Erényoyszky és Luosán./ Tálósziak-, 
nek látszik, hogy a lakosság egyrészt az itt adódó könnyekk megélhe
tési lehetőségek biztosítása érdekéken települt át, másrészt ped|jg ■>';; 
hittldözés miatt, menekülés folytán került ide, ákol evangélikus • / 
yálláéát szabadon gyakoróikatta. KCLÖaösea az .1723-1729. évek köpött. 
telepedtek le tömegesé* a Wáttayasalád népesitesekor/yámikor évang. 
taaitót iá koztak magukkal, aki iatózte a lakosság ügyes-kajos dol
gait és egyken végezte az egyházi Mtápoláát. ; ;  ̂ .

A tömeges letelepedés ütán miad járt,', még áz;1729. évben' 
a község kérelemmel fordult a vármegyéhez, kogy az evangélikus val
lást szakádon gyakorolhassa. A vármegye a lakosság kérelmét téljesi- 
,tette-- és igy az uj otthonra és nyugalmasakk életre tálált kivek a 
békésebb jövé reménységével.indulhattak el a fejlődés utján, A *Ésy, 
hatalommal rendelkező róm* kát* egyház azonban néha még igyekezett 
uralmi törekvéseivel akadályokat és nehézségeket gördíteni a lákes- 
éág önálló hitélete elé/ így edekken az időkben a váoi róm.káth. püs
pök perke fogta a községét azért, kegy á tanítójára meg nem engedett 
\ papi funkoiók y égzés ét ruházta rá, de á vármegye yédelméke vette a 
községet s a per alól felmentette, Lelkész hiányában stelárékát az 
akkori rendelkezések szerint a szédi róm, katk. plébánosnak fizet
tek 1783-ig/
' f 1757- ken kelt iratok szerint a község a Seaiezky oááljgd
kirtoka volt, Kesébb gróf Fekete György országbíró tulajdona lett.
A. Peketé' osaládtól* ösekonies József tábornok vette még; és 1806-kán 
özv, gróf Károlyi József né vetél ut jánkertlt a község birtokába.

‘ Az 1827. évi osztály alkalmával gróf Károlyi István, tnlajdoaáka ment 
át*. ' ■ ■

A száz év előtti jegyzőkönyvekből' és ádóköay vekből, vala
mint á közel százötven év előtti 'egyházi ányákőnyvi. kejegyzésekkil 
is megállapitkató, kogy a községnek i már százötven év elett Önálló 
jegyzésége volt, miután az akkori tanítók egyszersmind a községi 
jegyzői tisztet is betöltötték. ,

II/ József 1731, évken kiadott türelmi rendélete leket#*
Vé tette protestáns templomok épitéé ét torony és kárangok nélkkl 
udvari ke járattal. Snnek-f olytán a gylílekezetia hozzálátott á műn- ■

. kálatokkoz. beszerezte a szükséges anyagokét és 1785-1784-hen fel
építette templomát, párétkiágát és iskoláját. Csodálatraméltó az az 
egyházszeretet és áldozatkészség, amellyel az akkori kivek, akik 
szám szerint á mo'stani gyülekezet létszámának még osak a felét sem 
tették ki:, ilyen nagykölts ®gü éá hatalmas építkezést tudtak végkéz 
vinni, Sz építkezés megindulásával egyken a gyülekezet Önállósulása 
és anyásulása is" megtörtént. Az egyházközség első lelkészéül az aesái 
tanítót: Írsokén Lajost hívta meg, aki lelkészi képesítést nyert.
Az építkezések keresztülvitelé;á kuzgó kivek mellett áz é nevéhez ;
fűződik. Az i iáéjótól: 1785-tól vannak még az egyházközség anyakönyvei. 1791-ken kekővetkezett káláláig működött. SItemettetett a Tél
utó ai /kender esi/ ő-temetl kapujában, mindjárt a ke járattal szemkén.:.

