
II. RÉSZ.A szatmári ref, egyházmegye egyes gyülekezeteinektörténete,
A szatmári ref. egyházmegye hajdan a kővetkező gyü

lekezetekből állt: u. m. Amac, Angyalos, Atya, Batiz, 
Berend , Borzova, Csaholc, Császló, Csegöld, Cégény, 
Csenger, Csenger-Bagos, Csenger-Ujfalu, Darah, Darnó , 
Dányád, Dob, Dobrács-Apáti, Domahida, Egri, Erdőd, 
Fehér-Gyarmat, Ftilpös, Fülpösdaróc, Gacsály, Garbóé, 
Gelényes, Géberjén, Gyügve, Gvülvész, Györgvtelek , 
Hérmánszeg, Hirip, Homok, Jánk, Jánosi, K ak, Keér, 
Kis-Ar, Kis-Géc, Kishódos, Kiskolcs, Kisnamény, Kis- 
peleske, Kisszekeres, Kocsord, Komlód, Kömörő, Lázári, 
Majtis, Matolcs, Mácsa, Mánd, Méhtelek, Mikola, Nagyar, 
Nagygéc, Nagyhódos, Nagypeleske, Nagyszekeres, Náb- 
rá d , Ombod, Óvári, Ököritó, Pálfalva, Pátyod, Penyige, 
Pete, Pettyén, Porcsalmá, Rápolt, Ricse, Rozsály, Sályi, 
Saár, Semjén, Sima, Szamosbecs, Szamoskóród, Szamos- 
újlak, Szatmár, Szatmár-Németi, Szatmári-Vár, Szatmári- 
Hóstánc, Szárazberek, Szentmárton, Tagy, Tatárfalva, 
(K.) Tótfalu, Tunyog, Tyúkod, Udvari, Ura, Vámos- 
Oroszi, Vasvári, Vetés, Zajta. (Lampe E. P. 613—614. 
s Bélteki Usualis Matricula 10—16. lap.) Ezek közííl 
1821-ben a koordináció alkalmával, 25 anyaegyház a 
hozzájuk tartozó filiákkal együtt, a nagybányai ref. egy
házmegye kiegészítő részévé lett s igy történetüket itt 
közölni nem fogjuk; hanem a többiét az ugyanakkor



(1. e nn'í 94. és 196. lapját,) a beregi traktusból átkeb- 
lezett 11 és a f.-szabolcsiból nyert 1 gyülekezet törté
netével együtt, alább veszi az olvasó.

1) Angyalos.
I. A község rő l  és eg y há z ró l  á l t a l á b a n .  An

gyalos fekszik a Kraszna-közön Szatmármegyében, a Sza
mos balpartján. 1381-ben már van róla emlékezet (Szirmay 
II. k. 125.) 1545. és 1547-ben Csaholyi Imre leányai 
beiktattatnak benne, mint a Csaholyi uradalom kiegészítő 
részébe, s hihetőleg ezen az úton reformáltatik. 1703-ban 
Lampe a szatmári traktus egyházai közé számítja, de csak 
Tatárfalva íiliája volt, a melytől való elszakadását igen 
sokszor sürgette, igy 1738-ban, 1746. és 1747-ben, mely 
két utóbbi évben az elszakadás ügye az e.-kerületi gyű
lésre terjesztetni igértetett. Az angyalosiak ebben kérésük 
megtagadását látván, a tatárfalvi papnak nem fizettek, 
majd az 1748-iki kanonika vizitáció előtt Tatárfalván meg 
sem jelentek; 1751-ben végre helyben lakó papot nyertek 
Szatmári Ferenc személyében, ki egyszersmind tanító is 
volt. (Solymosi Causarum protoc. 123. lap.) 1790-ben a 
tanítói hivatal — mely az önálló papság előtt is fennál
lott, — ismét felállittatott. (Jerémiás protocollum. 768. lap.)

II. Az egyes l e lkészek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t  t ö r t é n t  ne vez e t e sebb  események.  1751. Szat
mári Ferenc. 1752. Liszkay Pál. 1753—1760. Horváth 
József. 1760 — 1763. xMaklári Sámuel. 1763—1783. Selyebi 
János, kit 1768 bán, hogy megmaraszthassanak, azon 
Ígéretet tették neki, miszerint ha ptinköstre a parokhiális 
házat el nem készítik, minden gazda egy forintot fog 
birságul fizetni a traktusnak. 1783-ban azonban mivel ren
detlenül fizették, Szárazberekre ment. 1783—1793-ig Far
kas István, — azelőtt hérmánszegi pap, — ki alatt az 
önálló tanítóság ismét felállittatott. 1793—1800. Zágoui 
Imre. 1801. Vas István, kit a hideg megvett dec. 29. 
1802—1806. Szél György. 1806—1807. Balla János. 
1807— 1810. Kató Ferenc. 1810—1811. Györy Péter. 
1811—1815. Kóróczkv György. 1815—1817. Hamar Fe
renc. 1817— 1820. Iliyés Mihály. 1820—1833. Barkász



György. 1833—1837. Beregszászi Főnyi Sámuel. 1837— 
1841. Győri István. 1841—1852. Bakó Lajos. 1852— 
1865. Nagy Lajos, e.-m. főjegyző. 1865—1872. Pótor 
Dániel. 1872—1873. Pásztor Károly. 1873. nov. 16. óta 
Bélteki Gyula.

III. T a n í t ó k  és i sko l aügy .  Angyalos tanítóinak 
névsora 1725-től van fóljegyezve; de hogy azelőtt is kel
lett lenni tanítóinak: alapos feltevés. Angyalosi S. Sámuel 
úgy szubskribál 1725. a, Tarczaliánum protokollumban 
mint angyalosi rektor. Őt követi 1726. Halmi István. 
1728. Beregszász)' György. 1729. Kom áro m i  Józ se f ,  
ki itt mint dicséretes s kitűnő tanító 14 évig működött. 
1751-től 1790-ig (anyaegyházzá lévén Angyalos), a pap 
vezeti az iskolát. 1790-ben oda rendeltetik Darvay József. 
Ugyan ez év tavaszán angyalosi tanító Enyedi János. 
1791. Belényesi György. 1793— 1796. Boros József. 1796— 
1799. Csala János. 1799—1801. Bántó János. Tanított 
olvasást, Nagy Katekhizmust, Hübnert, Kompararációt. 
1801—1802. Belényessy Márton. 1802—1805. Jeszenszky 
József. 1805— 1807. Kincses János. 1807— 1808. Párizs 
Ferenc. 1808—1810. Lengyel Balla József. 1810— 1812. 
Szűcs István. 1812—1816. Szilágyi János. 1816—1821. 
Gábor Mihály. 1821— 1830. Ormánközy Ferenc. 1830— 
1833. Oláh Sámuel. 1833—1834. Dávid Miklós. 1834. 
Pótor András. 1835. Horkay Gábor. 1836— 1838. Kósa 
Antal. 1839. Váradi Sámuel. 1839—1841. Józsa Dániel. 
1851— 1855. ifj. Gacsályi Pál. 1855—1857. Dávid István. 
1857. Színi Lajos. 1858—1861. Lovas Károly. 1861— 
1864. Balogh Imre. 1864—1866. Lukács Gyula és segédje 
Németi Miklós. 1867— 1869. Bay Ferenc. 1869—1870. 
Szombaty János és ismét Bay Ferenc. 1871—1872. Jakab 
Károly. 1872—1873. Bacsó József. 1873. júniusa óta 
Bacsó Mihály.

IV. Be l l i i va t a ln ok i  f ize tések,  a) A lelkészi fize
tés 1707. körül a tatárfalvi anyaegyház papja részére: 
1) Minden külön kenyeres gazdától 2 véka búza. A neme
sek diskrécionáliter adnak: ki egy köblöt, ki többet, ki 
kevesebbet. 2) Garaspénz: 17 poltura. A nemesek ezt 
is diskrécionáliter fizetik. 3) Minden gazdától egy boglya 
széna. 4) A falutól közösen 3 szekér fa. 5) A zsellérektől



fél bér, azaz: egy véka búza, 24 polt. 6) Az özvegyek 
vagy 24 p ., vagy 4% sing vásznat fizetnek. 1801: Búza
fizetés 32 köböl. Széna 36 fél szekérrel. Fa 35 egész sze
kérrel. Pénz 29 v.-frt. Stoláre 3 v.-frt. Föld bizonyos. A 
mit szerezhetnek, megszántják. (Ez hol egy, hol két db. 
föld volt, melyet a földesurak szoktak volt adni haszná
latra; valamint egy vékás kender-földet is.) 1875: Búza 
40 köböl körül. Széna 11 szekérrel. Fa 10 öl. Pénz 49 
frt. 60 kr. o. é. Föld 12 hold. Stolárék.

b) Tanítói fizetés 1801: Búzafizetés 10 köböl. Fa 
15 szekérrel. Pénz 10 vonás frt. Tandij 13 frt. 1875: 
Búzafizetés 20 köböl körül. Széna 5 szekérrel Fa 5 öl. 
Pénz 20 frt. o. é. Föld 6 hold. Tandij és stoláré.

V. Tem plo m és ú r a s z t a l i  kész l e tek .  A régi 
templom a helység keleti végén állt, a régi papiak előtt 
s egy köralakú építmény volt, melyet a régi temető öve
zett. Építtetése korát meghatározni nem tudjuk; de hihe
tőleg ü reformációt előző időkből származott. 1744-ben a 
vizitáció megkérte Domahidy István földesurat, hogy újit- 
tas8a meg e templomot, melyre Pótor András egy ökröt, 
Kerekesné nevű földesaszszony pedig kettőt hagyományo
zott. Az újabb s jelenleg is használt templomot, a torony
nyal együtt 1799-ben kezdték építeni; de csak 1830-ban 
végezték be teljesen. Midőn az építéshez fogtak. csak öt 
polturája volt az egyháznak; de Domahidy Zsigmond fő
gondnok buzdítására azért hozzá fogtak az épitéshez; s 
e célból elsőben közadakozást kezdtek s miután a buz
galom első hevében aláirt öszszeget sokan be nem fizet
ték : 12 hol földet fogtak fel a közösből s annak jöve
delméből folytatták az építést, közös erővel mivelvén azt. 
Azonban a tisztabúza közé konkoly keveredett; viszály 
támadt a nép közt, minek eredménye a közös földmive- 
léssel felhagyás s az építkezés fennakadása lön. Nem lesz 
itt talán felesleges följegyezni, hogy e templomhoz első
ben 100 ezer téglát vettettek Kövendi József n.-károlyi 
téglamesterrel, fizetvén minden ezertől 7 máriást, 10 ezer
hez egy köböl búzát, 5 font sót és 5 font szalonnát. Az 
egész épitkezésnél legtöbb buzgalmat fejtettek ki Doma
hidy Zsigmond fő- és Pusztay István algondnokok.

Az ú r a s z t a l i  ké sz l e tek  között legnagyobb figyel-



met érdemel a) az aranynyal futtatott hoszszú ezüst kehely, 
a melyen Julius, Augusztus és Pales feliratokat viselő 
érmek vannak fölrakgatva ; b) egy remek mivű ezüst tányér;
c) két cintányér, mindkettő Domahidy István ajándoka:
d) egy keresztelő tál és pohár; e) egy 5 itcés fakulacs 
Nagy László csengeri varga ajándoka 1798.; f) egy köz
költségen szerzett rézkanna 1844-ből; g) egy lángszin 
selyem abrosz Czirjék Jánosné Iklódy Juliánuától 1798.; 
h) egy arany virágos kissebb fehér kendő; i) egy arany
virágos nagyobb kendő Ráthonyi Józsa ajándoka; k) egy 
aranycsipkés kendő Szintay Istvánná Farkas Évától 1783.; 
1) egy fehér csipkés kendő Szintay Pétertől; m) két po- 
hárteritő; n) két sáhos kendő stb.

VI. E g y h á z i  s i sko la i  épü l e t ek ;  i n g ó s á g o k  
és i nga t l ano k .  A régi p a p i t e l e k  útcából lévén fogva, 
igen szíík volt, úgy hogy az egyháznak az Ajtay család
tól kelle a lelkész számára évről-évre házi-kertet is bér
leni. Magát a régibb paplakot Varga István lelkész 1798. 
január 7-ikén II. Sámuel VII : 2-re alapított templomi taní
tással íelszentelte. Került öszszesen 250 frtba. 1839-ig 
ebben laktak a lelkészek; de a Szamos elhordással fenye
getvén : Kerekes Sándor özvegye Darvay Máriával, a mos
tani parókhiális telekért elcserélték. A cserélt telekre, bár 
azon volt egy épülő-félben levő vályogház: téglából, cse
répfedél alá alkalmas parókhiális házat épített az egyház, 
a vályog-épületet istállónak fordítván. Ezen papilak hasz- 
náltatik ma is. Az i s k o l a t e l e k  szűk lévén, 1799-ben 
ahoz egy telekrész szereztetett; maga az iskola-épület is 
szűk levéli: az kamarának fordittatott, s helyette szintén 
téglából, cserépfedél alá, új és alkalmas tanitóilak és 
iskola építtetett. Idők folytán ez is szűkké vált, a miért 
az egyház bérbe adta azt, s iskoláját és tanítóját, jelen
leg ugyancsak (1876.) béres házban helyezte el.

I ng ó sá g ok .  A n y a k ö n y v  kettő van, 1777. és 
1828-on kezdve; egyházi közjegyzőkönyv van 4 db., 1798, 
1830, 1835, 1840-ben kezdve; egy számadási jegyző
könyv 1835; egy körleveles jegyzőkönyv 1868; és egy 
alamizsnás diárium 1828. óta vezetve.

I n g a t l a n  b i r t o k a  az egyháznak semmi sem volt, 
hanem bekövetkezvén a templomépités, a tégla-gödrökön



túl, a közföldből fogott fel az egyház 10— 12 hold földet 
s azt művelte; de az irigység nehány év múlva a község
gel az egyháztól e földeket elvétette; majd a helység nyu
gati végén — az újabb épitkezések alkalmából, — a Sza
mos mellett fogott fel 5—6 hold területet s azt kender- 
íöldnek osztotta k i; de az arányositási per megkezdésével 
e birtokától is elesett. Jelenleg a felemlített belhivatalnoki 
földeken, kívül az angyalosi ref. egyház öszszes ingatlan 
birtoka: papitelek: 965 □  ö l; iskola 400 □ ö l; sápszeg- 
dülíí: 1 hold 1460 □  öl (mind 1600 □  ölével számítva). 
Van továbbá némi kis tíikepénze, jelesül: 8 db. kötvé
nyen 238 frt. 22 krja és 3 db. takarékpénztári részvénye.

VII. Népesség.  Lelkek száma: 1795: 305. 1847: 
359. 1876: 412. Szülöttek száma 25; halottak sz. 12; 
új házasok sz. 4; konfirmáltak sz. 11. Iskolások: 1801: 
38. 1876: tanköt. 6—12 évig 36; iskolába járók sz. 30; 
iskolázatlan 6.

2) Atya.
I. A község  és e g y h áz ró l  á t a l á b a n .  Atya fek

szik a Számos-közön, termékeny határral s egykor nagy 
erdőséggel. Hajdan az Atyay nemzetségé volt; de ennek 
fiágon kihalása után 1445. Bornemiszsza Boldizsár és 
Kusalyi Jaksi Mihályra szállott ; ez utóbbinak is magva
szakadtéval 1524. Drágffy János kapta; 1550-ben pedig 
Rozsályi Kun László és testvérei nyerték. 1810-ben a 
Vay részen Zimány Antal, továbbá, Kovács, Illésy, Tóth, 
Becsky és több nemes családok birták. (Szirmay Sz. V. 
e. II. k. 204. 1.)

Viszontagságairól mit sem tudunk; de a mohácsi vész 
után beállt háborús vészek sanyarainak Atya is ki lehetett 
téve, menynyiben a szatmári vár nagyközeiében feküdt.

A hitjavitást előzőleg Atya róm. katliol. parókhia 
volt s reformáció hihetőleg a Drágffy pártfogása mellett 
vagy Szatmárról vagy Csengerből hóditotta meg. Urasztali 
készletei ős ref. egyház létéről bizonyítanak. A szatmári 
ref. egyházmegye Tarczali és Solymosi-féle jegyzőkönyvei 
egyébiránt csak egyes válóperekről emlékeznek innen 1670. 
és 1720. között: igy a XVI-dik századi életéről mit sem



tudunk. Anynyi tény, hogy kezdettől óta anyaegyház; 
tiliája Nagypeleske és Pete s 1781. óta tanítója is van. 
A presbitérium felállításának ideje, valamint a legelső 
gondnok választásáról mit sem tudunk. A presbitériumot 
különben itt is a községi elöljáróság helyettesité s a gond
nok helyét az egyházfiak pótolák; 1860. óta a presbité
rium népképviseleti alapon van szervezve. Az egyház a 
haladásnak 1848. s kiválólag 1870. óta adja tanújelét.

II. Az egyes l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e semények.  Az atyai ref. lelkészek neveit 1687. 
s illetőleg 1724-ig uem ismerjük. 1) 1687. Bökényi János 
volt a lelkész. 2) 1724—1726. Mikolai D. András e.-m. 
ülnök. 3) 1726—1730. Huszti András. 4) 1730—1731. 
Kegyes Ferenc. 5) 1732—1734. Vetési István. 6) 1735— 
1738. Vári János. 7) 1738— 1741. Garbóczi András. 8) 
1741—1742. Harsányi János, ki arról panaszkodik a 
vizitáció előtt, hogy Atyában a nyilvános gonosztevőket 
sem büntetik meg. 9) 1743. lelkész helyett egy lévita 
szolgált. 10) 1744—1748. Solti Gergely, ki azt pana
szolja , hogy hallgatói csak 2 véka búzát akarnak neki 
adni, holott minden gazda 3 vékát tartoznék. 11) 1748 — 
1749. Komáromi István, kit 1749 ben azzal vádolnak 
hallgatói, hogy esőért nem könyörög. 12) 1749—1752. 
Németi József. 13) 1752—1755. Nagy János, ki innen 
Császlóba ment. 14) 1755—1759. Váradi János. 15) 1759— 
1765. Adorján Mihály. 16) 1765. Mocsy István. 17) 1766— 
1771. Dunavecsei István, ki a templom kijavítása körül 
sokat fáradozott s ki innen K.-Tótfaluba ment. 18) 1771— 
1778. Kovács István, ki innen Szárazberekre Ígérkezett. 
19) 1778—1783. Takaró Vecsei István, ki innen Orosziba 
ment. 20) 1783. Jakab Izsák. 21) 1784—1791. ismét 
Dunavecsei István. 22) 1791— 1795. Csécsi Nagy János. 
23) 1795—1798. Gáti Mihály. 24) 1798—1800. Antal 
Mihály. 25) 1800— 1809. Kovács Márton. 26) 1809. Gáti 
Lázár, ki itt meghalt. 27) 1810—1812. Vida József, 
előbb cégényi pap. 28) 1812. Győry Péter, ki Nagysze
keresre ment. 29) 1813— 1817. Kása József, jött Kisar- 
ból, 1817-ben panaszol, hogy az egyházi elöljárók sem
mire sem ügyelnek, cinterem, templom , torony pusztán 
s félben vannak: ugyan ezért nem is marad. 30) 1817 —1820.



Pongrácz György. 31) 1820—1827. Gáthi István, kinek 
házát fölverték; fizetését be nem adták s parókhiájával 
nem gondoltak. 32) 1827— 1834. Erdélyi József. 33) 
1834— 1841. Kovács Mihály. 34) 1841 — 1869. Szabó 
András. 35) 1869. óta Fejes József, ki valamint elődje, 
úgy ő is Simából jött Atyába, s az atyai egyház megin
dult felvirágoztatásán buzgón működik.

III. T a n í t ó k  és i sko l a  ügy. Kezdetben a lelkészi 
hivatallal a tanítói is öszsze volt kötve, s igy a lelkészek 
tanították az iskolát is köriilbelöl 1787-ig, mely év tava
szán a tanítói hivatal a lel készítői elkülönittetvén, 1) Gáthi 
Sámuelt rendeli az egyházmegye Atyába tanítóul, kit 
követett: 2) 1782. Balogh István. 3) 1783. Darvay József. 
4) 1784. Varga István. 5) 1785—1787. Vecsei István. 
6) 1787— 1790. ismét Darvay József. 7) 1790—1793. 
Makray István. 8) 1793—1795. Pogány Sámuel. 9) 1795— 
1797. Katona Péter. 10) 1797—1802. Jeszenszky József; 
tanított olvasást, Írást, számvetést és vallást. 11) 1802— 
1806. Széles András. 12) 1806— 1816. 'Józsa Sámuel; 
jeles tanító. 13) 1816. Varga István. 14) 1817—1830. 
ismét Józsa Sámuel, ki iskolájának jó hírét mindig fenn
tartotta. 1827-ben minden tanitványa vereshimlős lévén, 
a vizitáció nem tarthatta meg a vizsgát. Mint jeles tanitót 
szeretve maraszták 1830-ban is, azonban a tanítói udvar 
kerítés hiánya s fizetésbeli pontatlanság miatt ott hagyta 
az atyai egyházat. A tanítói pályán 50 évig működött és 
szép sikerrel. 15) 1830. Országh Pál. 16) 1832 —1834. 
Ács Antal. 17) 1834—1836. Almási Ferenc. 18) 1836— 
1839. Széles Beniámin. 19) 1840—1842. Hermon András. 
20) 1843—1846. Tóth András. 21) 1847— 1872. Józsa 
Dániel, szintén egyike volt kivált ifjabb korában a jobb 
tanítóknak. 22) 1872. óta Papp József.

IV. Le lkész i  s t an í t ó i  f izetések,  a) Lelkészi 
fizetés 1705. körül: 1) Minden vetéssel biró külön kenye
res gazdától 3 kereszt búza 16 kévéjével s 2 poltura 
garaspénz. 2) A kinek vetése nincs, ad 3 véka búzát. 
3) A zsellér félbérrel tartozik. 4) Minden gazdától 1 boglya 
széna; ha azt nem adhat, 1 v. írt. 5) Minden gazdától 
1 szekér fa; ha azt nem adhat, 1 máriás. 6) Üzvegyasz- 
szonyoktól 3 sing vászon. 7) Kereszteléstől vagy ének-



szós halottól 8 poltura. Halott predikálás és esketés 1 frt. 
8) Mind a 3 fordulón 2—2 szántóföld, melyet diskreoio- 
náliter szántanak. (Bélteki Matricula Usualis 19. lap.) 
1801: 7 rhénes forint; 38 köböl búza; 18 szekér széna; 
36 szekér fa; 2 fordulón 4 köblös szántóföld szántással; 
6 rlifrt. stolare. (Belhivatalnoki fizetések öszszesitett kimu
tatása 1801.) 1874: Mintegy 40 köböl búza; 10 öl ke
mény tűzifa; 100 frt. szénaváltság; 18 hold 1393 □ öl 
földbirtok (1600 □ ölével); 200 frt. évi 10%-es kamatja; 
28 frt. stoláre. (1875. febr. 6. öszszeirás.)

b) Tanítói fizetés 1801: 2 és '/2 rhfrt., 10 köböl 
búza; 16 szekér fa; 2 szekér széna; 1 köblös vetés; 8 
rhfrt. tandíj. (Belhiv. fiz. ő. k. m. 1801.) 1874: Mintegy 
11 köböl búza; 12 hold 180 □ öl földbirtok; 6 öl ke
mény tíízi fa; 100 frt. évi 10%-es kamatja; minden isk. 
gyermektől 1 véka zab, 1 csirke s 1 frt. o. é. tandíjban.

V. Tem plo m,  t o rony  s ha rangok.  U r a s z t a l i  
eszközök.  Egyh áz i  és i sko la i  épü l e t ek .  I n g a t l a n  
és ingó egyház i  j avak .  Az atyai t e m p l o m o t  igy Írja 
le Henszlman az Archaeol. közlemények IV. köt. III. fűz. 
143. lapján: „Épült téglából a XV-dik században. Egyet
len hajójának falközi szélessége 21' 4", hoszsza a diadal
ívig 30' 4", a diadalív vastagsága 2' 5''. A szentély szé
lessége 15' 5", hoszsza 20' 9" s igy az egész templomka 
hoszsza 53' 6". A szentély boltozva, a hajó pedig fa meny- 
nyezettel van ellátva. A hajóban 2 , a szentélyben 3 ablak 
van; de csak délfelöl. Támjait újabb időben elszedték“. 
E templom múlt, századi sorsáról a II. cikkben már em
lékeztünk ; jelenben teljes restaurálása, stilszeríí kibővítése 
vau munkában. Ugyanis: 1870. aug. 31. tétetett le az 
új toronynak s a templom toldalékának alapköve s Fe- 
r euczy  S á n d o r  gondnok lelkes buzdítása s az ő és róm. 
kathol. vallású neje F a r k a s  V e r o nk a  áldozatkészsége 
folytán, a templom-falazat magassága felett, nyolcszögbe 
ugró s bádogos sisakkal födött góth torony, a toldalék
kal együtt 1872-ben már készen is volt. E toronyban 2 
harang függ; a kisebb minden felirat nélküli igen régi 
harang; a uagyobbikat saját költségén öntette az ekkla 
1821-ben. Özvegy Patay Józsefué szül. Szabó  Már i a  
aszszony pedig 1873-ban 800 o. é. forintot hagyományo



zott oly végből, hogy abból az új toronyba egy óra 
készíttessék.

U r a 8 z t a l i  e szközök:  2 cin tányér; 1 aranyozott 
ezüst pohár ezen felirattal: „Ezt az poharat csináltatta 
Balioki Szénás Ferenc és felesige Kávási Kata Isten tisz- 
tességire az atiai Templomban Anno Doni 1648“ ; 1 ón 
kanna; 3 sáhos abrosz; 7 kisebb és egy nagyobb kendő, 
melyek nagyobbára szögleteiken selyem és aranyvirágok
kal vannak hímezve; de csak egyen van felirat s ez a kö
vetkező: „Erdélyi Kata, Török György uram hitvestái’sa var
ratta Isten dicsőségére Atyában, Anno 1769. die 27. augus“.

E gyh áz i  és i sko l a i  épüle tek .  A l e l k é s z l a k  
vályogból épült, tégla alapon, — mely 1858. tétetett le, — 
zsindely tetővel. A lelkész egyéb melléképületei a régi 
s rósz szalma helyett, 1874-ben fedettek be zsindelylyel. 
I s k o l a  és t an i  tói l ak  is új építtetett, a kor kívánal
mainak megfelelő esperesi terv szerint; tégla alapja 1874. 
év őszén tétetett le s 1876-ban használatba is vétetett. 
Falai vályogból vannak; tetőzete zsindelylyel vau fedve. 
A tanító egyéb melléképületei is jókarban vannak. Ezen 
buzgó tevékenység feledteti a sötétes multat s szép vilá
got vet a vezetők nemes törekvésére! Mindezen egyh. s 
isk. épületek a templommal együtt tűz ellen biztosítva 
vannak.

I n g a t l a n  egyház i  j a v a k :  közvetlen egyházi bir
tok: 27 hold s 795 □ öl; lelkészi állomány: 18 hold s 
1393 □  öl; tanítói állomány: 15 h. 466 □  öl; haran- 
gozói telek: 936 □ öl (a holdak 1600 □ ölével lévén 
számítva). Ezek s a két parókhiális telken kívül, volt 
még egy korcsmárlási joggal biró foglár telke is, az útca 
túlsó során, a faluközepén levő templommal szemben; 
melyet azonban, felsőbb egyházhatósági engedélylyel el- 
árúsitott. Az említett földek közűi némely rész ősbirtoka 
volt az egyháznak, némely részét pénzen is szerezték 
a gondnokok; 2 köblöst pedig belőle nemes Surányi
Nagy József hagyományozott. Mindezen birtokok, a tago
sítás előtt más helyeken voltak s kevesebb menynyiségből 
állottak; a tagosítás után pedig — a törvényszerű illetmény
nyel — sőt a papi s tanítói állományok egyesek adományá
val is növelve, a fenntebbi menynyiségben adattak ki.



I n g ó s á g o k :  2 kötet anyakönyv 1778. és 1840-ben 
kezdve; a régibb anyakönyv hátulján körrendeletek is 
vannak. 1 db. egyháztanácsi jegyzőkönyv 1840. óta; 3 db. 
körleveles jegyzőkönyv 1848, 1854. és 1868-on kezdve; 
1 db. alamizsnás diárium; egyházkerületi s illetőleg me
gyei jegyzőkönyvek s egyéb nyomtatványok. A lelkészi 
hiv. pecsétje 1833-ból stb.

VI. Népes ség:  1801: Lelkek száma: 325; 1848: 
leik. szám. 335; 1877: leik. sz. 287; szülöttek sz. 16; 
újházasok sz. 4; halottak sz. 10. I s k o l á s o k :  1801: 
isk. sz. 23; 1848: iskolába járók sz. 35; isk. nem járók 
sz. 15; 1877: tankötelesek sz. 6—12 évig 43; isk. járók 
39; isk. elhagy. 4. A nagypeleskei leány egyházban a lel
kek száma 13.

3) Botpalád.
I. A község  s e g y h áz ró l  á l t a l ában .  Botpalád 

fekszik a Túr vize közelében, nem meszsze a Tiszától sem 
s ennélfogva határát a nevezett folyók sokszor elöntik. 
Leginkább agyagos és igen nehéz mivelésű határa kitűnő 
búzát terem. Hajdan nagy erdőség környezte, melyből 
1810-ben a Cserköz és Egeroldalt emliti Szirmay.

Nevét talán a legelső megszálló Bőd Páltól vehette. 
Régente különben a csaholyi uradalomhoz tartozott. 1410-ben 
ugyanis Chaholyi Dienes bírta; 1479. Kenderes János 
nyer benne részjószágot; 1545, 1547, 1568, 1569-ben 
a fiúsitott Chaholyi leányokat iktatják bele. 1810-ben föl
desurai illetőleg főbb birtokosai Barkóczy Ferenc és János, 
Teleky László grófok, Kállay Antal, Fülep, Pinkóczy, 
Tasnády, Kozák és több nemesek voltak. (Sz. Szatmár- 
vármegye esmerete II. k. 267. lap.)

Viszontagságairól keveset tudunk. Erdőség közepett 
s mocsáros helyen fekvése miatt mintegy rejtve volt; 
azonban mindemellett a szatmári német várőrség fizetetlen 
zsoldosai 500 frtnyi kárt tettek benne s 2 házat e mellett 
felégettek, mint ez az 1662-iki megyei nyomozásból kitet
szik. (Acta pol. pub. fascic. 12. Nro. 145. 1662. a Szat- 
márvámiegvei levéltárban.) Járványok úgy a régibb, mint 
újabb időben sokszor látogatták.



Lakosairól, valamint általában az egész Paládságról 
is (Kispalád, Nagypalád, B.-p.) sok tréfás adoma kering; 
azonban ezen adomáknak őket egyíígyűnek bélyegező értel
mét, a botpaládiak értelmes volta, igen szépen megcá
folja. 1810-ben 50 házból állott, melyből 32 nemeseké 
volt. A tagositás még most sem történt meg, s hogy ezt 
a földesurak meg ne kezdhessék: jóeleve kiegyeztek a 
botpaládiak földesuraikkal.

A reformációt előzőleg róm. kathol. egyház volt. (Sche
matismus Cleri Szatmár. 1864. 145. lap.) A javitott hittel 
a botpaládiak úgy látszik, hogy beregmegyei vásáros 
helyeiken ismerkedtek meg legelőbb. Anynyi tény, hogy 
Botpalád mint leányegyház, előbb a beregi ref. egyház
megyéhez tartozott. A beregi reform, egyházmegye jegy
zőkönyveiben már 1593-ban találkozunk vele, a midőn a 
nevezett e.-m. konzisztórium innen egy tévedt nő ügyében 
Ítél. Ezután egyes váló- és házassági perek vannak innen 
bejegyezve a következő évekről, u. m .: 1606, 1608, 1820, 
1628, 1629, 1630, 1631, 1668, 1687. 1708-ból. 1645-ben 
inár anyaegyház volt Botpalád; de még a lelkészitől nem 
volt a tanítói hivatal elkülönözve; 1787-ben ez is meg
történt Valláserkölcsi élete békés és csöndes volt egész 
1798-ig, a midőn a tanító titkos bujtogatásira a tanitói 
fizetést a lelkészi fizetésből akarták megnövelni. Ez ügy 
majdnem a teljes fejetlenség határáig ragadta a népet s 
bár néha-néha szunynyadni látszott, ismét-ismét kiújult; 
sőt 1815. óta templomszék-per is csatlakozott az előbbi
hez, s mindezen bajok csak 1821-ben enyésztek el, midőn 
egy új fizetéslevél állapíttatott meg, mely jelenben is 
érvényben áll. 1821-ben a koordinációval Botpalád a 
szatmári ref. egyházmegyébe kebleztetett s népét ezóta 
nemcsak külső szorgalom, hanem benső béke s szorgal
mas templomlátogatás, átalában vallásos élet jellemzi.

II. Az egyes l e l készek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  A botpaládi papok névsorát csak 
1754. óta ismerjük, azóta is csak hézagosán, jelesül: 
1) 1754. Bibarczfalvi János, ki az 1754-dik okt. 2. gu- 
lácsi gyűlésen mint templomi szónok jelent meg. Az 1755-iki 
vizitáció mind őt, mind családját dicséri. 2) 1760. Baczoni 
N. 3) 1767. Szathmári Pál. 4) Kinőt Pál, ki ellen az 1772.



márc. 4-iki asztélyi egyházmegyei gyűlés vizsgálatot ren
del; az 1774-iki borsovai gyűlés pedig, egy haldoklónál 
az úrvacsora kiszolgáltatása alkalmával elkövetett és egyéb 
botrányaiért hivatalából letesz, de ezen letételt 12 forint 
birsággal megváltani engedi. Ugyanez alkalommal, Pin- 
kóczy nevű paládi lakos — ki magának sokat tulajdo
n i t , — megintetik. 5) 1773. Szendrei András. 6) 1773— 
1788. Örsi Péter. Az 1776, 1779, 1780, 1784-iki vizi- 
táció az egyházat papjával együtt megelégedés és békes
ségben találja; de már 1786-ban a nép engedetlen; az 
egyházi fenyíték gyarló, s a templomon kívül a többi 
épület nem derék. Ugyanekkor az egyház egy gazos 
földjét ns. Thury Mihály elfoglalta. 7) 1788—1794. Csen- 
geri Pál, ki már 1793-ban nem akart maradni, pedig 
marasztották. 8) 1794—1802. Molnár Albert e.-m. tanács- 
biró. Vele ugyan nem volt baja az egyháznak, de hogy 
jobb fizetésre jobb tanítót hívhasson, 1798-ban az egy
házkerületre folyamodik, a 180 kereszt búza és 80 szekér 
szénából álló lelkészi fizetés '/, -ének a tanítói fizetéshez 
csatolhatása végett, mely ügy az egyházmegyére külde
tett le. 1799-ben az egyházkerület viszszaküldi az egy
házmegye e tárgyú információját, mivel az e.-m. jegyző 
csak egyedül maga irta alá. Erre az egyházmegye egy 
küldöttség által tétet relációt, mely után az egyházkerü
let a folyamodókat elutasítja. Mire a paládi egyház azt 
mondván, „kezében a fizetés, azt teszi vele a mit akar“, 
az engedelmességet megtagadja, a beregi egyházmegye 
pedig egy küldöttséget küld ki az egyházkerületi ítélet 
végrehajtására. 1800-ban már az addig kedvelt belhiva- 
talnokok ellen kitör a fizetésügy miatt az elégedetlenség; 
a nép ugyan egy évre megígéri az engedelmességet, de 
aztán a keresetet ismét felfogja venni s ha nyerni nem 
fog: tanítson a pap, mint 15 évvel előbb. 1801-ben ki
világlott, hogy a paládiakat Kondor István tanító izgatja 
titkon az engedetlenségre, mely miatt egy évre hivatalá
ból kihagyatott. Ugyanekkor az egyházi épületek rongyo
sak ; a jövedelemforrás addig borárulás volt, de abból 
is 200 írt. hátralék van kinn. 9) 1802— 1807. ismét Csen- 
geri Pál a pap, a ki szupplantácioval lévén terhelve, oly 
feltét alatt adatott meg, hogy a fizetést levonatni nem

24*



engedi. Tanítójával 1804-ben botrányos versengésben élt. 
Ugyanezen időben egy kereset is folyt ellene, a miatt, hogy 
borsovai papságában a másunuan úrvacsorázni jött hívek
től dijt követelt, s miután a psládiak is panaszoltak ellene: 
Mátyfalvára tétetett büntetésül oly formán, hogyha Máty- 
falva el nem akarja költöztetni, maga költöztesse el magát. 
10) 1804—1817. Végh Béniám traktusi gazda, a b.-p. lel
kész. Alatta békesség van, kivevéu, midőn 1810-ben a 
régi vékával nem akarnak többé fizetni; 1813-ban pedig 
a pap és tanitó között támad súrlódás. Majd 1815-ben a 
fizetésügy újul meg, egy templomszék-perrel együtt, mely 
1816-ban sem szünetel, mely évben a paládiak magok 
kérik a templomszékek miatt zajongó emberek megbünte
tését. Mindezek miatt a belhivatalnokok változásba teszik 
magokat. 11) 1817—1831. okt. 31. történt haláláig Törös 
Bálint e.-m. ülnök lelkészkedik. A fizetésügy folyton izga
lomban tartja a kedélyeket. A vizitáció előtt felette gorom
bán viselik magokat, s az a panasz ellenök, hogy gya
korta tartanak „generális ivásokat“. A fizetés miatti izga
lom, — melyben már V4-ét követelték a papifizetésnek a 
tanitó részére átadni, — csak 1821-ben szűnt meg, egy 
újfizetés-levél alkotásával, melyben a nép óhaja teljesit- 
tetett. Törös B.-ról, mint papi teendőit hiven teljesítő 
egyénről szólanak a vizitáció jelentései; neki azonban az 
1824. nov. vizitáción az a panasza volt, hogy az 1806-iki 
egyházker. rendelet ellenére nem a presbitérium marasz- 
totta, hanem az egész nép szavazatát házról-házra beszed
ték, mi az egyházi hatóság roszszalásával találkozott, 
mint a papi hivatalt megalázó tény. Különben az egyház 
1828-ban megkezdte a toronyépítést. 12) 1832— 1834. 
febr. 4-ikén történt haláláig Hegymegi Kiss Áron e.-m. 
főjegyző kiválóan kedvelt s nagyon szeretett lelkipásztor, 
volt Botpalád lelkésze. Hallgatói az ő özvegye s árvái 
részére két évi lelkészi fizetést ajánlottak fel kegyeletévi 
jövedelem gyanánt, mely idő alatt a lelkészi hivatal csak 
helyettessel töltetett volna be; de az egyházmegyén, az 
élőnek még tömjénezők, a halott iránt kevés kötelezett
séget éreztek s csak az egyiket engedélyezték. (Lásd H. 
K. Á. életrajzát az irók közt.) 13) 1834—1871. jun. 5. 
történt haláláig pap volt Hegymegi Kiss György előbb



testvére mellett segédlelkész. Az iskola-telek megnagyob- 
bitását ő eszközölte s alatta készült minden jelenben meg
levő parókhiális épület a sütő és kamara oldalain kívül. 
(Lásd az esperesek között.) H. K. Gy. mellett, mint se
gédlelkészek szolgáltak: Szabó Albert, Fülöp Mihály, 
Ferenczi Imre. 14) 1872. óta rendes lelkész: Bélteky 
Albert., előbb ér-olaszi lelkész az Érmelléken.

III. T a n í t ó k  és i sk o l a üg y .  A tanitói hivatal el
különítése után 1786-ban tanitó lett: 1) Szilágyi Sámuel, 
kinek mindöszsze 10 tanítványa volt. Utódai teljes névsorát 
adatok hiányában öszszeállitani nem tudjuk. 2) 1793-ban 
embertelen és goromba volt a tanitó, a miért a vizitáció 
elmozdítását ajánlá; de nevét nem tudjuk. 3) 1796. Komá
romi József, ki ellen küldöttség rendeltetik. 4) 1797—1802. 
Kondor István, ki a papifizetés levonására titkon felbuj- 
togatta a népet, mely kivilágolván, a tanitói hivatalból 
kihagyatott. 5) 1802— 1817. Orbán Zsigmond, ki mint 
jó tanitó kitűnő bizonyítvány nyal bocsáttatott el. 6) 1817— 
1820. Tóth Sámuel. 7) 1820—1823. Vatay Mihály. Isko
lája meglehetős; de inkább tanultat mint tanít. Az 1822/3-iki 
vizitáció szorgalomra inti s csak azon feltét alatt ígér neki 
más egyházat, ha a helyosztó-gyűlésre tanítása felől jó 
bizonylatot viszen. 8) 1823— 1829. Geczeő Énók. Előbb 
dicséretes tanitó; de később hanyatlik. 1828-ban iskolája 
tűrhető állapotban van. 9) 1829— 1832. Lovas Dániel; 
később pappá lett. 10) 1832—1872. Farkas Ferenc, szelíd 
erkölcsű és igyekező tanitó. Meghalt kholerában 1873-bán. 
11) 1872—1875. Dóczy Imre, 1875. óta Misky Károly.