Az asyáegyház keletkezésének elején, 1791. június <24»— * 
á község egész határát leverte a j®g* A lakosság ©lelem nelkfe.1 

, v a á t r az• .állatok^^kiá■ ■j :s^tt ̂ a ^ k a ^ n ^ .  ̂ ^ r  ̂és . í m  ófi e .m ^ _



a lakosság BStnbánáti-Nap’,-nak szenteli. • ,
i gyülekszst második lelkesze i791—‘t®l • 0- ^©lyiiekroXszár— 

Eazó 'Záborszky György volt, Gondos feljegyzéseket örökített meg a 
működése.alatt bekövetkezett eseményekről. Szektái különösen öt ki
domborodó eseményt említhetünk meg: 1./ 1795-ben a templomba '®rgi? 
■é£± szereztek be.- 2./ 1800-ban tornyot építettek a templomhoz.
3. / Ugyan®sak 1800-ban. a felépített tornyot karaikkal látták el.4, / 1810-ben á községben fekete-himlő járvány veit, aminek következ
tében hárem hónap alatt 300. /háromszáz/ megbetegedés történt s á 
betegek közül 80* egyén elhalt.- 5./ Úgyszintén az 1810. évben ju- • 
nius^g.-én nagy tűzvész pusztított. A tűz Pünkösd előtti szombat 
délutánján 2 órakor a parőokiától nyugatra 1év© hatodik ház /m©st 
özvo Martulják Jánosáé háza/ óljában vagy istállójában keletkezétt, 
valószínűleg az átvonuló katonák vigyázatlansága folytán. lágy szél 
kerekedett, úgyhogy két óra leforgása alatt á templom a papiakkal 
együtt és a túlsó soron az iskolától ugyan®sak nyugatra -eső 5-6 ház 
kivételével, ahová a- szél iránya nem hatott, az, egész falu leégett.
A le nem égett 5-6 ház közűi a Kossutk-u. 23.-i szám alatt levő ház 
/most luesáa Mihály háza/ még ma is fennáll jb a község legöregebb 
háza, egyben a gyülekezet jelenlegi lelkészének szülőháza.- E tűz
vész alkalmával égtek el a község és az egyház iratai is, a haran
gok pedig elolvadtak. A gyülekezet lelkésze ebben az időben édesaty
jának elhalálozása és az azt követi hagyatéki, tárgyalások és csalá
di ügyek rendezése miatt a Felvidéken /Liptó va£y Zólyom, avagy Eu
ró© z megyében/ tartózkodott családjával együtt, ahová még jóval a /. 
tűzvész előtti kétekSséh koosin utazott. Sokáig nem is tudott az e-

; sétrőli A selmeszbámyái iskolában tanuló fia tanév befejezése után.
vitte oda.a hirt a szörnyű katasztrófáról, aki azt is elmondotta,

' hogy a híradások úgy számoltak be, miszerint a páró«Mában a lelkes£ 
és osaládja is bennégett. Záborszky György nyomban hazaináult. Itt ke 

'szörnyű, látványosság fogadta. Csak romokat, hajléktalan-, síró, éhe
zi és nyomorgó embereket talált. A gyülekezeti értékek megmentés éré 
sem lehetett ideje és gondjá senkinek. Csupán Erizsán György nevű 
egyháztag tudott egyet-mást az ég© páré®hiából kimenteni. Egyébként 
minden szanaszét volt. Az udvar tele üszkös törmelékkel, úgy ahogy 
a tűz után maradt. A lelkész hozzálátott -falujának újraépítéséhez. 
Eljárt a hatóságoknál, a szomszédos hittestvérek segítségét kérte 
és országos gyűjtést indított meg. A környékbeli evangélikusok: 
lót, Mogyoród, Veresegyház., Váobottyán s a távolabbiák is megható 
módón siettek a nyomorgó esomááiak segítségére; A ifalu igy s a gyü
lekezet külső segítséggel és megmaradt belső erővel újraépülhetett. 
Záborszky György azonban á gondoktól elfáradva kiállt az élik sorá
ból, 1811-ben meghalt. Jltémettetett az ujtemétőben. Sírhelye kb. 
a még most is megtalálható Vozár György felirátu sírkőtől déiré szá
mított hét lépés., majd ettől.naaSmür jobbra számított öt lépésnyire 
Tan. , / . . '

Harmadik lelkésze á gyülekezetnek: Zélenká Pál volt, aki 
három évig működött. -

A negyedik lelkész: Gally Pál Í815-i853-ig szolgálta a gy. 
lekezetet. nemzetiségi politikája és mágátartása miatt menekülnie 
kellett a-községből.'békés©sabára távozott.