IV. Le lk é s z i  és t an i t ó i  f izetések,  a) Lelkészi 
fizetés: 1786: Keresztes élet 48 kereszt, melyből 15 köböl 
lett; vékás fizetés 10 köböl; némi földek, széna, fa s a 
stolare. 1796: 180 kereszt búza; 40 szekér széna; földek, 
fa és stolare. 1817: 1) Minden gazda, a kinek 25 kereszt 
búzája terem, ad a lelkésznek 5 keresztet 17 kévéjével. 
2) A kinek 20 keresztje terem, ad 4 keresztet. 3) A kinek 
16 terem, ad 3 keresztet. 4) A kinek 13 k. t . , 2 és '/2-et. 
5) A kinek 10 k. t . , 2-tőt. 6) A kinek 8 k. t . , vékás 
élettel fizet s ad egy köböl tisztabúzát rostálva. 7) A kinek 
8 kereszten alul terem, vagy vetése sincs: fizet 3 véka 
tisztabúzát rostálva. 8) Feleséges pásztorok és zsellérek



2 és % véka életet adnak. 9) Fia vagy cselédjével teljes gaz
daságot. folytató özvegy a kereszttel fizetők sorába tarto
zik; kis gazdaságot magánosán folytató özvegy 1 és '/, 
vékát fizet; guzsalyos özvegy fizet 5 sing vásznat vagy 
20 krt. 10) Helytartó czigányok fiz. 1 v. frt. 11) Minden 
gazda fiz. l/ t jó szekér szénát, a kinek szénája nem 
terem, 1 v. frtot. 12) Minden gazda tart. adni 1 szekér 
tűzifát. 13) Keresztelés 4 garas. 14) Ksketés ha nemes, 
1 tallér, ha nem, 3 máriás s a leánytól 1 kendő. 15) 
Halott prédikálás 3 máriás; személyes búcsúztatás 4 huszas, 
verses 2 rhfrt. 16) Templom-kerítés és temető ftítermése. 
17) A ,,dombon“ s annak sorjában 2 db. föld, 6 vékás; 
a „Marjában" 1 köblös; a ,,Seresligeten“ 7 vékás; a 
„Paládok szárazzán“ 1 vékás, melyet nemes Tasnády 
Borbála vallott a prédikátor számára, a „Kotyorháton“ 
% vékás; a temető végében kenderföld. (57 gyűl. java. 
oklev. 19 lap.) 1874: Mintegy 200 kereszt búza, mely 
körülbelől 75 köbölre tehető; m.-e. 9 köböl szemes élet: 
m.-e. 45 szekér széna; 12 öl kemény tűzifa; 73 frt. kész
pénz; 2 hold s 1200 □  öl szántóföld. (1874. dec. 3. ö. ir.)

b) A régi és újabb tanítói fizetés felöl az 1820. jan. 
4-ikén, a bot.paládi egyházban működött egyházkerületi 
küldöttek (Nagy János beregi esperes és Botka Lajos szat
mári szolgabiró) munkálata tájékoz bennünket, ugyanis 
ezen munkálat vagyis fizetéslevél élőbeszéde ezeket mondja: 
„A tanítónak részszerint a prédikátori fizetésből ment előbb 
5, utóbb pedig 8 köböl, melyhez a lakosok a mátriku- 
lába indiktált állandó (papi) béren felül fizettek kevés 
ideig egy-egy véka életet, melyet a közelebbi időben ismét 
elvontak, a miből versengés és per keletkezett" stb. Jövőre 
tehát a paládiak önként vállalják, illetőleg elhatározzák: 
„Hogy a prédikátori proventus a mint indiktálva volt a 
mátrikulában, mind a keresztes, mind a szemes életre 
nézve, a mint a hordás előtt öszszeirattatik, eklézsia gyű
lésébe négyfelé osztva képzelve egy negyedrész tartozás 
mind a szalmás, mind a szemes életből fizetődjön az osko- 
latanitónak, a fából hasonlóképen minden gazda egy sze
kérrel tartozván, egy negyedrész adódjon a rektornak; a 
szénára nézve pedig, minthogy maga a tanítás ziszthémája 
és a jövendő jó azt kívánja, hogy az o.-rektor a mezei



gazdálkodásra ne adja magát, hanem kevés fejős marha
tartással megelégedjék, a rektornak sorba 12 gazdától — 
azon lakosok közül, kik természetben alkalmasok fizetni, 
12 szekér széna adódjon, — s a stolaris jövedelem, a rek
tornak a tanításért járó bér ezentúl is kinek-kinek részére 
épségben maradván". 1874: 50-töl 100 keresztig válta
kozó tisztabúza; 1—6 "köböl vékás élet; 12 öl kemény 
tűzifa; 1 hold s 200 □ öl szántóföld; 2 h. 1200 □  öl 
kaszáló, (mind 1600 □ ölével;) 60—80 tanítványtól fe
jenként 1 frt. o. é., félvéka szemes tengeri s 1 csirke; 
stolare. (1874. dec. 3. ö. ir.)

V. Nevezet esebb go ndnokok .  Mikor váltotta fel 
az egyházfit az egyház gazdászatának s anyagi ügyei ve
zetésének élén a gondnok , megmondani nem tudjuk , vala
mint a legelső presbitérium választásának idejét sem. 
Hihetőleg az első gondnokválasztás a multszázad utófelé
ben történt. 1801. gondnok ns. Filep János, egyházfi 
Szikszó György; de bizony gazdálkodásuk s rendtartásuk 
épen nem példányszeríí. 1820. ns. Filep Gábor a gond
nok. 1832—1838. Filep József. Ekkor folyamatban lévén 
a templom s toronyépités, algondnokká választatott He
gedűs János, ezeknek gondnokságuk alatt épült fel egé
szen a torony s toldatott hozzá a templom. 1838— 1843. 
Filep János, ki alatt a templom belseje s a szószék ké
szíttetettél. 1843. Szikszó János. 1844—1855. ismét Fíilöp 
János, ki alatt a két parókhia közötti telek megszerezte
tett s 1854. a papiak építéséhez kezdtek. 1855. Varga 
János. 1857. Kozák János. 1861. Szikszó Gergely, ki 
alatt a papi parókhián derék istálló épült. 1863. Kánya 
Pál. 1865. Thury Sándor. 1867. Kánya Péter, ki alatt 
a tanítói parókhián istálló épült. 1868—1874. Kánya 
István, egyike a legtevékenyebb gondnokoknak, ki alatt igen 
derék iskolaépület készült. 1874—1876. Papp Lajos, ki 
templom-kerítést készíttetett. 1876. Varga Lajos, ki több 
rendbeli javitást tétetett.

VI. T e m p l o m ,  t o r o n y  s ha rangok .  U r a sz t a l i  
eszközök.  Egyház i  és i sko la i  épü le tek .  I n g a t l a n  
és ingó egyh áz i  j avak.  Botpaládon a mostam tem
plomot előzőleg egy régi góth ízlésű t emplom szolgált 
istenitiszteleti helyiségül, mely miként a szomszéd közsé



gekben is , a XV-dik században épülhetett. Éhez a paládi 
ref. egyház elsőben t o r n y o t  kezdett épiteui, melynek 
alapja 1826. októb. 29-ikéu tétetett le, a midőn az egy
házi beszédet H. Kiss Áron — akkor még kisuaményi lel
kész — tartotta, I. Mózes XI: 4. verséről. 1833. tavaszán 
egész erővel megkezdték már nemcsak a torony, hanem 
az egész templomépités folytatását, a midőn ápril 28-ikán 
K. Á. a CXXVII. zsolt. 7. verse ülapján prédikált s 
ugyanez év junius 30-ikán a torony kőfalai a tervezett 
magasságig föl voltak rakva, a mint Kiss Áronnak e napon, 
Mikeás IV : 8. verse alapján mondott e.-beszéde igazolja. 
1834. aug. 31-ikén a torony gombja feltétetett; 1835. okt.
1. pedig bádogozása is egészen készen volt s 1837. szept. 
28. teljesen befejeztetett az építkezés; a harangok 2 nappal 
előbb a toronyba fölhuzatván. A templom belső szerke
zete a szószékkel együtt csak később készült el s ezzel 
együtt az újabb Ízlésben épült templom egyike lön a szat
mári ref. egyházmegye legcsinosabb templomainak. A to
ronyba az 50-es években a villám becsapott, a nélkül, 
hogy nagyobb kárt tett volna.

U r a s z t a l i  eszközök.  Egy újabban szerzett ezüst 
pohár, — minthogy az egyház régi poharát az 50-es évek
ben az egyházládájából a papiakba betörő tolvajok elra
bolták ; — 2 cintányér; 2 cinkanna; 1 cserépkorsó; 6 
vászonabrosz; 5 pamut- és 2 selyemkendő; 1 mázos pléh 
keresztelő-kancsó tálcástól s 1 selyemteritő.

Egyház i  és i sk o l a i  épüle tek.  Az elavult patics- 
falazatú és szűk p a p i a k  helyett 1854—1857-ig épült a 
kőalapon vályogból készült zsindelyes papiak, melyben 
4 szoba, konyha, oldal kamara s alatta pince van. A 
papiak melléképületei szintén jókarban vannak. Az i sko l a  
íundusa eredetileg a gf. Teleki családé volt s a forrada
lom előtt 2 v. írt.taxát fizetett az egyház érette. 1854/55. 
megszerezvén az egyház gf. Barkóczytól a két parókhia 
közötti fundust, azt azok között fel is osztotta 8 igy a 
kibővült telken épité 1869-ben a jelenlegi díszes iskola- 
épületet, vályogból kőalapou, zsindely födéllel, mely 2 
szoba, konyha, kamara s egy tágas tanszobával van ellátva. 
Melléképületei szintén jókarban vannak. Mindezen egyházi s 
isk. épületek, valamint a templom is a tííz ellen biztositvák.



I n g a t l a n  e. j a v a k .  Az 1843. jun. 5. leltár szerint 
a parokhiális telkeken kívül volt az egyháznak egy zsellér 
lakhelye s a jelenleg is birt földe, következő mennyiség
ben : a) közvetlen egyházi birtok: 4 hold 600 □  öl szántó
föld; 11 hold 1200 □ öl kaszáló; b) lelkészi birtok: 2 
hold 1200 □ öl szántóföld: c) tanítói állomány: 1 h. 200 
□  öl szántóföld , 2 h. 1200 □  kaszáló, mind 1600 □  ölével.

I n g ó s á g o k :  5 darab anyakönyv: 1) 1780—1808., 
2) 1808—1838., 3) 1839—1853., 4) 1854—1873., 5) 
1874. óta. 3 db. körleveles jegyzőkönyv u. m .: 1) 1807., 
2) 1832., 3) 1848. éven kezdve. 1 alamizsnás diárium; 
1 gondnok-számadási jegyzőkönyv 1833. és 1 tanács-jegy
zőkönyv az 1832-ik évről vezetve. Ezeken kívül egyház
kerületi névtárak, e.-ker. és e.-megyei jegyzőkönyvek s más 
nyomtatványok az egyházi levéltárban szintén találhatók. 
I sko l a i  s zer e lvények :  1 fali szekrény; 1 ivóedény;
1 isk. anyakönyv; mozgatható írott és nyomott betűk; 
Gönczy-féle fali olvasótáblák ; természetrajzi ábrák; 2 darab 
Európa falitérképe; Magyarország kézi térképe; 2 földgömb;
2 fekete tábla; 1 számológép s 6 darab könyv. (1874. 
dec. 3. ö. ir.)

VII. Népes sé g .  1786: 36 háznép; 1820: lélekszám 
446; 1877: lélekszám 656; szülött, sz. 12; újbázas. sz. 
9; halott, sz. 14. I s k o l á s o k :  1756. iskolába jár 10 
gyermek, járhatna még 23; 1820. iskolába járók sz.
30; 1877. isk. kötelesek sz. 57, iskolába jár 51, részben 
iskolázott 6.

4) Borzova.
I. A község és egyh áz ró l  á l t a l á b a n .  Borzova 

hajdan erdőség közepén feküdt, melyben borzok tanyáztak 
s nevét is — Borzodva aztán Borzova — hihetőleg innen 
vehette. Most már erdeje nincs; szűk határa jól mivelve 
igen termékeny. 1436. Borzovai László bírja, de felét 
Kölcsey Jakab elfoglalja 1476-ban határait Puszta-Mánd 
felől megjárják. 1592. Baku Miklós, Judy Tamás, He
gedűs István, Kalós István, Nagy István, Kóka János, 
Zsoldos Bálint, Tarczali János és Téglás István nyerik 
meg királyi adomány mellett. Jelenleg a Mándy, Erdélyi



8 az említett családok s ivadékaik bírják. Egykor kuriális 
község volt. Múltjáról mit sem tudunk; de annyi kétség
telennek látszik, hogy a mohácsi vész után a Számos- 
közön kóborló hadaktól Borzova is szenvedett. így pél
dául 1662-ben a Cobb alatt álló szatmári német várörség 
200 frtnyi kárt tett benne. Pedig az ellenség szemei elől 
lehetőleg rejtve s védve volt az erdőség között, e mellett 
patkó alakra lévén építve, kijárása csak az északkeleti 
végén levő hídon volt, mig a környező sáncárokba — 
melynek nyomai még most is látszanak — a Nóborda 
pataka bele volt vezetve.

A hitjavitás előtt a szomszéd Mánddal együtt katho- 
likus hely volt, s azzal alkotott egy plébániát, mi onnan 
hihető, hogy a reformáció után is , mely szintén Mándról 
hódíthatta meg, Mánd filiája volt egész 1763-ig s ott 
építette — a filiák szokása szerént — a kissebbik, vagyis 
tanítói parókhiát. Hogy azonban anyaegyház lehessen, 
1764-ben megvette a Téglás-család egy telkét közel a 
templomhoz, minden nemesi jogaival s a hozzátartozó föl
dekkel. Ez időtől fogva anyaegyház s bámulatos erőlkö
déssel igyekszik az is maradni. Legrégibb múltjáról — 
kivéve a válópereket — mit sem jegyeztek fel a szatmári 
e.-megye 1670-en kezdődő jegyzőkönyvei. Az egyes 
(1810—1818. templom, 1827. iskola) építkezéseken kívül 
egyedül a templomszékper az , mit ez egyház múltjából 
még megemlítünk.

II. Az egyes  l e l ké s zek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  1) 1764—1766. Somody Mihály 
első egyházmegyei ülnök s nagy tudományú férfiú. 2) 
1766— 1779. Ikafalvi Ferenc. 3) 1779— 1784. Petróczi 
Ferenc. 4) 1784—1788. Kalocsay Mihály, ki Orosziba 
ajánlotta magát, bár marasztották. 5) 1788—1791. Vida 
József, szintén Orosziba ajánlkozott. 6) 1791. Vecsei 
István. 7) 1792—1796. Pesti József. 8) 1796—1801. 
Csepelyi Mihály. 9) 1801—1802. Keresztúri Pál, ki innen 
a Nyírbe ment papnak. 10) 1803—1806. Szilágyi András. 
11) 1806—1812. Szilágyi Sámuel. 12) 1812—1814. Li- 
teráti Vida József. 13) 1814—1817. Rozgonyi Ferenc. 
14) 1817—1822. Kóróczki János. 15) 1822—1827. Hor
váth Béniámin. 16) 1828. Z. Kozma István. 17) 1828—



1832. B. Dobos András. 18) 1832—1834. Gáthy János. 
19) 1834— 1845. Lovas Dániel. 20) 1845—1854. id. 
Márk Ferenc. 21) 1854—1857. Kenyeressy Sámuel, ki 
most kis-ari lelkész. 22) 1857—1869. ismét Horváth 
Béniám, ki itt meg is halt. 23) 1869—1870. Deák Mihály, 
ki 1867. óta itt segédlelkész és tanítói minőségben szol
gált és innen a már maros-ugocsai traktusba Tiszakeresz- 
turra ment lelkésznek. 24) 1872—1874. Balogh Áron, 
jelenleg k.-semlyéni lelkész. 25) 1874. óta Nyiry Gyula. 
Született Nábrádon, tanult Patakon, s volt angyalosi s 
nagyari káplán.

III. Tan í t ók .  Mándnak filiája lévén, az iskolás
gyermekek oda jártak át tanulni, s igy egész addig, mig 
nem anyásittatott, Borzován tanítóval nem találkozunk, 
kivevén 1761. évet, midőn 1) Héser István és 1763-at, 
midőn 2) Váradi György úgy emlittetnek, mint borzovai 
tanítók. 1764-ben papot nyervén Borzova, azok tanították 
az iskolát is, egész 1790-ig, midőn külön tanítóul emlit- 
tetik 3) Kiss József. 1791—1827-ig ismét a lelkészek 
tanitnak; ekkor a tanitói hivatal felállittatván, hozatott 
Sárospatakról 4) Peres József, ki még 1830-ban is ott 
szolgált. Őt követték: 5) Tóth András, 6) Sárkány Sá
muel, 7) Szekeres László, 8) Dobos Ignác — dicséretes 
tanitó, — kit felváltott 9) 1851— 1854. Vatay Mihály, 
10) 1853—1865. Kovács Ferenc. 1857. febr. vizitáció 
tanítása eredményével meg volt elégedve, nehány növen
dékét csak szobájában tanitá, nem lévén alkalmas iskolai 
helyiség. Ugyanekkor nagy szegénységüket vetvén okul, 
le akartak mondani a borzovaiak a külön tanitótartásról, 
ez azonban csak 1865-ben ment teljesedésbe, az iskola- 
tanítás ismét a lelkész kötelmévé tétetvén. 1866-ban ismét 
külön tanitó van — 11) Szabó János, — kit felvált: 12) 
1867. Deák Mihály segédlelkész, ki rendeslelkész korá
ban is tanította az iskolát, valamint két utóda is 1875-ig, 
a midőn segédtanítóul alkalmaztatott: 13) Váczi István.

IV. B e lh i v a t a ln  oki  f izetések.  1707. körül. Min
den gazdától 3 kereszt búza; a kik nem vetnek, azoktól 
3 véka. Minden gazdától úgy papnak, mint tanítónak 
egy-egy szekér fa. Keresztelésért 24 dénár, vagy egy tyúk, 
egy kenyér. Esketésért 1 frt. Halotti beszédért 1 írt. E



proventust a mándi belhivatalnokok élvezték 1764-ig, s 
a búzafizetésnek V3-a illette a lelkészt, '/3-a a tanítót. 
1801-ben a belhiv. fizetés ez: Keresztes búza 13 kereszt; 
szemes élet 11 köböl; fa 36 szekérrel; pénz 12 vonásfrt.; 
kaszáló 3 boglyás, melyet az egyház kaszál; szántóföld 
7 köblös, melyet az ekkla 3-szor megszántani köteles; 
stoláre 3 von. frt. 1875: 20 köböl provent búza; 20 hold 
föld 1200 □  ölével; 8 öl tűzifa; 10 frt. 80 kr. máriás
pénz ; 2 frt. 50 kr. regale illetőség; 5 frt. stolare.

A tanítói hivatal 1827-ben elkülönittetvén, annak 
külön fizetés is állapíttatott meg; azonban nem lévén biz
tos ez állomás, fizetése is nagyon változó volt. így p. 
1848-ban következő volt a tanitói fizetés: 10 köböl tiszta- 
búza; 5 öl fa; 1 boglya széna s tanítványaitól fejenként 
1 véka zab s 1 váltó frt. vagyis öszszesen: 12 véka zab, 
s 12 vfrt. Jelenben szintén csak a tandij és stoláre ille
tik a segédtanítót egyenesen, másnemű díjazása a lelkész 
és egyház közös ajánlatából foly.

V. T em plo m  és ú r a s z t a l i  kész le tek.  E g y h á z i  
és i sk o l a i  épületek.  I n g ós á g o k  és i nga t l ano k .  A 
hitjavitás utánni harmadfél század alatt csak fatemplom 
volt Borzován, melybe a mándi pap járt át szolgálni; 
1809-ben azonban a buzgó hívek téglából kezdtek a régi 
helyére egy csinos templomot építeni, mely a belső be
rendezéssel együtt 1818-ban készült el. A régi fatemplom 
véginél álló fatorony pedig — két kis harangjával — meg
maradt és ma is használtatik. Az említett templom 1874-ben 
kapott új zsindely-fedelet.

Az ú r a s z t a l i  k é sz l e t e k  közűi legrégibb két ón 
fedeles kanna. Egyiken nincs semmi felirat, a másiknak fel
irata ez: „Nagybányán lakó Keresztúri János Deákné 
Jeney Zsófia konferálta a borzovai eklézsiának jóakarat
jából 1655-ben". Van továbbá: egy talpas aranyzott ezüst- 
pohár, „a borzovai ecclesia csináltatta 1755-ben". Két 
ón-tányér, melyeket „Kalós József szerzett Isten dicső
ségére". Bot Mártonná Futaky Anna, Kalós Istvánná, 
(1742.) Baku Istvánné, (1732.) ajándokából egy fehér 
patyolat, egy zöld s egy veres selyemkendő stb.

A p a p i l a k  a Téglás birtokkal szerzett régi kúria, 
eredetileg paticsból volt építve. 1872-ben hátsó falát vá



lyogból rakták k i; 1873-ban újra zsindelyezték; 1874-ben 
kipadlózták stb. Van benne két szoba, egy szűk kézi 
kamra és konyha.

Az i sko l a  1827-ben épült, egy szobával a tanitó 
és egv szobával a tanulók számára, szalma-fedéllel. Szűk 
és iskolai célokra teljesen alkalmatlan.

Van az egyháznak egy 160 □ ölnyi területen fekvő 
zsindelyes s z á r a zm a lm a  is egy kőre, melynek jöve
delme fedezné részben (4 köböl) a tanítói fizetést is. Az 
egyházi öszszes épületek biztositvák.

I n g a t l a n  b i r t o ka  az egyháznak a 615 □  öl te
metőn s az (1600 □  ölével számított) 17 hold és 998 □ 
öl lelkészi és 439 □ öl tanitói állományon kívül semmi 
sincs; hanem a tagosítás előtt a Téglás-családtól 1763-ban 
szerzett birtokon volt egy Va lkó  nevű erdeje, mely le
vágatván , ára tőkésittetett, — az erdőföld helyett pedig a 
tagositás után a lelkésznek méretett ki az említett — de 
kevésbé jó minőségű— 17 h. föld. A fa árából előállított 
tőkepénz 1874-ben 1494 osztr. frtot tett s ennek kamat
jaiból kellene az egyházi folyó kiadásoknak fedeztetnie; 
de államsegély nélkül ez alig lehetséges; a lakosok pedig 
nagyon szegények.

I ngóságok .  Az anyakönyvek 1779—1838. és 1839. 
óta a jelenkorig terjednek. Egyházi és körleveles jegyző
könyvek 1829—1838. és 1839—1860-ig; 1860-tól jelen
korig; továbbá egy külön körlev. j.-k. 1838—1851-ig. 
Van egy régibb s újabb alamizsnás diárium. Végül van
nak még egyházkerületi jegyzőkönyvei, névtárai, egy
házmegyei s egyet, tanügybizottsági jegyzőkönyvei s egyéb 
nyomtatványai stb.

VI. Népesség: Lelkek száma: 1801: 173. 1877: leik. 
sz. 144, újházas 4, szül. sz. 6, hal. sz. 4, konfirmált 6. 
Iskolások: 1801: fiú 8, leány 4—12. 1877: tankötele
sek 6—12. évig 16, iskolába jár 13, isk. elhagy. 2, 
iskolátlan 1, tanköt. 13—15. 6, isk. jár 6.

4) Csaholc.
I. A község rő l  á l t a l á ban .  Fekszik Szatmárvár- 

megyében a Szamosközön. Kiese, Namény és Oroszi hely



ségek között, a Túr vizéhez közel. Szántóföldéi minden
nemű gabonát, rétjei jó szénát termenek.

1419-ben Báthori István és Benedek királyi adomány 
mellett benne részjószágot nyernek. 1425-ben Zsigmond 
király parancsára Ricse — a váradi püspökség faluja — 
és Namény felöl megjárattak, úgy akkor birtokába Bát
hori István, Rozsályi Kun László és Jakab , Mathuzs- 
nay Domokos és Miklós ellenmondás nélkül beiktattat.ván. 
1436-ban Báthori István benne új kir. adománynyal meg- 
erösittetett, s ezen kir. adomány 1462-ben Báthori András, 
László és Pálra is kiterjesztetett. 1524. Drágffy János 
iktattatott bele. 1583. R. Kun György és neje Ziny Bor
bála részeiket új kir. adománynyal felkérték. 1652-ben 
Kun István csahold birtokát s a Túron épült malmát új 
kir. adománynyal megerősitteti. E század elején földesurai 
voltak: Darvay, Morvay Gáspár, Domahidy, Ajtay, Si- 
mándi Kállay, Végh, Radnóczky s Dávid családok. Most 
a nagyobb birtokosok benne: Vállyi János és Isaák Dezső. 
(Szirmay II. köt. 249. lap. stb.)

Csaholc a háborús idők vészeit szintén nem kerülte 
ki. 1241-ben a tatárpusztitás; 1408. Durazzói Károly fia 
pártosi; 1514. Dózsa keresztes pórhada; 1556. Izabella 
részére segélyül jövő oláhok; 1562. a Rozsályt v ív ó  tö
rökök; 1605. a rettenetes Basta: 1657. a lengyelek; 1660. 
a törökök; 1662-ben a szatmári német várőrség, mely 
200 tallér kárt tesz; 1665. ismét a szatmári német vár
őrség, aztán az egymást felváltó török, kuruc és német 
hadak. 1874-ben aug. 19. pedig egy zsidónak saját szol
gálója által felgyújtott házáról elégett Csaholcon a dúló 
szélvész által segitve 32 ház, minden melléképületeivel, 
a megyei rendelet ellenére behordott terményekkel együtt, 
továbbá a templom, torony s minden egyházi épület.

II. Az egyház ró l  á t a l ában .  A reformációt előzőleg 
Csaholc ős r.-kathol. anyaegyház volt; legalább az 1864-iki 
Schematismus Cleri Szathmariensis 154—155. lapján az 
mondatik. 1527-ben pedig a Drágffy családra szállván, 
annak rozsályi uradalmával egy időben reformáltatott. 
Kezdetben itt is, mint Szatmárvármegyében általában, a 
Lutheri vallási irány terjedt e l, s később ment át a Kál- 
vin-féle irányzatra, mely az 1570-iki cseugeri konfesz-



szióban teljesen győzelmeskedett. Főpártfogója volt az egy
háznak Drágffy Gáspár, a Rozsályi Kun család, Csahol- 
czy Máté, Istvándy István, a Simándi Kállay család.

A reformációt követő időkből nem tudunk a csahold 
ref. egyházról mit sem. Hogy létezett 1640-ben készült — 
s most már elégett — úrasztala bizonyitá. 1670-től azon
ban már írott emlékeink is vannak, nevezetesen: az 1671, 
1672, 1678, 1679, 1680, 1681, 1687, 1688, 1709,1711. 
előforduló házassági és válóperek a V. Tarczali. protoc. 
8 stb. 111. lapjain.

A XVIII. század utófelében Simándi Kállay Ábrahám 
egy zálogos telekkel és járulékaival ajándékozza meg a 
csahold egyházat, mely később kiváltatván, árából egy 
malom épült az egyház részére a tanítói parókhia előtt. 
1784. évben a régi fatemplom helyére ismét egy más 
fatemplomot készítettek, melynek helyére 1828-ban kez
dett egy új templomot és tornyot építeni az egyház.

III. E gye s  l e l k ipá sz to rok .  Az egyházmegyei le
véltára c8aholci ref. papokról 1703. óta emlékezik, noha 
lehetlen, hogy az előtt is ne lettek volna papjai. Ezeknek 
sora 1) Mikolay Andrással nyílik meg, s utánna 2) 1724— 
1726-ig Thury Istvánról van emlékezet, kit követtek: 
3) Makay János 1726—1729. 4) Harsányi János 1729— 
1731. 5) Toronyai András 1731—1733. 6) Gyalai Sámuel 
1734—1740. (jött Ricséről s ment Semlyénbe.) 7) Gyar- 
mathy István 1740—1746-ig. 8) Aszalay János 1746— 
1752. 9) Solymosi József 1752— 1758. 10) Gyarmathy 
István ismét 1758—1760. 11) Baczoni Sámuel 1760— 
1764. 12) Tótfalussy Miklós 1764—1766. 13) Antal Mihály 
1766—1769. 14) Nagy János 1769—1774. 15) Almássy 
Ferenc 1774—1776., a mely évben itt meghalt. *) 16) Váry 
György 1776-ban, kit pontosan nem fizetvén az egyház, 
Simába Ígérkezett 1779. 17) Újvárosi N. Sámuel 1779— 
1784. 18) Szabó János 1785—1793. 19) Ismét Újvárosi 
Nagy Sámuel 1793— 1797. 20) Dunavecsey István e.-m. 
ülnök 1797—1805. 21) Árokháty István e.-m. ülnök; 
1805-ben jött Gyügyéröl s itt igen elöregedvén s gyen-

*) Az e.-m. levéltárban egy más helyen „LIV gyülekezet történeti leirásatf 
25. lapján, az egykori csaholci anyakönyvek nyomán Váry György előzőleg — 
1772-től 4 évig Garbóczy András emlittetik papul.



gülvén, 1816-ban boltig mar asz rótta az egyház, oly feltét 
alatt, hogy helyette az egész szolgálatot Balla János ta
nító a lelkészi fizetés egynegyedéért holtig teljesítse, mely 
feltételbe mind ő, mind pedig a kanonika vizitáció kész
ségesen beleegyezett, azonban meghalt még azon évben, 
s utóda lett 1817-ben 22) Bakos Antal, kit 1819-ben 
23) Kató Ferenc váltott fel 1839-ig. 24) Fűsűs Dániel 
1839—1845-ig. 25) Kató Lajos 1845— 1852-ig. 26) 1852-ben 
Illyés Dániel 1873. jul. 20-káig. 27) Szabó Sándor 1874— 
1875. 28) 1876. Kis Péter h. leik. 29) 1877. óta Zám- 
boiy Béla előbb sz.-németi segédlelkész.

IV. V a l l á s e rk ö l c s i  élet .  A reformációt követő 
időkből a valláserkölcsi életről az 1671. nov. 18-ikán 
bejegyzett első válóperi esetig nem tudunk semmit. Az 
elsorolt perek közül csak 5 van olyan, mely az illetőkre 
erkölcsileg megbélyegező. Azonban a XVII-dik, XVIII-dik 
s XIX-dik századokban tett építkezések, s az úrasztala s 
a templom felszerelésére tett ajándékozások, mind meg- 
anynyi fénypontok gyanánt szolgálnak a csahold egyház 
valláserkölcsi életéből. Nem lehet azonban el nem szo
morodni azon esemény felett, hogy 1839-ben egy kérvény 
adatik be az egyházmegyei gyűlés elé, mely bevádolja 
az elöljáróságot az egyházi javak hűtlen kezelése, az épü
lőben levő templom felépítésének teljes elhanyagolása a 
számot nem adás és több efélék miatt. Még elszomoritób- 
bak az 1852. január 14-ikén az esperesi hivatalhoz beter
jesztett s 1832—1851-ig teijedő gondnoki számadások , s 
az e.-m. cs. kir. biztosnak azokat kisérő levele. Ezek sze
rint az egyháznak jövedelem-szaporítás végett 1833 bán 
épített korcsmájából 1851-ig semmi jövedelme; 62,331 db. 
téglája kikölcsönözve, s csaknem felényi elsikkasztva is
meretlen menynyiségű fenyődeszkáival együtt; a malom- 
gazdai számadások 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851. 
évekről be sem terjesztve, s az egyházi jövedelmek úgy
szólván eltékozolva s mindezek akkor, midőn a templom- 
8 toronyépítés befejezetlen és a papi s tanitói épületek 
ha nem épen romban is , de teljesen elavulva vannak! 
Ha szép és elismerésre méltó Simándi Kállay Lászlónak 
azon nemes tette, hogy 1832-től 1856-ig vezetett főgond
noki számadása bezárása alkalmával 1418 váltóforint és



19 krra menő túlkiadását, úgy maga, mint örököseit ille
tőleg minden viszkövetelésről lemondva, az egyháznak 
elengedte: épen oly megrovásra méltók azon algondno- 
kok, kik egyházgazdai hivatalukat, mint hűtlen sáfárok vit
ték e század első felének utórészében!... Később azonban — 
hála Istennek—javultak ez egyház viszonyai is. Az 1855/6. 
egyházlátogatóság 1856. jan. 21-ikén ezt iija: „Béke és 
csend az egyházban, mely vallásos buzgalmát temploma épí
tésében s a parókliiális telkek körülkerítésében nyilvánítja". 
A templom- s toronyépítés 1867-ben teljesen be is fejeztetett.

V. I sko l aügy .  Tan í tók .  Az 1703-iki Bélteki-féle 
Matricula Usualis 23-dik lapján olvasható csaholci rek
tori proventus azt bizonyítja, hogy már ekkor vagy ez 
előtt külön isk. tanítóság létezett az egyházban; azonban 
csak ez évben ir úgy alá á Tarczali-féle e.-m. jegyző
könyv 306. lapján 1) Szatmári P á l, mint csaholci tanitó. 
Ettőlfogva ismét a papok vezették az iskolát, mi nem
csak onnan világos, hogy az 1725-dik évi vizitáció csak 
a papi fizetést jegyzi fel, — hanem onnan is , hogy az 
1732-iki vizitáció megparancsolja az egyháznak, hogy a 
papnak a tanítóságért fizessen meg, — és sehol egész 
1762-ig nincs külön tanítóról emlékezet. 1762-ben külön 
tanitóság szerveztetvén, 2) Geczeő János foglalta azt el. 
Utánna is beszél ugyan a vizitáció rektorról; de nevét 
nem említi. 1775-ben ha nem előbb 1777-ig 3) Tóth 
József volt a tanitó. 1777—1782-ig 4) Vas Mihály. 5) 
1782—1784. Belényesi György. 6) 1784. Görgényi Mi
hály. 7) 1786—1789. Patay József. 8) 1788—1791. Be
lényesi György. 9) 1791. Enyedi Mihály. 10) 1793. Nagy 
Sándor. 11) 1796. Kiss József. 12) 1800. Kiss Mihály; 
tanult Debrecenben, s 1810-ben garbóéi pap lett. 13) 
1803. Nagy László; tanult Debrecenben, s ment innen 
Kisnaményba. 14) 1808. Oláh Mihály; tanult Debrecen
ben, ment Kocsordra. 15) 1809. Tóth Miklós; született 
Matolcson; tanult Debrecenben. 16) 1812. Keresztúry 
Mózes, kit mint szorgalmas tanítót dicsérnek; de nem 
akar maradni 1813-ban, mert sem udvara, sem kis kertje 
egy kis búzabeli fizetésen kívül. 17) 1814. Mándy István 
dicséretes tanitó, ki papságra promoveáltatását kéri. 
18) 1815. Balla János dicsértetik, 1817-ben szinte; de
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papságra való előléptetését kéri. Utóda 19) Runvay István 
előbb szorgalmas tanító, később iszákossága miatt pana
szolnak. 1823-ban már 20) Gönczy Sámuel követi őt; 
1825-ben pedig 21) Tóth József, kiről megjegyzik, hogy 
a latin nyelv hibás tanítása miatt az időt a gyermekek
től elvonja. A vizitáció ezért az irás, olvasás és szám
vetés szorgalmasabb tanítására inti. 22) 1830. Fejér Dá
niel 10 évig. 23) 1841. Almási József. 24) 1842—1844. 
Kovács Gáspár. 25) 1845. Papp István. 26) 1846—1856. 
Szabó János. 27) 1856—1861. Fejér Dániel. 27) 1868— 
1875. Szigeti Bálint, előbb segédtanító. 29) 1876 óta 
Szabó Zsigmond.

VI. B e l h i v a t a ln o k i  f izetések,  a) A lelkészt 
1703-ban igy fizették: „1) Minden gazda ember, akinek 
földbeli vetése vagyon ha csak egy is, ad a prédikátor
nak 3 kereszt búzát s négy kévét, a kinek vetése nin
csen, egy köböl búzát. 2) Minden gazda egy boglya szé
nát s egy szekér fát. 3) Garaspénz poltura 5. 4) Halotti 
prédikációtól flor. 1. Kereszteléstől egy kenyér s egy tyúk. 
Esketéstől nem fizet. 5) Ha valamely özvegy telket bir, 
ad félbért; ha nem bir, mint a férfi zsellér, poltura 8. 
6) Guzsalyos özvegyek 3 sing vásznat. 7) Vagyon két 
nyomáson egy-egy szántóföld". 1801-ben a lelkész fize
tése volt: 1) Pénz 5 rliénes frt.; 2) szemes élet: 40 köböl 
búza; 3) széna: 20 szekér; 4) fa: 40 szekér; 5) stola: 
5 rhfrt. 1875: a lelkészi fizetés, miután a fizetési kulcsul 
a birtokarány állapíttatott meg: 52 köböl búza; 32 sze
kér széna; 12 öl fa és 26 hold szántóföld, 12 ember 
vágó rét s 6 hold legelő. Ezen kívül a fensőbb egyházi 
hatóságok által megállapított stoláré.

b) A tanító fizetése 1703 bán a következő volt: „Min
den gazda adott két véka búzát; egy-egy szekér fát. 
Halottul egy tyúkot s egy kenyeret; kókviát. Discipulu- 
sitól didaktruma volt. Az özvegyektől egy sing vászna. 
A zsellérektől poltura 4." 1801-ben 1) Pénzfizetése 2 vonás 
frt. 2) Fa: 40 szekér. 3) Búza 19'/^ köböl. 4) Didak- 
trumból jő: 17 V2 frt. 1875: 26 köböl búza; 16 szekér 
széna; 6 öl fa, 13 hold szántó föld; 6 ember vágó rét; 
3 hold legelő s ezenkívül a fennsobb e.-hatóságilag meg
állapított tandíj és stoláre.



VTL Tem plom,  ú r a s z t a l i  ké sz l e t e k ,  h a r a n 
gok;  egyház i  s i sko l a i  épüle tek;  egyház i  i n g a t l a n  
és ingó vagyon.  Az első t emplom fából volt, ennek 
a helyére épült 1784-ben egy másik fatemplom; ugyan
csak ennek a helyére kezdett épittetni 1828-ban új tem
plom és torony téglából, mely 1867-ben teljesen be is 
végeztetett. E templomba tétetett át azon szószék s hasz
náltatott ott még 1848-ban is, melyet 1781-ben Varga 
János csináltatott.

Az elhamvadt ú r a s z t a l á n  eme felirat volt: „Ad 
laudem sanctissimae Trinitatis fieri curavit Petrus Nagy 
1640.“ U r a s z t a l i  k é s z l e t e k :  Egy aranyos ezüst
pohár , adta Csaholczy Máté; 3 ón-kanna, egyikén eme 
körirat: „Istvándy István feleségével Isten dicsőségére 
adta, 1675-ik esztendőben." A másik kettő egyikét adta 
Dávid György 1777. nov. 31. Egy ón keresztelő-pohár. 
Két ón-tányér, melyeknek egyikét Radnóti Sámuel öntette. 
Egy selyemmel varrott úrasztali kendő e felirattal: „Csa- 
bolczy István adta in Anno Dni. 1707. 20. Juli." Egy 
aranycsipkével szegett kendő, adta Szabó Mária Német 
Ferencné; egy aranycsipkés sűrű patyolat és egy más 
aranyvirágos kendő és négy kivarrott abrosz. Egy 100 
frt. értékű ezüst úrasztali tányér Simándi Kállay Zsu- 
zsánna úrnő ajándoka.

Mindezek elhamvadván, nyert az egyház a v i sk i  
reform, egyháztól egy fehér sáhos abroszt e körhimzéssel: 
„N. b. e. Lőrincz János hitvese Tóth Sára ajándoka 
1867.“ ; egy fehér selyem-kendőt e körhimzéssel: „Ernyei 
Mihály és f. Csakai Ilona ajándoka 1818. dec. 15.; ismét 
egy himes szélű virágos selyem-kendőt „Mihes Krisztina" 
felirattal; Gyarmathy Klára — Gy. Zsigmond k.-naményi 
lelkész leányától— : egy sávos fehér abroszt, egy selyemmel 
himzett és csipkével ékített fehér felső-kendőt, egy ezüst 
csipkével díszített fekete selyem sz. edényfedő-kendőt; és 
végül özvegy Józsáné szül. Simándi Kállay Zsuzsánna 
úrnőtől egy ezüst-tálat.

Egy régibb, de már 1848-ban használhatlan — 
mintegy 20 fontos — h a r a n g j á n  ezen körirat volt: 
„In honorem Dei fudit me Mathias Ulric in Eperjes." 
A másik mintegy 120 fontoson: „A csaholczi refta Ekk-
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lézsia és Kállay Ábrahám a maga költségén öntette Anno 
Dni 1793.“

Az eg y h áz i s isk o la i é p ü le te k  építési idejét nem 
tudjuk, csak annyit tudunk, hogy már az 1844-ik évi 
egyházlátogatóság ujjitandónak vallja azokat s különösen 
az iskolát. Az ötvenes években már teljesen elavulva 
voltak azok, s még inkább az égés előtt.

Az egyház i  f ek vővagyon  az elégett szárazmal
mon s korcsmán kívül 10 hold földből áll, a már jelzett 
belhivatalnoki telkek- és földeken kívül.