1835-ben az egyházközség - ötödik leikéséül a jétéri- gytle- 
kezetből Esztergály Mihály alesperest választotta meg, aki később 
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^Ójekkágyság szivéké sé. eaÍLékeseté'fee. ‘t; 
;Hirneyes papja volt 6 gyülekezőt dóinak. & mali <:zázid' derekán,

/ é lt : jokkágy sérsm.Myeivel sscr;t,ílj,. íc ’Aí:-.«#‘ <,*. fcssoivx’r m  .
183 5-1860-ig. A negyvennyolcas ]^£y|iáők‘eseményei itt tálalták 
. és Kés sutk eszméi mélyen .megrágdták' sebesem érző szivét, ‘A'HoVtóŐéj 
Ság iránti szeretete lángra', lekkant és ót is a pór-nép felszakadi- 
tásáért vivőit küzdelem szószólóivá es az evangéliumi vallás szakad- 
sás kátor kar* .osává tette, ti ég ma is emlegetik régi öregjeink elke- 
szélése nyomán azt .á tényt, kegy amikor 1849-ken a magyar szabadság', 
kar* csillaga letűnt s kaaánk -és evaag. egyházunk legjookjái a M t ó 
fa .alá kerültek, vagy földönfutókká lettek, akkor a Kossutk eszméhez' 
yáló .ragaszkodása, az elnyomott ’ és üldözött nép iránti szeretet© és 
■^isztns; evangéliumához való hűsége miatt Ssztergály Mihály is .meg
kérő el tatás kan részesült* Xllitólag 3éoseen körtőat szenvedett, akon- 
‘ mán azonkan egy wsikeres .prédikáció elkészitése* alapján, amellyel 
róa. kaik. pap-fegelytársát felülmúlta, rövid iáé mulvá kiszakadnlt.* 
Meghalt 1860., jul. l,-?én. . Kp'ipta-sirká teméttététt el a os®mádi -feeae- 
- tokén „ Myngvókely ét régi, magaskanymló emlékké jelzi, melyet á kfeye- 
: létéi kOrtársak, mint' '"a • magyar protestáns, autonóm égykáz ki hajtóká
nak" • emeltek. Smlékét, a hálás utókor 1951-ken Csornádon egy uteánásk 
/a Kert-uteának/ róla való elnevezésével örökítette meg.

Hatodik lelkészként Zvarinyi la jes működött 1860-1875-^. •
Kétszer.nésült.' Mindkét feleségét fiatalon elveszítette s - ® maga is'’ 
kor£n dóit a sirka, - ^

y ./ lelkészek sérákan & keteáik veit áz-előkkinek öesses Zva-' 
viítnyi János - 1876-1897-ig • Az , ® iáéjé alatt 1880-kán uj orgonát és 
,uj oltárt szereltek a tenplomka. Magas termetét, dörgo hangját nagy 
erejét és pápi kiválóságát ma is emlegetik öregjeink. A .szarvasi kj- . 
templomkoz távozott. .

1897. ©vtll nyolcadiknak Hóié®zy János következett, aki 
1929,o déo. 16.-áig működött, ay-ugalomkávonulásának napjáig. íz ói 
ideje alatt 1907-ken építették ;ujjá, de a régi falakra a páróeMát. 
1914-ken megköss zakkitottták á templomi karzatot. 1921-ken az éls<f 
yilághákormkan.elrekvirált nagyokkik káráng hely éhe m ja t készittettek 
és és 1925-kea mégjáyittatták a templom kádeg-ternyát. Meghalt Saadán 
1931-kea s az ottani temeteken‘temettetett*el.

A gyülekezet,életéke^ mint kliensédik lelkész működik In- 
Vsán Márton - 1930. már#-. 4 .-étil. Iddigi működésé alatt a . páros M a  
megrenoyáltatott. 1934-hen a templom 150-éves fennállásának jubileu
ma álkálmákól-kivül-kelűl alaposan megrenováltatott, kifestetett ős 
áj pádokkal láttatott el.. 193B-kan a lélkészlak köre szép kerítés 
;épűlt, aj gazdasági melléképület emeltetett, 19'41-kea njtemető vásá
roltatott és nyittatott meg.- Aláásódik“világháború alatt^a lelkész, 
aki nem kágyta el-gyülekezetét Js mint ittken maradt egyedüli értelmi
ségi ember ademekráeia alapjainak magvetés éken hathatósan vette ki 
a részét. Megszervezte a közigazgatást, a megrongált templomét ,nap
iakét, iskolát és közáégkázát használhatóvá tétette s jó ideig más • 
megoldás Mányákan ,de az újjáépítés szolgálatának érdekéken lelieszl. 
kivatésának g y a k o r l á s a - k q z s  égi jegyzói és másf él évenresztül -Vz ■iskelátanit'óí-ótiisjs^^as kétőluötte -dxjazas n é l k ü l 1 A j -
ken a paróekiáka és' SJ?!eröl'tetet;1; 5e*

• Csornád, 1951. julius hó 30.-án. /• . n  ^ r
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