Ingóságok.  Az elégett a n y a k ö n y v e k  1772-ben 
kezdettek; 1818-ban a második; 1839-ben a harmadik s 
legújabban a negyedik kötetben folytatva voltak. A jegy
zőkönyvek kezdetéről nincs tudomásunk. A hamvak közül 
kikerült leik. hiv. pecsé t en  egy zászlós húsvéti bárány 
a címer s 1833-ból való. Mindezek a kivételkép említet
teken kivül 1874. aug. 19-ikén elégtek annyira, hogy a 
szerencsétlen egyháznak egy félig leégett toronygrádics, 
egy három öles megüszkösödött gerenda, félig elhamvadt 
válu és egy rósz pallóján kivül semmi éghető anyaga nem 
maradt, magok az egyh. s isk. épületek is fából lévén!

Azonban Isten nem engedé kialudni a keresztyén szi
vekből a könyőrületet, mint ez a szatmári ref. egyház
megye 1875. márc. 18. Szatmárt tartott gyűlése jegyző
könyve 4-ik pontjának következő szavaiból megtetszik: 
„Ezen hamvaiból kiemelkedő csaholczi egyházat érdeklőleg 
jelentette esperes úr, hogy esdő szózatával, megzörgetve... 
hitrokonaink részvétének ajtaját. . . .  ezen egyház és 
tűzkárosult belhivatalnokai részére öszszesen 1293 frt. 98 
kr. segély gyűlt már, melyben főrésze van a szép alföld
nek. Ugyancsak a csaholci egyház részére a „Pesti biz- 
tositó-intézet“ is, — melynek pénztárába tartozott évi illet
ménye beadására ez egyházat az esperes csak 6 héttel a 
vész előtt s háromszori felhívásával bírhatta rá — az egész 
biztosítási összeget 3500 írtban teljesen kifizette. És azóta 
e pénzből 2000 frtot további építkezésig az egyházi elöl
járósággal takarékpénztárba tétetett, a többiből pedig a 
lelkészi telken egy 9 öles hosszú s 6 öl széles papiaknak 
falait felépittette < a tanítónak pedig pár száz □  öles előbbi 
udvara helyett, egy térés iskolatelket örökáron 400 írtért



vétetett s már eddigelé is nevezetes mennyiségű faanyagokat 
szereztetett." A fentebb említett adományokon kívül — ajuli. 
14.1875.kelt esperesi közlemény szerint, — niég adakoztak: 
a mármaros-ugocsai egyházmegyéből 108 frt. 30 krt; a nagy
bányaiból: 28 frt. 60 krt; a felső-szabolcsiból: 10 frt. 
69 krt; a békési egyházból: 29 irtot: a nagy-váradiból: 
20 frt. 35 krt — 193 frt. 89 krt. Az állam szegélyből 
nyert: 70 frtot.

A templom 1875. nyarán már fedél alatt volt, s ez 
év szept. 19-én a torony gombja feltétetett; a papiakban 
pedig — noha ez még felszereletlen volt — a lelkész benne 
lakott.

VIII. Népesség:  1801: Lelkek száma: 265; ágyszám 
vagy háznép 53. 1877: leik. sz. 374; újházas. sz. 2; 
szül. sz. 15; konfirmált, sz. 12; hal. sz. 10. Iskolások: 
1801: fiúk 16; leányok 11 =  31. 1877: tanköt. 6—12. 
51, isk. jár. 37, isk. elh. 14.

ő) Gsászló.

I. A község és e gy ház ró l  á l t a l á ban .  Fekszik a 
Szamosközön. Minden gabnanemtít termő határát sokszor 
árvizek járják. Egykor bő legelője s erdei is voltak. 
1449-ben Szepessy Péter és Sz. István, 1552. Szenny esi 
Lukács és Sz. István fiai, 1642. Kámondy Tamás, 1660. 
Horváth István birtak benne rész-jószágot. 1870-ben özv. 
R. Nagy Ferenczné, a Mátay, Tholnay család, Gencsy 
Zsigmond, Wethéssy Ambrus és Jármy Ferenc voltak 
földesurai. Mullja épen az volt mi szomszédaié.

1745-ben lakói közűi Varga Anna és Rekettye Pila 
mint boszorkányok égettettek meg Nagy-Károlyban, me
gyei ítélet folytán. (Szirmay Szatmárvármegye Esmerete
II. k. 212 lap.)

A hitjavitást előzőleg Császló lakosi róm. katholiku- 
sok voltak. A reformáció a szomszéd Drágffy birtokokból 
jutott el ide s hihetőleg az akkori földesurak által támo
gatva erősödött meg. Erről valamint a császlai prot. egy
ház első századáról semmi biztosat nem tudunk. A szat
mári ref. egyházmegye legrégibb jegyzőkönyvében csak



egyes válóperes esetek vannak belőle bejegyezve, kezdve 
1670-en. Hogy a nevezett egyházmegyének már a XVII-ik 
században anyaegyháza volt s az ma is: az kétségtelen.

H. Az egyes  l e l k é s z e k  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e s e m é n y e k .  Császló ref. papjai közül csak 
1697 óta akadunk egynéhánynak a nevére. Jelesül: 
1) 1697. Vaji Miklós. 2) 1704. Musay Márton. 3) 1720. 
Váraljai István. 4) 1725. Pávay György. 5) 1726—33. 
Kisari Gergely. 6) 1734—42. ifjú Vecsei György. 7) 1742. 
Szatmári T. János, ki még ez évben meghalálozván, a 
csonka-évet Szeutpétery János papjelölt töltötte ki. Sz. 
hagyatékát illetőleg a császlai egyháznak meghagyatott, 
hogy az elhunyt osztályos rokonainak addig semmit ki 
ne adjon abból, mig az e.-m. és e.-ker. gyűlések által 
meghatározandó bizonyos rész, az egyházkerület részére 
le nem foglaltatik. 8) 1743. Somodi Mihály, kinek ide
jében bizonyos kétes jellemű és Császlóból kitiltott Ilka 
nevű nő visszatérését jegyzi meg a vizitáció. 9) 1744—47. 
Vásárhelyi Sámuel, ki 1747-ben azért nem akart maradni: 
mert énekelni s harangozni nem bir. 10) 1747—50. Rá- 
polthi Sámuel. 11) 1750—52. Tótfalusy Miklós. 12) 1752. 
Somodi Mihály e.-m. ülnök. 13) 1753—54. Miszti István. 
14) 1754. Gyújtó Tamás. 15) 1755—59. Nagy János. 
16) 1759—63. Fülei Sámuel. 17) 1764—69. Váczy György. 
Tanult Szatmári s Császlóból szenteltetett pappá; vénsé- 
gére e.-m. jegyző lett; 1769. Cs.-Ujfaluba ígérkezett. 18) 
1769—75. Hollósi András. 19) 1775. Petróczi Ferenc, 
ki innen Gyügyére ígérkezett. 20) 1776—78. id. Váradi 
János, ki 1777-ben maga mellé hozta káplánul — 21) 
egykor szigeti tanuló fiát ifj. Váradi Jánost, ki innen 
1778-ban Garbóéra ment; atyjának utódává lett 1783-ban. 
22) 1783—87. Balogh Pál. 23) 1787—1803. ismét Váczy 
György, ki csakugyan itt is halt meg 1803-ban. 24) 
1803—32. Lovas Dániel. Jött Németiből. Az 1814-ki 
vizitáció előtt azon panaszol, hogy a tanítói fizetést a 
lelkészi fizetés rovására akarják nevelni; továbbá a tanító 
Károly József, a gyülekezetben ellene bujtogat; a parók- 
liiális épületek rongyosak s velők gondolni senki nem 
akar: mindezek miatt maradni nem akar. A vizitáció a 
császlaiakat törvénytelen szándékuktól eltiltotta; őket a



parókhiális épületek gondozására utasitá; a tanítót pedig 
mint szuplantálót az egyházmegyei tanács elé bejelenteni 
ígérte. Lovas D. pedig ezek után ott maradt. 25) 1832— 
33. iíj. Lovas Dániel helyettes lelkész. 26) 1833—35. 
Eszenyi László. 27) 1835—55. Mándy István, ki Csász- 
lóban halt meg. 28) 1855—72. Ács András, ki itten 
szemei világát elvesztvén, e miatt segédlelkészeket rendelt 
mellé az egyházmegye. így 1866-ban Fülep Lajost, 
1868-ban Illyés Károlyt, 1870. Pásztor Lajost, 1871. 
saját fiát Ács Lajost. — 1872-ben meghalálozván Ács A., 
utóda lett Pásztor Lajos előbb k.-tótfalusi lelkész.

III. T a n í t ó k  és t anügy .  Kezdetben egyedül a 
pap tanította a népiskolát Császlón. 1783-ban külön taní
tóság szerveztetvén, az 1) Varga Istvánnal töltetett be, 
ki 1784-ben Atyába hivatott. 2) 1784—92. Nagy József. 
3) 1792. Galambfalvi Ferenc, ki beteges volta miatt nem 
maradt. 4) 1793. Nagy Miklós, ki bárom év múlva Csász- 
lóban meghalt. 5) 1796. Szarvadi József 1811-ig. Mint 
dicséretes tanító emlittetik, mignem némely ellenségeinek 
mozgolódása miatt helyét elbagyá. 6) Utóda Károly József 
1815-ben papja ellen áskálódván, azt becstelenitvén, s 
annak fizetését csonkítani izgatván, az e.-m. tanács elé 
idéztetetett. Iskolája nem volt; mert a császlaiak nem 
építettek. 1816-ban azzal mentegeti magát, hogy tanítvá
nyai nem járnak fel, azért nincs jó iskolája. Mentsége 
némi részben elfogadtatván, meghagyja a vizitáció, hogy 
az olvasáson és vallás-tudományon kívül „arithmetikát és 
geográfiát is tanítson, és egyebekben is szorgalmatos 
legyen." Később dicsérik. 7) 1819. Baranyi Mózes di
csértetik. 8) 1820. Király Pál nagy előmenetellel tanít. 
Az 1822-iki vizitáció azt mondja róla, hogy „a császlai 
iskolát poraiból felemelte, s eminens grammatistákkal 
adott cenzúrát, kik mint a deák nyelv kezdetiben, úgy 
a vallás tudományában, geográfiában, arithmetikában, 
helyesírás módjában szembetűnő előmenetellel gyönyörköd
tették" a vizitációt stb. 9) 1823. Tóth Mihály meglehetős 
tanító. 10) 1825. Runyay István kemény fenyítéket tart. 
Az 1827-iki vizitáció nagyon gyenge iskoláját talál, s 
az elöljárók is vádolják, hogy nem tanít, de azt bevallják, 
hogy gyermekeiket nyáron nem járatták, ellenben a fő



gondnok bizonyítja mellette, hogy csak három hónapig 
jártak. 0  maga azt mondja, hogy azért vádaskodnak 
ellene, hogy 2 forintért nem akart harangozni, mint elődei. 
1828-ban el is hagyá Császlót. 12) 1830—33. Szerdai 
Ferenc. 13) 1833—37. Almási Ferenc. 14) 1837—39. 
Tóth András. 15) 1839—41. Zathureczky János. 16) 
1841—54. Józsa Sámuel. 17) 1855—58. Bólyák Elek. 
18) 1858—60. Lipcsei Károly. 19) 1861—63. id. Seres 
József. 20) 1863—64. Balogh Imre. 21) 1864—66. 
Lénárd István. 22) 1866—72. Kolumbán Bálint. 23) 
1873—76. Kánya István. 24) 1876. Dáncs Tamás.

IV. B e lh iv a t a ln o k i  f i ze tések,  a) Lelkészi fizetés 
1707. körül: 1) Minden gazda, a kinek 3 hold vetése 
van, ad 3 kereszt búzát; a kinek egy van, 24 kévét; a 
kinek egy sincs, szemül 3 vékát. 2) Garaspénzül 6 dénár. 
3) Minden gazda ad egy-egy boglya szénát s egy-egy 
szekér fát. 4) Az idegen, kinek nincs ugyan öröksége, 
de annyi vetése van, mint a fentebbieknek, úgy fizet, 
mint az örökös. 5) Az idegen szénával nem tartozik; 
mivel nincs nyilas (kaszáló) földje. 6) A határ két fordu
lóján volt négy-négy szántóföld, a harmadikon három, a 
melyeket kétszer tartozott az egyház a lelkész számára 
megszántani. 7) Ha pedig nem volt igavonó marhája, tar
tozott a fentebbin felül elegendő fát hordani. 8) Guzsalyos 
özvegyek adtak ötödfél sing vásznat. 9) Stolare: keresz
telés: egy tyúk, egy kenyér; esketés és halotti prediká- 
lás: 1 frt. (Bélteky Usual. Matric. 24. lap.) 1801: Búza
fizetés 105 kereszt. Szemes élet 4 köböl. Fa 30 szekérrel. 
A három fordulón 10 vékás szántóföld, melyet az egyház 
szánt és feltakar. Stoláré 10 vfrt. 1875: 30 hold szántó
föld; 12 hold kaszáló; 6 hold legelő; ebből csak a lege
lőért s a tagosítás előtti 2 köblös és 2 vékásért fizeti az 
egyház az adót, a többit a lelkész tartozik fizetni. A cin
terem 2/3 adának haszna. Mintegy 35—40 köböl proventus 
búza. 8 öl fa. Vásárvám és stolárék.

b) Tanítói fizetés 1707. körül: A ki maga erején 
szánt, fizet egy véka búzát; ki cimborában szánt, felet; 
sarlósok ‘/4-et. Egy köblös ősz- és tavasz-vetés. Egy 
nyilas kaszáló. Tiz szekér fa. Tandij a gyermekektől. 
1801: 10 köböl búza. 10 szekér fa. 1 köblös ősz- és 1



köblös tavasz-vetés. 2 boglyás kaszáló. 50 fit. garas pénz
fizetés. 14 rhfrt. tandíj. 1875: 15 hold szántóföld; 6 hold 
kaszáló; 3 h. legelő. Ezek közül az egyház csak a régi 
10 vékás szántóföldért s a legelőért fizeti az adót; a többi 
a tanító terhe. A cinterem '/3-a. Mintegy 15—16 köböl 
provent búza. 4 öl fa. Tandíjul 30—40 véka zab s 
30—40 frt. o. é. stolárék.

V. Templom t o r n y os t ó l  s ú r a s z t a l i  ké sz l e 
tek. Egyház i  és i sko l a i  épüle tek.  I n g ók  és i n 
ga t l anok .  A császlai t emp lom épült 1798-ban, tor
nyostól együtt téglából s 1808-ban már nagy részt készen 
volt. Épült az egyház költségén s most már harmadik azon 
helyen. Tornyában óra és két ha r a n g  is van. Mind
kettőt az egyház készittette saját költségén. Az egyik ha- 
x-ang 200 fontos, 1791. rnái’c. 17.,— a másik 167 fontos 
1807-ből való.

U r a sz t a l i  kész le tek:  Két ezüst aranyozott pohár. 
A nagyobb aranyozott virágokkal T. J. és H. S. betűkkel. 
Adta Tolnay János és Horváth Zsófia 1713-ban. A másik 
kissebb szintén aranyozott virágokkal minden irás és év
szám nélkül. Három ón-kanna, az egyik C. D. J. F., a 
másik J. T. betűkkel s 1713 évszámmal; a harmadik 
minden irás és évszám nélkül. 4 darab cintányér. Egy 
kis nyolcszögű aranynyal futtatott ezüst tányér, szegletein 
ezen szentirati helyekkel: 2. Kor. X III: 5. v. „Avagy nem 
ismeritek-e magatokat, hogy a Jézus Krisztus bennetek 
vagyon“ ; — I. Kor. XVI: 23. v. „Az Ur Jézus a mely 
éjszakán elárultatott vette a kenyeret;" I. kor. XVI: 24. 
„És bálákat adván, megszegé ezt mondván: vegyétek 
egyétek stb.“ ; I. kor. XVI: 28. v., Próbálja meg azért 
minden ember magát" stb. Fenekén: Nehém. XIII: 24. 
„Emlékezzél meg én rólam én Istenem, és ne engedjed, 
hogy eltöröltessenek az jótéteményeim, melyeket csele
kedtem az én Istenem házával!" Alatta: „Tolnay János 
és Horváth Zsófia Ao. 1713." Továbbá 10 darab, külön
féle ai’any- és ezüst-fonállal varrott, selyem és patyolat 
úrasztali kendő. Mindezek Tolnay János és neje aján- 
doki stb.

A p a r ó k h i a l i s  t e l k e t  1612. nov. 15. kelt aján
déklevél tanúsítása szerint Ra moc sa  L ő r in c  császlai



birtokos ajándékozta a császlai ref. papok örökös lakhe
lyéül. A lelkészlak zsindelytetö alatt vályogból van építve, 
3 szoba s 2 konyhával. Udvarán ól, szin és kamrából 
álló melléképület, van.

Az i skol a  és t a n i t ó i l a k  nádfedél alatt áll, udva
rán az előbbihez hasonló melléképületekkel.

Mindkettőnek kertje gyümölcsfákkal van beültetve, 
mint szintén a cinterem is.

A cinteremben van egy h a r a n g o z ó l a k  is. Ezeken 
kívül van az egyháznak egy náddal fedett s jókarban levő 
szárazmalma és molnárháza; továbbá egy rozzant háza, 
kert és kerítés nélkül.

I n g a t l a n o k :  Az elsorolt telkekkel, továbbá a te
metőkkel együtt az összes kizárólagosan egyházi fekvőség 
8 h. 624 □ öl. Lelkészi illetőség: 30 h. 1540 □  öl. Ta
nítói illetőség: 16 hold 329 □  öl; mind 1600 □  öllel 
számítva.

I n g ó s á g o k :  Anyakönyv van kettő, az első a múlt 
század végéről 1839-ig. Egyházi gyűl. jegyzőkönyv 1 db. 
Körlevél jegy. k. 2. Alamizsnás diárium 2. Továbbá egy
házkerületi s megyei jegyzőkönyvek s egyéb nyomtatvá
nyai stb. Az egyh. p e c s é t  a zászlós bárány nyal s „A 
császlai stb. ekkla parokh. pecsété 1833.“ körirattal.

VI. Népesség:  Lelkek száma 1801: 307. 1852 1. 
sz. 344; szülöttek: 19; újházasok: 4; halottak: 16. 
1876: 1. sz. 276; újházas. 4; konfirmált. 9; halott. 13. 
I sk o l á s ok :  1801: 36. 1852; 22. 1876: tank. 6—12. 
33; isk. jár 31; isk. elhagy. 2.

7) Csegöld vagy Csügöld.
I. A község és egyház ró l  á l t a l á ban .  Fekszik 

a Szamos közelében termékeny határral. 1417-ben már 
a Drágffy-család bírja, s Vedresi fordulóját Csernavoday 
István elfoglalja. A Drágffy-család kihalása után ennek 
örököseire szállt, majd báró Vécsey család lett foldesurává.

A hitjavitás előtt mint róni. kath. egyház az ugocsai 
főesperességhez tartozott. 1332-ben Abrahám nevű' papja 
7 garast fizetett pápai sexennális dézma gyanánt. 1334-ben 
Tamás nevű' papját szintén ott találjuk a dézmafizetők



közt. (Schemat. Cleri. Szatmár. 1864. 48. lap.) A refor
máció a Drágffy-esalád pártfogása mellett erősödött meg 
benne. Ettől fogva a szatmári ref. egyházmegyének egyik 
anyagyülekezete volt, mit 1629. és 1638-ban nyert úrasztali 
készletei is igazolnak. Az egyházmegyei jegyzőkönyvekben 
pedig 1670-ik éven kezdve némely tagjainak válóperei is 
feltalálhatók. 1740-ben a csegöldi ref. jobbágyok közül, 
kedvét keresendő a pápista földesúrnak, sokan kathólizál- 
tak. Ugyanekkor panaszba teszik a vizitáció előtt, hogy 
adóba adták azon 17 frtot, melyet vármegyeszerte koldul
tak romladozó templomuk kijavítására. Szintén ekkor ha
gyományozott Várady Mihály csegöldi postamester 40 frtot 
az egyháznak és egy szőnyeget a kathedrára. (Protocollum 
Jeremiae 193. lap.) 1778-ban báró Vécsey földesúr elvette 
a paplakot s a papot taxás házba szorította. Kevés idő 
múlva más telket adott ugyan az elvett helyett, de a la
kosok előre sejtvén szétszóratásukat, nem nagy kedvvel 
fogának az építkezéshez. Az egyházmegye biztatta és ser- 
kentgette őket, s e serkentés után 1780-ban zsindelyt 
szereztek Maróthy Ferenctől 30 írton, zsindelyszeget 29 
írton s a templom kijavításához fogtak, melyre egy Ló- 
nyayné 25 vfrtot ajándékozott.

E mozgalmak közepette lepte meg őket a veszély. Az 
egyházmegye ekkor mást nem tehetett, minthogy 1780-ban 
összeiratta a csegöldi egyház javait, megmentendő legalább 
azok emlékezetét. A földesúr pedig elfoglalta a kőtemplo
mot tornyával, harangjával, tanítói s papi lakával, mely 
utóbbihoz — a Bélteki Usualis matrikulája szerint — egy 
darab kaszáló s mindkét mezőn négy-négy köblös föld 
tartozott, s mindezeket egyesült oláhok birtokába ju ttatá! 
Báró Vécsey István tábornoknak egy •— a sárközi Vécsey 
levéltárban őrzött — irata e nemzetiség ellen elkövetett 
bűnt s vallássértést azzal akarja igazolni, hogy az ő távolléte 
alatt jobbágyai nagyon szabadjára voltak hagyva, s midőn 
ő az urbárium szerint dologra akarta szorítani, dolgozni 
vonakodtak, intéseit fel sem vették; sőt szemben kinevet
ték, elhallgatván: hogy a tábornok, jobbágyainak gyü
mölcsössel beültetett „Berek“ nevű porondját — miután 
abból kibecsültette őket — elfoglalta, a melyért azok 
nagyon elkeseredtek. A pap akkor hagyta el a parókhiális



házat, midőn a tiszttartó a ház lábfáit bevágatta, hogy 
ömöljék reá , ha ki nem megyen! Csegöld ma Császló 
filiája.

II. Az egyes  l e l ké s zek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  A esegöldi ref. papokról 1720-ig 
mit sem tudunk. 1) 1720. táján Bélteki János, ki 20 
írtját foglalta le fizetésébe s vitte el az egyháznak. 2) 
1723. Hiripi András. 3) 1724—37-ig Csávási István, ki 
sokszor betegeskedett. A földesúr által sanyargatott hall
gatói nagyon hiányosan fizettek neki s e miatt az 1731. 
vizitáció a szolgabiró által rendeli fizetését behajtatni. 
1737-ben már azon okon nem merik marasztani; mert ők 
magok sem bizonyosok benne, ott maradnak-e Csegöldön. 
Az 1734-iki vizitáció megjegyzi, hogy Sárosi nevű tiszt
tartó hamisan vádolta, halállal fenyegette s azt fogadta, 
hogy a koporsóban is megveri. 4) 1734—40. Szikszay 
Ferenc, kinek 1738-ban új parókhiát kezdtek építeni. 
Hallgatói őt sem merték marasztani a fentebbi okokból, 
mindamellett csak 1740-ben távozott közűlök, menvén 
Szamosbecsre. 5) 1740—43. Somogyi Ferenc, ki hall
gatói egyrészének kathólizálása folytán megcsökkent fize
tésének hanyag beszolgáltatása miatt panaszol. 6) 1743. 
Gryalai Sámuel, ki 1744-re is megmarasztatott; de hihe
tőleg meghalt; mert az 1745. januári vizitáció ezt irja: 
„az üres parókhiát esperes hire nélkül elfoglalta 7) Pataky 
János. Papot kér az ekkla." 8) 1745—46. Visky Márton 
lévita, ki az 1746. elein tartott vizitáción azt panaszolja, 
hogy az ekkla a „szent pénzt" elvesztegette, s a tanitói 
fizetést neki megadni nem akarják. Erre a vizitáció a 
szolgabiróhoz fordult s a sz. pénzt az hajtotta be. Ekkor 
ismét megnépesedvén az egyház, 1747-re papot kért. 9) 
1747—51. Solymossy József rendes lelkész. 10) 1752—56. 
Sárói András egyházmegyei ülnök. Hallgatói 1753-ban 
két aszszonyt boszorkánysággal vádoltak, kiket a miatt, 
hogy (a mint ők hitték) egy férfit impotenssé tettek, 3 
frtra büntettek s esegöldi bírák. 1757. és 1758-ban nem 
szól Csegöldről a vizitáció. 11) 1758—63. Vecsey György. 
12) 1763—66. ifjabb Újvárosi Nagy Sámuel. 13) 1766— 
1769. Somodi Mihály e.-m. ülnök. 14) 1769—71. idő
sebb Újvárosi Nagy Sámuel e.-m. jegyző s 1769. esperes.



1772—75. nincs szó Csegöldről. 15) 1774—76. Mogyo
rósi András, kit „ez a keresztyén vallással egészen fel
hagyó ekkla nem maraszta." 16) 1776—1780. Pankotai 
Imre, 1777-ben már nem akar megmaradni, mivel az ekkla 
a parókhiális házzal nem gondol, és mert harangozni nem 
szeretett; 1779-ben már — elvétetvén a parókhia, — taxás 
házban lakik; 1780-ban — előre látván a csegöldi egyház 
pusztulását, — sem maga nem marad, sem hallgatói nem 
merik marasztani. 17) 1780-ra Komáromi Józsefet rendeli 
az egyházmegye Csegöldre.

III. T a n i t ó k  s t anügy .  Csegöldön is, mint kez
detben mindenütt, a papok tanították az iskolát is. És 
noha a Bélteki Usualis matriculája 1707 körül már tanítói 
fizetést említ: mindazáltal csak 1713-ban említi a Tar- 
czali-féle e.-m. jegyzőkönyv 306. lapja 1) Tóth Balázst 
csegöldi külön tanító gyanánt. 2) 1724. Seres János. 3) 
1725. Váraljai János dislokáltatott Csegöldre, ki helyett 
aztán 4) Németi N. N. rendeltetett s ez ott lakott 1731-ig. 
1731-től a tanitók neveit nem jegyzé fel a vizitáció. 
1734-ben új iskolát s tanítói lakot építettek és a tanítót 
is megmaraszták egész 1736-ig. 5) 1737—48-ig Viski 
Márton lévita a tanító. 6) 1748. Ujfalussi János. 7) 
1749—50. Józsa Imre. 8) 1752—61. Pusztai György. 9) 
1761—66. Tóth Sámuel. 10) 1768. Vecsey István, ki 
innen Cégénybe ment. 11) 1769—72. Tóth József. 12) 
1774. Szilágyi György, kit a csegöldiek papul szerettek 
volna. Itt lakott 2 évig, a mely idő túl nem vala többé 
Csegöldön ref. tanító.

IV. Be lh i v a t a ln o k i  f izetések,  a) Le lk é s z i  fize
tés. 1785: 1) Minden gazda, a kinek 2 hold vetése van, fizet 
3 kereszt búzát; a kinek egy hold van 24 kévét; a kinek 
egy sincs, 3 véka búzát. 2) Garaspénz 6 dén. 3) Minden 
gazdától egy szekér fa. 4) A parókhiális kaszálót az egy
ház lekaszálja, fel is gyűjti, be is hordja. 5) Két nyo
mású mezőjökön volt 4—4 parókh. szántóföld, melyet az 
egyház kétszer tartozott megszántani. 6) Guzsalyos özve
gyek fizettek 3 sing vásznat. 7) Stolare: Keresztelés: egy 
tyúk, egy kenyér; esketés és halotti predikálás: 1 frt. 
(Bélt. Us. Matric. 25. lap.)

b) Tan í t ó i  f ize tés  1707 : 1) A kinek 2 h. vetése



van, fizet egy kereszt búzát; a kinek egy van, vagy vetése 
nincs, 2 véka búzát. 2) Minden gazda ad egy szekér fát. 
3) Halotti éneklés: 4 polt. 4) Egyszeri kókvia (sorfőzés).
5) Tanít vány i tói tandíj. (B. U. M. 25. lap.)

V. T em plo m  és ú r a s z t a l i  kész l e tek .  A cse- 
göldi templomot igy írja le dr. Henszlman: „Téglaépités 
a XV. századból. Az egyetlen hajó nyugati közepén to
rony ál l , mely egész magasságában megtartja a négyszeg 
alakját , szabad két sarkán 3 osztályú tám szökik ki 
diagonál irányban. A temp. hajónak szélessége falközt 
22' 3", hosz8za a diadal-ívig 37' 5", amannak van oldal
bejárása is déli falában, hol két csúcsíves ablakot is lá
tunk. Nyugati két sarkán a hajó nem támot, hanem fél
oszlopot mutat, mely mint a tám felső részén gyengítve 
van. A szentély a nyolczszög 3 oldalával van zárva, 
hoszsza 20', szélessége 16' 6". Itt rendes tárnok is for
dulnak elő, melyek a hajó oldalán hiányzanak. A szen
télynek még megvan a régi boltozata, mig a hajóban csak 
famenynyezet látszik. “ (Archeológiái közlemények IV. 
köt. III. fűz. 143. lap.)

U r a s z t a l i  eszközei  közül az 1725. és 1726. vi- 
zitáció bizonysága szerint egy aranyos ezüst poharat 
„1629-ben adott a csegöldi ekklának C. Z. W. Kát. 
Anna aszszony, a néhai nemes és vitézlö Brebiri, Melith 
úrnak özvegye." 1638-ban pedig Horváth Adám adott 
számára egy ón-tányért.

VI. E g yh áz i  i n ga t l an o k .  A csegöldi ref. egyház
ban mind a lelkésznek, mind a tanítónak külön parók- 
hialis telke volt; az elsőhöz mindkét mezőn 4—4 köblös 
föld tartozott, melyeket a földesúr elkobozván, hihetőleg 
gör. kathol. oláh jobbágyi papjának adott át.

Jelenleg a Csegöldön lakó egy-két ref. lakos a császlai 
anyaegyházhoz tartozik.

8) Cseke.
I. A/ kö zs ég rő l  á t a l ában .  Fekszik a Tisza bal- 

partján. Árvizes határa igen termékeny. Hajdan a kölesei 
uradalomhoz tartozott. 1344-ben már— Nagy Lajos király 
adománya mellett — a Kölcsey család birta. 1415-ben a



Darahyak határát járatják. 1429-ben fele ugyanezen nem
zetségnek odaitéltetik. 1435. Császlóczy Mihály; 1481. 
Kömörey Mihályné s leányai; 1507. Butkay István és 
Báthori István; 1515. Czégényi Kende Péter; 1516. Bát- 
hori András nyer benne rész-jószágot. 1518. Werbőczy 
István csekei rész-jószágát Perényi Istvánnak adja cserébe. 
1520. Báthori András és az Országhok; 1544. Mucsy 
Pál, Nagyváthi János és Rácz Miklós; 1559. Horváth 
György; 1561. Fekete Balogh János; 1577. Kubinyi 
László és Pongrácz Zsigmond; 1592. Thardi Vörös Orbán; 
1594. Wukityevich István; 1642. Kölcsey Péter és Zsig
mond nyernek benne rész-jószágot. 1810-ben főbb birto
kosai voltak: a rokon Kölcsey és Kende családok, gf. 
Rhédey Lajos, Pongrácz László, K. d. Isaák Gáspár, 
Gulácsy Gábor s több köznemes. (Szirmay Szatmárvár- 
megye esmer. II. k. 238. lap.)

Viszontagságairól keveset tudunk. A mohácsi vészt 
követő háborús idők sanyarait, aligha kikerülte. A közel 
Kisarnál táborozó Schwendi és a törökök hihetőleg Csekét 
is meglátogatták. A kurucvilág, az 1709-iki pestis, az 
1717-iki tatárjárás, az 1742-iki pestis, az 1865-iki tűz
vész , a kholera és árvizek, úgy ember és vagyonáldozat- 
szedés nélkül rajta nem vonultak át.

1810-ben 180 házból állt s ennek legnagyobb része 
jobbágy-családok birtoka volt; azonban számos nemes
ség is lakván itt: a faluban kétféle elöljáróság létezett, 
u. m. a nemesek hadnagya, s a jobbágyok bírája és es
küdttársaik.

Határarányositása 1868-ban volt.
II. Az egyház ró l  á l t a l á ban .  Cseke a XII. század

ban már virágzó róm. kathol. egyház volt. (Schematismus 
Cleri Szatmár. 1864. 170. lap.) Majd a reformációhoz 
csatlakozván a község, megszűnt benne a róm. kathol. 
egyház mindaddig, mig a Kölesei Kende-család vissza
térvén a kathol. egyházba: erős pártfogója lett annak, s 
e család segélyével cselédek és bevándorló zsellérek által 
anynyira megszaporodott, hogy már 1815-ben anyakönyv 
nyittatott számára, s 1841-ben pedig ugyancsak a K. 
Kende-család segélyével csinos temploma is fölépittetett.

A reformáció napjaiban a Beregvármegye központjá



hoz igen közel eső Cseke inkább közlekedvén Bereggel, 
mint a sokszor árvízzel borított Szatmárral s igy igen hi
hető, miszerint a javitott hittel a beregi vásáros helyeken 
ismerkedett meg, még pedig a beregi reformátorok útján, 
s igy terjedt el benne a reformáció s ennek Kálvin-féle 
iránya alkalmasint a Kölcsey- és Kende-családok párt
fogása mellett. Ezen állítást igazolja egyrészről azon 
körülmény, hogy Cseke egész 1821-ig a beregi reform, 
egyházmegye kiegészítő része volt; másrészről pedig az , 
miszerint az említett családok közííl a Kende-család egy
kor református volt, a Kölcsey pedig ma is az. Anynyi 
kétségtelen tény, hogy 1594-ben már Cseke a beregi egy
házmegyének 4-ik k. járásába tartozott.

Ez időtől fogva szólnak ugyan a bereg-egyházmegyei 
jegyzőkönyvek Csekéről, de leginkább csak egyes váló
pereket jegyeznek fel onnan. így p. 1594, 1596, 1597,
1603, 1604, 1605, 1608, 1610, 1616, 1618, 1620,
1626, 1628, 1666, 1667, 1672, 1680, 1686, 1687,
1694, 1706-ik évekről. Ezen válóperek indokai közt a 
házasságtörés, hűtlen elhagyás, impotentia stb. sokszor 
szerepel.

1695. már a csekei r ek tor  ügyeit tárgyalja a beregi 
egyházmegye, s igy ekkor már bizonyosan papjának is 
kelle lenni. Fel sem is tehető, hogy egy oly nevezetes 
egyházban, melyben egyházmegyei köz- és lelkészavató
gyűlések tartattak, — mint péld. 1752. szentelési gyűlés, 
1758. őszi kerületi gyűlés, 1771. szentelési gyűlés stb.— 
hogy a reformációtól kezdve papjai is szakadatlanul ne 
lettek volna.

Azonban a csekei ref. egyház nem mindig volt vi
rágzó s békés állapotban. így bár 1754. vallásossága s 
engedelmességéről dicséri is a vizitáció Csekét, s 1793-ban 
is dicsérőleg nyilatkozik, sőt 1795-ben azt kívánja, 
miszerint „támasztana az Isten sok ilyen keresztyéneket“ : 
de már a jelen század elején rendetlenség, közöny, hi
degséggel találkozunk benne, noha vannak dicséretes ki
vételt mutató évek is.

Az egyház kebli ügyeinek intézői kezdetben a buzgó 
és vallásos földesurak voltak. A lelkész és tanító válasz
tása itt is az úgynevezett „marasztáskor“ gyakoroltatott.



Az egyházi jövedelmek sáfárai kezdetben az „egyház- 
fiak“ voltak s nem tudjuk megmondani, mikor választatott 
az első gondnok s alakíttatott meg a legelső egyháztanács, 
mely 1861 óta — a régi önkiegészitő mód helyett, —képvi
seleti alapon van szervezve. 1801-ben már kurátor is volt.

Cseke a koordináció alkalmával 1821. a szatmári ref. 
egyházmegyéhez csatoltatott s ide tartozik ma is.

III. Az egyes  l e l k é s ze k  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  A csekei ref. papok köztíl csak a 
következők emlékezete maradt fenn: 1) 1607. Salánky 
András. 2) 1669. Somogyi Ferenc. 3) 1678. Sélyei An
drás. 4) 1701. Barczay Zsigmond. 5) 1733. Nánási István.
6) 1735. Zalányi N. 7) 1742. Csóka Pál, kiről azt be
széli a szájhagyomány, hogy az 1742-iki pestisben 99 
predikációs halottat temetvén el, 99 frtot keresett, s aztán 
azt mondogatta, bárcsak még 1 predikációs halottja lenne , 
hogy kilenne a 100-ik is; azonban ekkor maga halt meg 
s ő lett Csekében a 100-ik predikációs halott. 8) 1744. 
Szilágyi István, ki 1759-ben egyházmegyei ülnökké lett. 
9) 1748. Szathmáry Pál e.-m. főjegyző. 10) 1752. Thu- 
róczy István e.-m. ülnök. 11) 1753. Nánásy István e.-m. 
főjegyző, kinek idejében 1754. febr. 14. a vizitáció nagyon 
dicséri Csekét. N. I. mint akadémikus Angliában is meg
fordult; Csekébe Váriból jött. 12) 1754. Sárközi János. 
Jött Váriból, hol rektor volt s elment Kerecsenbe. Ő 
kezdte az anyakönyvet rendesen vezetni, azon kor szokása 
szerint latinul. 13) 1760. Szathmári Pál. 14) 1761. jött 
Kerecsenből Szombatid János akadémikus pap. 15) 1767. 
Grönczy István, ki az anyakönyvet már magyarul vezette ; 
jött Somból s meghalt Csekében, 1769. szept. 15. 16) 
1770. Dobray József. Tanult Debrecenben és külföldön 
s Csekében lett legelsőben pappá; azonban visszament 
Debrecenbe jobb szerencsét várni, de reményében csalat
kozván, zsarolyányi pappá lett, onnan Váriba, majd 
Nagyarba stb. ment. 17) 1773—79. Szathmáry András; 
jött Márokból s alatta békés volt az egyház; később e.-m. 
ülnök lett. 18) 1779—84. Vekerdi Nagy Mihály. Szü
letett és tanult Debrecenben s külföldi akadémiákon. 
Rhédey Ferenc egyházkerületi főgondnok beavatkozása 
folytán lett csekei pappá, honnan Salánkra ment. Később
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e.-m. ülnök s 1812. beregi esperessé lett. Alatta szintén 
békés és nyugodt volt az egyház. 18) 1784—1803. Deb
receni Kacsóh Lajos. Jött Muzsalyból; elment Kaszonba 
s onnan Sonkádra; később e.-m. ülnökké lett. Alatta 
élte a Kölcsey István és K. Bálint buzgó pártfogók veze
tése alatt álló csekei egyház fénykorát. 1792-ben megkezdik 
az építkezést, előbb a paplakot, később az iskolát; sőt 
kőtorony építéséhez is akartak fogni; azért mondja az 
1795-iki vizitáció : „Támasztana az Isten sok ilyen keresz
tyéneket!" s az 1797-iki, hogy „az egyházban békesség, 
az iskolában a tudomány oly virágzó állapotban vannak, 
a mineműben vajha minden ekklában s iskolában lehetne!"
1800- ban azonban már kérdhetnők, hol van az egykori fény; 
hol van az egykori dics ? A lelkész nem akar maradni, sem
1801- , sem 1802-ben a csekeiek igaztalansága miatt. Volt 
azonban kivétel köztük; Kölcsey Imre annyira méltányolta 
a csekei belhivatalnokokat, hogy 100 frtot hagyományo
zott nekik. 19) 1803—10. Szarvady László. Tanult Sá
rospatakon s a külföldi akadémiákon; 1810. ápr. 26. 
meghalt. Az ő idejében az egyház békéjét csak ns. Vajda 
Imre zavarta erkölcstelen és rakoncátlan életével, s a ta
nító ellen volt 1809-ben botrányos magaviseleté miatt 
vizsgálat. 20) 1810—12. a jeles Széles András e.-m. 
ülnök és jegyző, kit innen is hívtak vissza Szatmárra ta
nárul. Érdemeit Cseke nemhogy méltányolta volna; sőt 
a lelkészi fizetés levonásán igyekezett, a miért innen Vá
riba ment lelkésznek. 21) 1812— 17. Nagy István; tanult 
Debrecenben, aztán külföldi akadémiákon, majd gulácsi 
pappá lett, honnan önként változott Csekébe s innen 
Salánkra. Az ő idejében előbb csendes az egyház; majd 
a papmarasztás eltörlése miatt 1814-ben nagyon zúg á 
nép, az elöljáróság pedig írásban protestál. 1815-ben 
Kölcsey Dienes kaszálót inskribál az egyháznak, majd 
ugyanő panaszol, hogy Kacsóh Lajosné az urak cseléd
jeinek székibe jár. Ugyanekkor elkezdődnek a templom
szék miatti versengések. 1816-ban a Kölcseyek hidegsége, 
sőt vallástalansága miatt van panasz stb. 22) 1817—20. 
Kovács István, ki innen Tiszaujhelybe ment s ott meg
halt. A tanító és közte igen csúnya ügy fejlődött ki. 23) 
1820—77. Kovács Mózes. Született 1790-ben Beregme-



gyében Rákoson. Tanult Sárospatakon, honnan 1814-ben 
Tarpára jött ki rektornak 3 évre, mely után más 3 évet 
mint káplán töltött ugyanott, mígnem Csekébe jött, hol 
1843-ban a szatmári ref. egyházmegye ülnökének választá; 
de elöregedvén, e tisztről lemondott, valamint 1877. jan. 
26-ikán a lelkipásztorságról is lemondván, nyugalomba 
lépett. Az ő hivataloskodása kezdetén szintén sok baj van 
a csekei egyházban. Az 1824-iki vizitáció előtt az Uray 
család, mint a Kende Péter örököse a kathedra melletti 
első széket kéri; de úgy hogy a Kendéné béresei, kon
dásai s más cselédei oda ne járjanak. Mándy Pál mint 
a Kölcsey György örököse panaszolja, bogy a Kölcsey- 
család templomszékébe nem ereszti be stb. 1828-ban a 
templom, torony és környéke siralmas állapotban vannak. 
1829-ben nagy a zűrzavar, a miért Kovács Mózes mara
dását a helyosztó-gyűlésig felfüggeszti; fizetés hátraléka 
800 rhfrtra megy, melynek behajtását a vizitáció köteles
ségévé teszi az elöljáróságnak stb. Az 1865. jul. 12-ikén 
dühöngött nagy tűz hírneves fatornyától s harangjaitól 
megfosztván az egyházat: nemcsak a helyett emelendő új 
kőtorony épitésére buzdult az egyház, hanem 1867. szept. 
havában a régi és már szűk templomot is elbontván, egy 
tágasabb építéséhez kezdett s remény van hozzá, hogy a 
csekei ref. egyház régi fénye ismét viszatér. Kovács M. 
mellett segédlelkészek is szolgáltak: igy p. Kalós Péter 
jelenleg tiszabecsi lelkész 1862—69. és Gönczy Kálmán, 
1869—77-ig, ki azon évi febr. 11. 24) rendes lelkészül is 
megválasztatott; de már az év nyarán váratlanul elhalá- 
lozván, helyére még azon őszön 25) Ács Lajos volt rápolti 
lelkész választatott.

IV. T a n í t ó k  és i sko l aügy .  1595-ben már a ta- 
nitói és papi állomások el vannak választva; mert az 
ekkori beregegyházmegyei gyűlésen a csekei rektor ügye 
előfordul. 1797-ben ismét van szó a csekei rektorról; de 
neve most sem emlittetik. 1) 1600. Gyarmathy János a 
tanító. Ezután ismét nem találkozunk a csekei ref. tanítók 
nevével egész 1754 ig. 2) 1754. Török János a tanító, ki 
„de officio, vita et moribus recomendatus.“ Utódai voltak, 
ha nem elődei: 3) Boros N .; 4) Pap György; 5) Bakos 
Imre, kinek utódai ma is élnek Csekében. 6) 1776—98.

26*



Beregszászy András egy nőtlen ember, de jó tanító, kinek 
„iskolájában virágzott a tudomány." 7) 1798—1801.
Szilágyi Sándor, ki részegeskedvón megfeddetett; majd 
preceptorával együtt restnek találván a vizitáció, azzal 
mentik magokat, hogy senki sem gondol velők. 8) 1801—2. 
Vecsey Dániel; jött a debreceni főiskolából. 9) 1802—6. 
Káldy Dániel jó erkölcsű és sikeres tanitó, ki világi pá
lyára lépvén, vásárbiró is volt Szatmárt. 10) 1806—8. 
Tóth Mihály. Született és tanult Debrecenben, s oda is 
tért vissza, hol meg is halt. Jó igyekezettí, de gyámol
talan tanitó volt; különben a szájhagyomány szerint oly 
észtehetséggel birt, hogy a naptárt egy olvasásra meg 
tudta tanulni. 11) 1808. Szabó Pál. Tanult Debrecenben, 
aztán volt fábiánházi rektor, honnan Csekébe jött, de 
rósz erkölcse s korhelysége miatt elbocsáttatott. 12) 
1809—12. Kovács István. Tanult Sárospatakon. Csekéből 
Hetébe ment ugyancsak rektornak. Mind erkölcsi viselete-, 
mind okos tanításáért dicséretes ember volt. 13) 1812—17. 
Szabó János. Tanult Sárospatakon, aztán Gulácson ta- 
nitóskodott s onnan jött Csekébe, hol 1817. ápr. 20-án 
sorvadásban halt meg 32 éves korában. Szintén dicséretes 
tanitó volt. 14) 1817—20. Kovács Pál, ki papjával vi
szályban élt, később maga is pappá lett. 15) 1820—25. 
Tóth Pál, ki mint nagy-szekeresi lelkész halt meg 1861-ben. 
Az 1822-iki vizitáció igy nyilatkozik felőle: „Jó remény- 
ségű ifjú és sikeres tanitó. Tanitványi közűi a rhetorok 
Cicero oratióinak és Julius Caesarnak fordításában, a 
syntaxisták s a kisebb classisták a resolutiókban a syn- 
tactica reguláknak a fordítás közben való alkalmazásában, 
ezenkívül az Útmutatásban, a geographia- és arithmeti- 
cában jártasok." 22/3-ban hason dicséretet nyer s azon 
feltét alatt marad, ha pappá nem lehet és segédtanítót 
tartanak mellette. A 24-iki vizitáció arról is dicséri, hogy 
a német nyelv elemeit is tanitja; de jobb szeretnének 
nőtlen embert tartani, mert szűk a hely! 16) 1825. Nagy 
Károly. 17) 1826—30. Országh Pál sikeres tanitó; de 
mint mindenütt, a hol lakott, úgy itt is pere van 29-ben 
s mig az le nem já r , menni nem akar; egyszersmind 500 
rhfrtnyi fizetéshátralékról panaszol. Különben a vizitáció 
előtt jó vizsgát adnak tanítványai. 17) 1830—40-ig Nagy



Sándor, 18) Ács András és 19) Márk Ferenc tanitóskodtak. 
E két utóbbi mint császlai s illetőleg k.-tótfalusi ref. 
lelkész halt el. 20) 1840—45. Ajtay Sámuel. 21) 1845. 
Szigeti Gábor. 22) 1846—66. Runyay Dániel. Született 
Kölesében, 1822. dec. 23-ikán. Tanult Szigeten és Sáros
patakon ; aztán segédtanító volt Milotán, majd rendes ta
nítóvá lett Mándon, honnan Csekébe hozatott s ott 1866. 
márc. 30-án meghalt. Az egyház kegyeletből, halála után 
egy évi tanítói fizetést adott családjának. R. D. egyike 
volt a szatmári ref. egyházmegye jobb tanítóinak. 23) 
1866—69. júliusig Kalós Péter segédlelkész. 24) 1869. 
júliustól 70. áprilisig Gönczy Kálmán. 25) 1870—72. 
Bélteky Gyula. 26) 1872 óta Jakab Károly, egyike a 
jobb tanítóknak.

A csekei ref. iskolának s e gé d t a n í t ó i  is voltak, 
nevezetesen: 1) 1793—98. Nagy János, kinek tanítványai 
egyenesen diákoknak öltöztek be Debrecenben. 2) 1798. 
Riskó N. 3) 1802. Varga János. 4) 1822. Tóth Miklós szelíd 
jó indulatú iljú; tauitványi értelmes olvasók, meglehetős 
irók és számolók voltak. 5) 1823—25. Tóth András.
6) 1827—30. Almásy Ferenc, kit a vizitáció előtt dicsér
tek; de ő maga keservesen panaszol. A vizitáció meg- 
hagyja a fizetéshátralékok behajtását s egyszersmind ki
mondja ; hogy ha nem bírják, ne tartsanak segédtanítót.
7) 1869. Balogh József.

V. Le lké sz i  és taní tói  f izetések.  1787-ben a 
csekei lelkésznek minden családapa 2 véka búzát és 2 
márjást fizetett. 1810-ben a már nagyon alászállott papi 
fizetés nem ment többre 47 köbölnél. 1848-ban a lelkészi 
fizetés pénzül 247 frt. 6 krra értékeltetett. 1874-ben: 
Mintegy 70 köböl tisztabúza; 24 és '/2 szekér széna; 
12 öl kemény tűzi fa; 80 frt. máriás pénz o. é .; 30 hold 
s 914 □* földbirtok (1600 ölével sz.); melyből 15 köblös 
régi földnek adóját az egyház fizeti; a temetők fíítermé- 
sének V3-a; m.-e. 150 frt. stoláre.

1787-ben a csekei ref. tanítónak minden családapa 1 
véka búzát fizetett s volt valami földje is. Úgy látszik, 
hogy úgy ekkor, mint később is a cs. tanító a fizetésben 
a lelkészszel harmados volt. 1874-ben következő volt a 
tanitói fizetés: Mintegy 35 köböl tisztabúza; 12 és V2



szekér széna; 6 öl kemény tűzi fa; 13 hold s 914 □ öl 
földbirtok (1600 □ ölével sz.); melyből csak a régi 7 és 
% köblös f. adóját fizeti az egyház; a temető fütermésének 
'/j-a; m.-e. 40 frt. o. é. máriás pénz és 25 frt. stoláre s 
a tandíj. (1874. dec. 13. összeírás.)

VI. Templom,  t o r ony  s ha rangok .  U r a sz t a l i  
eszközök.  Dr. Henszlman a csekei régi t emp lomo t  
az Archaeologiai közlemények III. k. III. fiiz. 143. lapjáu 
a következőleg irta le: „Tégla templom a XV. századból. 
Egyhajós szííkebb szentélylyel, az utóbbiban a régi bolt
hajtás fennmaradt, a hajó stuccatur menynyezettel van 
ellátva. A főkapu meg van újítva; a déli mellékkapu 
egészen modern. Az épület éjszaki oldalán nincs ablak, 
úgy szinte nincs a nyolcszög 3 oldalával zárt szentély 
közép oldalán sem." Ezen régi templom 1877. szept. 
havában elbontatott. Ugyanekkor a templom keleti végé
nek déli oldalában találtak fennt magasan egy téglát, 
melyen „1586.“ volt bevésve, valamint egy másikat is, 
melyen „Sándor A.“ látszott bevésve lenni. „A templom 
keleti boltozatos végében (szentély) levő festések között 
pedig egy helyen „1588“ volt bevésve. A papi szék mö
götti bei’akott ajtó fölött ez volt: „H. SZ. CZEKE 1588.“ 
A szentély boltozata szépen ki volt festve. Az északnyu- 
goti vége felé, a kathedra mellett, hol az úri asszonyságok 
széke vala, egy oszlop állott, ezen jobb felől egy férfi
alak vitézi öltönyben, kezében buzogánynyal, bal felől 
egy női alak. Ezektől keletre közvetlen a szószék mellett 
egy feszület, felette egy angyal, alatta pedig a sátán. 
Ettől ismét keletre az ajtó felett — mely úgy látszik sek
restye-ajtó volt — szentek képei voltak láthatók, s ezek 
között ismét a templom (szentélynek) csak nem végiben 
egy feszület, életnagyságú Krisztus-képpel. Végül pedig 
(a szentélyben), hol bizonyosan az oltár lehetett egykor, 
egy papi alak volt látható, előtte egy asztal s azon egy 
könyvvel. Később ezen festést bemeszelték testszinre s 
latin feliratokkal és szentirásbeli idézetekkel látták e l , 
mint a töredékekből kivehető volt. (Valyon nem 1588-ban 
történt-e?) A templom keleti végének északi oldalán 
Zoltán Anna — Fancsikai Lázár Tamásné — emléke állt 
egy fatáblán halotti verseivel együtt, ki 1653-ban temet-



tetett a csekei ref. templom sírboltjába; emléke még 
1812-ben is ott függött a nevezett helyen." (A csekei 
ref. egyház legrégibb vagyis 1775. anyakönyve utolsó 
lapjain Széles A. által készített memorandum s Kalós P. 
jegyzetei nyomán.) A templom nyugoti végében volt 
régi „karzatot az 8 ékesitéseivel együtt Isten dicsőségére 
készíttette Tek. Ns. Kölesei Kende Ferenczné, szül. 
Gelsei Balling Erzsébet aszszony, az Urnák 1643-ik esz
tendejében."

A szííkké vált 12 öl hoszszú, 3 öl széles régi tem
plom helyett 1867. okt. 27-én kezdtek építeni egy 18 öl 
hosszú, 6 öl széles, 5 öl magas templomot, mely sem 
építészeti stilját, sem falaiuak anyagát tekintve nem lesz 
olyan, mint az elbontott templomé volt! Készen még je
lenben sincs; azonban már fedél alatt áll.

A régi templomtól keletre állt a 24 öl magas fa to 
rony,  mely 1729-ben épült s 1865 jul. 26-iki tűzvész 
alkalmával a gomb alatt meggyuladván, mintegy lobogó 
fáklya végig égett. Helyette az új templommal öszszera- 
gasztott torony kőrakása 12 öl magasra van tervezve. A 
fatoronyban 2 harang volt; a nagyobbikön, mely 330 
fontot nyomott, ez volt a körirat: „A csekei reformata 
8z. Ekkla ezen harangot a maga költségén öntette Isten 
dicsőségére 1787-ik esztendőben 27-ik októberben"; a ki
sebbiken, — mely 150 fontos volt, — pedig ez: „A csekei 
ref. ekkla öntette an. 1800." E két harang leolvadván a 
tűzben, egy 630 és 455 fontost öntetett helyettök az egy
ház még 1865-ben. A nagyobb körirata ez: felül: „A 
csekei ref. egyház öntette saját költségén 1865.“ ; oldalán: 
„Öntötte Pap Antal Szatmáron 379. sz.“ A kisebbiken 
az előbbihez hasonlag felül: „Öntette a csekei ref. egyház 
egyes jóltevők adakozásából"; továbbá oldalt a húzója 
felől az ország címere körül: „Áld meg Isten a ma
gyart!"; átellenes oldalán egy a protestántismust jelképző 
címer mellett: „Lélekben és valóságban!"

U r a s z t a l a  s ú r a s z t a l i  eszközök.  A templom
ban 2 ú r a s z t a l  van, egy régibb szögletes s egy kerek- 
ded újabb; egyik sem diszmü. A régibbnek zöld-vörös 
gyapot mindennapos szőnyegét Mándy Ferencné ajándé
kozta 1854.; az újabbnak vörös-fekete térítőjét pedig



Tyukody Istvánná 1872. *) Az úrasztali eszközök ezek: 
1 keresztelő-edény tálcával cinből, minden jel és irás 
nélkül; 2 cintányér, mindegyiken ezen betűkkel: „K. F. 
L. B. 1714.“ , (azaz: Kölcsey Ferenc Lövey Borbála); 1 
régi réz-pohár ezüstözés és aranyozásokkal minden felirat 
nélkül; 1 kis ezüst-pohár ezen felirattal: „T. N. Kölcsey 
Ferencz és Lövey Borbála aszszony Isten dicsőségére ma
gok költségekkel csináltatták ezen pohárt A. D. 1718.“ ; 
1 nagyobb belül aranynyal futtatott fedeles ezüst kehely 
ezen felirattal: „Özvegy Mándy Pálnő szül. Baráth Er
zsébet ajándékozta a Csekei reformata Ekklézsiának 1862. 
Évben“ ; 1 nagyobb és egy kisebb cinkanna, mind a kettő 
ezen felirattal: „A csekei sz. Ekklézsiának Kölcsey Fe
renc és Lövey Borbála csináltatták 1724“ ; 5 db. színes 
selyemkendő, melyek közül egy vöröset arany rojtozás
sal Kölcsey Bálint özvegye Szolnoki Jármy Sára ajándé
kozott 1804; — egy másik ezüsttel díszített vadgalamb szí
nűt Kölcsey Mihály né Nagy Anna 1843; — egy harmadik 
vörös virágú selyemkendőt aranyozással Várady András 
és Unoka Borbála 1778; — 3 fehér abrosz, vörös és ezüst 
diszitéssel; 4 db. fehér vászonkendő s 1 asztalkendő. 
(1874. dec. 13. ö. ir.)

VII. E g y h á z i  és i sko l a i  épületek.  I n ga t l an  
és i ngó  egy házi  j avak.  A p a p i a k  1792-ben épült 
téglából zsindely tető alá. Van benne 3 szoba, konyha, 
kamra, alatta pincével. Udvara melléképületekkel jól el 
van látva. 1793-ban nem volt párja a beregi traktusban. 
A t a n í t ó i  l ak  és i sko l a  tégla és vályogból zsindely
fedéllel. Van benne 2 lakszoba s 1 tanterem. Az 1795-iki 
vizitáció gyönyörűségesnek nevezi. Jelenleg már nagyon 
szűk. Udvarán melléképületek szintén vannak.

I n g a t l a n  b i r tok .  Közvetlen egyházi bir. állomány: 
21 hold 252 □ öl belső telkek és szántóföldekben; 2 hold 
405 □  öl rétekben; 4 hold 1490 □  öl temető stb. helyi
ségben. Lelkészi állomány: 30 hold 914 □  öl. Tanítói 
állomány: 13 hold 942 □ öl; mind 1600 □  ölével szá
mítva. (1874. dec. 13. ö. i.)

*) A kathedrán is van egy ezüsttel díszített kék posztó-szőnyeg, melyet 
özvegy Alrnási Gáborné adott 1873.



I n g ó s á g o k :  3 db. anyakönyv 1775-től jelenig; 
1 db. köz-tanács jegyzőkönyv; 1 db. körleveles jegyző
könyv; 1 gondnoki napló; 1 alamizsuás diárium; több 
darab egyházkerületi s megyei jegyzőkönyv s egyéb 
nyomtatványok. Egyéb ingóságok: 18 darab régi ezüst
pénz és érem (köztük III. Zsigmond-féle lengyel garasok) 
s egy arany; egy régi kardmarkolat. ') Az egyházi pe
csét, melyen ez a körirat: „A Helv. Hitv. Tartó Csekei 
Ekkla Paroch. Pecsétje 1833.“ Cimere a zászlós bárány 
a sz. lelket jelképző röpülő galambbal. Iskolai szerelvé
nyek : fali olvasó-táblák; természetrajzi ábrák; 1 fekete 
tábla; Európa s Magyarország fali térképe; 1 földgömb; 
1 számológép; 1 isk. anyakönyv. (1874. dec. 13. ö. ir.)

VIII. Népesség.  1784: 106 háznép; 1789: 101 
család; 1804: lelkek száma 798; szülöttek sz. 34; meg- 
haltaké 19; 1820: leik. sz. 866; 1852: leik. száma 756; 
szülött, sz. 38; újházas sz. 10; meghaltak sz. 29. 1875: 
leik. sz. 963; szül. sz. 30; újház. sz. 11; meghaltak 
száma 43. ’)

I s k o l á s o k :  1804: iskolába jár 79 növ.; 1820: a 
rektor tanítványa 24; a segédtanítóé lehetett 48; 1852: 
isk. jár 70 növ.; 1875: iskolaköteles 112; iskolába jár 
101; részben iskolázott 11. (Lásd: Adatok a beregi ref. 
egyházmegyéből átkeblezett egyházak történetéhez stb.)

9) Csenger vagy Mező-Csenger.3)
I. A község rő l  á l t a l á b a n .  Csenger mezőváros 

fekszik Szatmármegyében a Szamos balpartján. Átellené- 
ben K. - Tótfalunak, melylyel a megye által épített költ
séges hid köti össze. Hogy igen régen lakott hely lehet, 
mutatja az, miszerint a Szamos által szakgatott keleti ol
dalán , a partszélből sokszor kerültek ki hamvedények s 
régi pénzek. Hajdan erődített kastélya is volt — a mai

') Mindezeket 2 aranyos csillag, ruha-foszlányok, koporsó deszkadarabok 
s tömérdek ember-csonttal együtt a templom-alapásáskor találták.

2) A leik. hivatal értesítése folytán az utolsó 7 évben a lelkek száma 
100-zal fogyott. Gyéren házasodnak s kevés születik.

3) Az ide vonatkozó újabb adatokat dr. Gyory István megyei orvos úrtól 
nyertem.
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róm. kath. templomtól nem meszsze, — melynek helye 
ma is kastély-dombnak neveztetik; nyugoti végén pedig 
egy nagy domb látható, mely halomdombnak neveztetik. 
1217-ben már van róla említés, de még falu; ma mező
városnak címzett nagyobb község s országos képviselő
választási székhely, járásorvosi és posta-állomás. A Bach- 
világban volt benne járásbíróság is. Lakói leginkább föld- 
mivesek, vallásra nézve leginkább reformátusok, zsidók 
és kisebb részben r. katholikusok. Baromvásárai különö
sen látogatottak.

A mi birtokosait illeti: 1239. a szatmári várhoz tar
tozott; 1414. s 1420. a Chaholyi nemzetség bírja. 1429. 
már mezőváros és birtokában Chaholyi János és László 
új kir. adománynyal megerősittetnek. 1445-ben Chaholyi 
Anna, Péter lánya és 1446. Magdolna, Ch. Miklós öz
vegye, rész-jószágot nyer benne; 1470-ben pedig Ch. Já
nos özvegyének Potyinkának a vámjának fele odaitéltetik. 
1497. Chaholyi Veronka, Dobó Domokos özvegye nyer 
benne részt; 1530. pedig a Ferdiuánd-párti Chaholyi Im
rétől elvevén János király, Pekry Miklósnak adományozza. 
1545— 1551. Chaholyi Imre leányi fiusittatván, megnye
rik. 1547. Patóházi Horváth György 3 telket; 1549. Bát- 
hori András rész-jószágot; — 1565. Veszprémi Szabó Bálint 
egy nemes udvarhelyet nyernek benne. 1568—1579. Me- 
lith István, Pál és Péter M. Györgynek Chaholyi Annától 
született fiai új kir. adománynyal birtokában megerősit
tetnek. 1575. Cseuke Kelemen 1 telket, 1576. Bognár 
Pál 1 nemes ülést, 1577. Beszprémi Bálint egy telket 
nyernek benne. 1633. minden dézmájára saját polgárai 
kir. adományt kapnak. 1659. Kapy Klára, 1672. Divényi 
Ferenc, 1739. gf. Teleki Mihály, rész-jószágot kapnak benne. 
1810-ben földesurai voltak: gf. Teleki s gf. Károlyi há
zak, b. Barkóczy Fér. özvegye, Kende Pál utódi, Eötvös 
Lajos, Klobusitzky és Eötvös Imre özvegyei, Kállay Leó 
és K. József, özv. R. Nagy Ferencué, Szuhányi János, 
Fogarassy László, Jékey István, Uray Zsigmond és U. 
Ferenc, Újhelyi Antal, Korda Ferenc, Becsky János, 
Mátay , Riskó , Ozsváth, Hadady, Belényesy s több ne
mes családok. Nagyobb földbirtokosai most is ezek utódai. 
(Szirmay ázatmárv.-m. esm. II. k. 128. lap.)



Nevezetességei- s viszontagságairól keveset tudunk. 
Szirmay említi, hogy Zsigmond király 1404. mezőségén me- 
gyegyíílést tartott. A mohácsi vész után — minthogy benne 
erődített kastély volt, s a szatmári vár közelében feküdt, — 
a háborús idők viszontagságait alkalmasint ezen hely sem 
kerülte el s a pestis és egyéb járványok szintén látogatták.

Lakosai között földesúr és nemesség nagy számmal 
lévén, helyi elöljárósága is kétféle volt egész 1849-ig, 
u. m. a nemesi a nemesek hadnagya, — s az adózó közön
ség részéről a m.-városi biró alatt.

II. Az egyház ró l  á t á l ában .  A hitjavitást előzőleg 
Csenger virágzó róm. kath. anyaegyház volt, úgy hogy 
1322. András erdélyi püspök János mesternek — Ivanissy 
Péter fiának kérésére megengedi, hogy a sz. Margit 
tiszteletére épített anyatemplom sérelme nélkül, ugyan
csak Csengerben egy kápolnát építhessen fából. (Szirmay 
id. hely.)

A hitjavitás alkalmával a reformáció világa csakhamar 
ide is elhatott. Az ugyan nagyon kétséges, a mi a régi 
csenged anyakönyv 6-ik lapján olvasható, hogy már 
1527-ben Batizi András reformálta volna s a reformációt 
még inkább megerősítette volna benne a Drágfi Gáspár párt
fogása mellett Kopácsy István: hanem az inkább hihető, 
hogy reformáltatása néhány évvel később a Chaholyi örö
kösök és a Báthoriak pártfogása mellett történt meg. A 
Sebem, cleri Szatmár. 1864. 166. lap ezt Melitli György 
és Becsky Zsuzsánnának tulajdonítja. Később a reform, 
egyháznak buzgó pártfogói voltak a Chaholyi és Báthori 
örökösök, majd a Brebiri Melith-, a Lekcsei Sulyok- 
és Becsky- s később a gf. Teleki-család.

1559-ben már nagyon népes és tekintélyes prot. egy
ház lehetett; mert papja püspökké választatott. 1576-ban 
z s ina t  tartatott benne a sz.-háromságtagadó Blandratisták 
ellen, s e zsinat megbízásából szerkesztette Mélius-Juhász 
Péter az úgynevezett c senger i  h i t v a l l á s t .  E nevezetes 
zsinattól lehet száinitani a reformált vagy Kálvin-féle 
irányzat teljes uralomra jutását e vidéken. 1615-ben Me- 
lotai Nyilas István tiszántúli ref püspök „generalis syno- 
dustu tartott benne, a melyen a Szilvásujfalusi Imre vá- 
radi pap ellen, — ki a presbiteri kormányforma behoza-



tálának első sürgetője volt, — hozatott végzés. E két 
nevezetes zsinaton kívül voltak még Csengerben máskor 
is zsinatok illetőleg egyházkerületi gyűlések, nevezetesen 
1583., 1598., 1604. — a midőn Hodászy Lukács püs
pökké tétetett, — és 1619-ben. E zsinatok fontosabb 
tárgyai leginkább az esperesek felavatása s papok szente
lése volt. Egyházmegyei gyűlés szintén több alkalommal 
tartatott a csengeri egyházban; papjai közűi pedig többen 
viseltek egyházmegyei, sőt egy püspöki tisztséget is.

Magára a csengeri ref. gyülekezetre vonatkozólag az 
egyházmegye régibb jegyzőkönyveiben kevés található; a 
Vetus Tarczalianum protocollumban mindöszsze nehány 
csengeri egyháztag házassági és válóperében hozott ítélet 
van bejegyezve, kezdve 1670-en. Anynyi tény, hogy 
egykori jelentősége és fénye mindinkább inkább hanyat
lott. Úgy anynyira például, hogy az 1707-ben leégett 
templom egész 1713-ig födél nélkül állt s midőn azt 
1745-ben renoválták, az esperes által ellenjegyzett libel- 
lussal is kéregettek arra. Az egyház emelése céljából 
ekkor megindított munkásság azonban azóta sohasem 
szakadt félbe, hanem — habár olykor-olykor lanyhán is — 
egész napjainkig folytattatott.

Csengerben iskola is mindig volt; még pedig alkal
masint nem a lelkész, hanem külön tanító vezetése alatt.

A gyülekezet kebli kormányzatáról a múltból keveset 
tudunk. Kezdetben alkalmasint itt is csak az „egyházfi" 
pótolta a gondnokok helyét, s az egyháztanács hatáskörét 
a fóldesurak s a polgári elöljáróság birtokolta.

III. Az egyes  l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t  t ö r t é n t  események.  Csenger ref. papjai közül 
a szatmáregyházmegyei levéltárban következőkről van 
említés: 1) 1559-ben Bogáczy Demeter, a Tisza körüli 
reformátusok negyedik püspöke, kinek utóda a püspöki 
széken Mélius Péter lett, s igy 1561-ig élt Csengerben. 
2) 1595. Szatmári István esperes. 3) 1605. Vári Tamás 
szintén esperes. 4) 1670. Tarcali Bogdány Péter esperes. 
5) 1679. Komáromi Mihály, kinek utóda lett 6) Szentesi 
István. 7) 1685. Urdasi András. 8) 1686. Sallai István. 
9) 1707. Fiigedi Pál. 10) 1716. Zalányi István. 11) 1721. 
12) Kállai János. 13) 1723. Kovásznai Péter. 14) 1724.



Szalacsi Os. István akadémikus pap. Ennek fizetése volt 
100 rhforint, a malom szabbathaléja, s egy zálogos 
korcsma haszonbére. Öt követte 1729-ben 15) Keresztury 
János azelőtt gróf Bethlen József mármarosi főispán ud
vari papja, aztán 1730. egyházmegyei ülnök, 1737-ben 
e.-m. jegyző. Több Ízben hivatott Beregszászba, de nem 
ment, bár a csengenek pontosan nem fizették, a miért 
1731-ben a kanonika vizitáció a papi szolgálatot beszün
tetni rendelte, ha 30 nap alatt meg nem fizetnek. Meg
halt 1742-ben Csengerben, a pestisben. 16) 1743. Dió
szegi István akadémikus pap és orvos, csakhamar e.-m. 
ülnök, s 1747. e.-m. jegyző. Hibáztatta a vizitáció, hogy 
1744-ben pünköst harmadnapján házasokat esketett; 1745. 
ennek fizetéséből 20 forintot el akart vonni az egyház, 
vetést ígérvén helyette. Meghalt 1749-ben. Utóda lett 17) 
Komlósi András akadémikus pap, előbb németi tanító, 
1765. aszszeszszor, 1767. helyettes-, 1772. rendes jegyző , 
kit dicsértek mint jeles papot. 18) 1773. Kaszoni András. 
Tanult Debrecenben s a külföldi egyetemeken. Csengerben 
lett pappá, s ugyanott halt meg 33 év múlva. 1782-ben 
oly feltét alatt maradt meg, ha neki az egyház 4 boglya 
szénát, 15 szekér fát és egynéhány db. földet a d , mit 
meg is ígért. 1790-től fogva aszszeszszor volt. 19) 1806. 
Tunyogi László. Tanult Debrecenben és külföldön, egy 
év múlva Porosaiméra, onnan ismét egy múlva Mikolába 
ment, s ott huzamosan lakott. 20) 1807-ben jött az ugocsai 
traktusból Z. Kozma István, kinek 200 frt. fizetése 40 
frtra szállván alá, 1811-ben Csengert elhagyá. 21) 1812— 
19. Etédi József, kinek lábai gyengesége miatt előfogatok 
adására kötelezte magát az egyház mindanynyiszor, vala
hányszor halottat kisérnie, vagy beteghez úrvacsorát vin
nie kellett, csakhogy közölök el ne távozzék. 22)1819— 
1828. Mészáros István később szatmári pap s esperes. 
23) 1828—33. Melegh Zsigmond. 24) 1833—37. Rácz 
János. 25) 1837—75. Darabanth János, ki alatt 1851. 
egy új iskolaépületet emeltek s 1866. papi lakul a gf. 
Teleki kúriát megszerezték stb. Meghalt 1875. nov. 22. 
26) 1876. ápril 24 óta Nagy Bernét.

A csengeri ref. egyházban 1852 óta s e g é d l e l k é 
szek is voltak, jelesül: Lányi Lajos, Bada Károly,



Dobos István, Fábián Ignác, Nagy Bernát és Csépke 
Péter.

IV. I s k o l a ü g y  és t an í t ók .  A menynyiben 1559. 
püspök, 1595, 1605. és 1670. esperesek s időközileg 
aszszeszszor papok laktak Csengerben és maga az egyház 
is népes és tekintélyes volt, nem lehet feltenni, hogy a 
két hivatal — papi és tanítói — kezdettől fogva el ne lett 
volna benne különítve, noha az egyházmegyei jegyző
könyvekben róluk egész 1690 ig nincs semmi emlités. 
Ennek dacára nemcsak átalában véve iskolája volt a 
csengeri egyháznak, hanem az a régibb idők szokása 
szerint, részben egy kis gyranázium mintája szerint volt 
vezetve. Ez iskolát előbb csak egy tanitó vezette, ki mind 
a fiúk, mind a lányokat tanította; 1777-ben azonban 
leány-tanitóság állíttatott fel; 1797. pedig a fiiskola osz
tatott ketté s a kisebb finövendékek tanításával egy kisebb 
fitanitó — köznyelven preceptor — bizatott meg. A mi a 
tananyagot s tantervet illeti: az több kisebb eltéréssel 
épen az volt, mit a tiszántúli egyházkerület, illetőleg a 
szatmári ref. egyházmegye időnkint megállapított.

a) R e k t o r o k  s i l l e t ő l eg  n a g y o b b  f i t a n i t ó k :  
1) 1562. Ilosvai Péter, ki ezen év július 22. öngyilkos 
lett. (Batizi Miklós naplója, Fraknói: Hazai és külföldi 
iskolázás 184. lapján.) 2) 1696. Csekei Mihály. (Tarcali- 
féle e.-m. jegyzőkönyv 305. lap.) 3) 1705. Veszprémi 
István. 4) 1708. Zilahi András. 5) 1710. Báthori István. 
6) 1712. Mezei István. 7) 1719—23. Szatmári K. Sámuel, 
ki később bagosi pap lett. 1723—30-ig a vizitáció napló
jában nincs kitéve a rektor neve s hogy 8) 1726. Nyír
egyházi Mihály volt a csengeri rektor, a Tarcali-féle 
jegyzőkönyvből tudjuk. 1726. fizetésbeli hanyagsággal 
vádolja a vizitáció a csengeri egyházat s 1727. az iskolát 
dicséri. 9) 1730. Mihályfalvi János rektor nevével talál
kozunk', azután a nevek ismét kimaradnak 1735-ig. Ekkor 
dicsérik 10) Garbóczy Andrást, ki 1739-ben azért nem 
maradt meg, mert köteles volt pappá lenni. 11) 1739— 
43. Somodi Ferenc, kinek tanítványai a pestisben mind 
kihaltak; sőt ö maga is beteg volt, de az egyház azt 
Ígérte, hogy ha meggyógyul megmarasztják. 12) 1743. 
(ha nem előbb) Dési István, kit noha jó ember volt, nem



marasztottak; mert a legények hozzá nagyon bejártak. 
Az egyház feleséges rektort szándékolt vinni, min a vizi- 
táció nagyon csodálkozott. 13) 1744. Incze Mihály. 14) 
1745—51. Komáromi József, előbb angyalosi tanító. 15) 
1752—55. Laki András. 16) Vecsei István. Jött a szat
mári kollégiumból, később pap, sőt 1810. e.-m. ülnök 
lett. 17) 1758—64. Váczy György, ki pappá akart lenni. 
18) 1764—66. Viski György. 19) 1766—68. Pataki Mi
hály. 20) 1768—72. Almási István. 1772—74. nem lévén 
meg a vizitáció aktái, a tanitók neveit nem tudjuk. 21) 
1774—78. Vincze István, ki világi pályára készült. 22) 
1778. Huszti József. 23) 1779—81. Józsa János. 24) 
1782—84. Juhász András. 25) 1784—87. Deáki András. 
26) 1787. Nagy Ferenc; jött Debrecenből. Az 1788. jött 
rektor neve nincs feljegyezve; de 'ígylátszik 27) hogy 
Vincze János volt az, ki 1793. Szatmári a grammatisták 
preceptorává lett. 28) 1793—96. Szél György. Jött Deb
recenből s vetési pappá lett. 29) 1796. Bottyán János. 
Született Németiben s tanult Debrecenben s a csengeriek- 
kel való sok baja után Szatmárra ment az olvasók pre- 
ceptorául. 1800. jött helyette 30) Oláh János, ki világi 
emberré lön. 31) 1801—1804. Takács István; tanitott dekli- 
nistákat, komparaciót és grammatikát. 32) 1804—1807. 
Vas Sámuel. 33) 1807—10 Sápi István. 34) 1810—14. 
Mester István, ki gyenge tanító volt. 35) 1814— 17. Kósa 
Ferenc, kit több ízben mint jeles tanítót dicsértek. 36) 
1817. Muhi Jánost szintén dicsérik. 37) 1818—22. Nagy 
Béniám, kiről azt jegyzi meg a vizitáció, hogy egész a 
poézisig nagy előmenetellel tanít. 38) 1823—25. Bodnár 
Gábor, kit szintén folyton dicsérnek. 39) Kovács 
Gábor, hasonlag dicséretes tanító. 40) 1827—29. Ka- 
szonyi András. 41) 1829—31. Eszenyi László, ki később 
pap lett. Mindkettő dicséretes tanító volt. 42) 1831—35. 
Széles Mihály. 43) 1835—40. Bacsó István. 44) 1840—42. 
Kulcsár Dániel. 45) 1842—44. Szilágyi László. 46) 
1844—47. Szentpétery József. 47) 1847—53. Kapros 
Gáspár. 48) 1853—55. Lányi Lajos. 49) 1853—61. Bada 
Károly. 50) 1861—66. Dobos József. 51) 1866—69. Fá
bián Ignác. 52) 1869—76. Nagy Bernát. 53) 1876 óta 
Csépke Péter. Ezek 1853 óta segédlelkészek is valának



s tanítói hivatásuknak is többé kevésbé megfeleltek s kö
zülök különösen kiemelkedett Fábián Ignác.

b) L e á n y t a n i t ó k :  1) 1777. Bartha Mihály. 2) 
1778. Szabadszállási Sándor. 3) 1779—1810. Fekete Ist
ván, ki 1783. haza akart menni Németibe, de aztán mégis 
megmaradt. „Tanított az Ábécétől fogva a nagykátéig.0 
4) 1810—16. Oláh János. 1810-ben megjegyzik róla, 
hogy jó iskolája van, de a harangozást megunta. 5) 1816. 
Szodorai Pál. 6) 1817. Költő János. 7) 1818. Márk Fe
renc ; hely nélküli pap s dicséretes tanitó, de a papi hi
vatalba viszszajuttatását kéri. 8) 1820—25. Nagy Sándor, 
kiről 1823. meg van jegyezve, hogy „könyvből, készü
letlenül és igy minden judicium nélkül tanít. “ 1824. azt 
panaszolják ellene, hogy csak gazdálkodik. 9) 1825—70. 
Riskó Károly, ki csaknem haláláig szorgalmas tanitó 
volt. 10) 1870 óta Király András.

c) Ki sebb  f i t an i tók .  1) 1797. Szodorai Pál. 2) 
1801. Oláh Mihály. 3) 1802. Takács István. 4) 1804. 
Kazai György. Ez időtől fogva nincs szó a kisebb fitani- 
tóról a vizitáció naplójában, egész 1820-ig, a midőn 5) 
Fejér Dániel emlittetik, ki hivatalát dicséretesen folytatta 
1824-ig. 6) 1824—25. Riskó Károly, kit a figyermekek 
megkevesbülése miatt elszándékoztak bocsátani. 7) 1875-től 
Móricz Károly. 8) 1849-ig Farkas Károly. Őt követték 
úgy a kisebb tanítóság, mint ezzel egybekötött orgonis- 
taságban. 9) 1849—54. Horváth András. 10) 1854—56. 
Bada Károly. 11) 1856—60. Szabó Antal. 12) 1860—63. 
Tóth György. 13) 1863 óta Pap Sándor.

V. B e l h i v a t a ln o k i  f i ze tések,  a) Lelkészi fizetés 
1705 körül: 1) Summa pénz flór. 100 Rhen. 2) A ma
lomból sabbathale. 3) Halotti predikálástól dénár. 100. 
4) Kereszteléstől den. 12. 5) Házasulók eskütésétől den. 
40. NB. A csatári generális szent szinodus egészen ezt 
tollálta és mindenütt csak egy szegény falusi ember is 
kereszteléstől ad den. 24., vagy 1 tyúkot s 1 kenyeret. 
Eskütéstől vagy kopulációtól az egész traktusban nemes 
ember ad 1 imperialist, paraszt ember fi. 1. Hiszen nem 
házasodik minden esztendőben az ember, miért akarja 
ebben a csengeri ekklézsia magát prostituálni. Azért semel 
pro semper imponáltatik, hogy a bévett jó rendhez kom-



formálják magokat. 1801: 100 rhénes forint; 30 szekér 
ía ; 4 szekér széna; 4 köböl vetés alá való föld, vagy a 
helyett 1 arany; 1 fordulón 1 szántóföld; 20 rhfrt. sto- 
láré; a mlgos gróftól (Teleki-ház) 14 köböl dézma búza. 
1877 : 210 o. é. frt. készpénz; 20 köböl megrostált búza; 
30 hold szántóföld egy tagban; a gróf Teleki-családtól 
az 1818-ban megszüntetett majorság! dézma-búza helyett 
33 frt. 50 kr.; 5 boglya tiszta széna 20 rudasával szá
mítva; 16 frt. szántásdij; az új temető fíítermésének ha
szonélvezete; 10 öl fa; az e.-megye által megállapított 
stolárék.

b) N a gy ob b  f i t a n i t ó i  f izetés  1705. körül: Flo- 
reni 40. Két kerülő coquia (sorfőzés). Búza cubuli 5. 
A malomból (a gf. Telekiek malma) való sabbathalenak 
y3-a. Didactrum. Signanter az Abecedariusoktól den. 24. 
Rudimentistáktól den. 48. Etymologistáktól den 100. 
Szeredai és szombati sabbathale. 1801: 50 vonásfrt.; 2 
sor kókvia, vagy helyébe 30 vfrt.; 5 rhfrt. és 45 kr. te
metési illeték; 50 vfrt. tandij; a mlgos gftól 7 köböl 
dézma búza; az ekklától 6 köböl búza. 1867: 173 frt. 
74 kr. készpénz; 3 hold föld; 10 köböl búza; 3 öl fa; 
25—30 frt. tandij s ugyananynyi csirke s az e.-m. által 
megállapított stolárék.

c) L e á n y - t a n i t ó i  f ize tés  1801: 40 vfrt. készpénz; 
8 köböl búza; 30 vfrt. tandij. 1867: 126 frt. készpénz; 
10 köböl búza; 3 hold föld; 3 öl fa; 80—90 frt. tandij 
s ugyananynyi csirke.

d) Ki sebb  f i t an i t ó i  s eg y sze r sm in d  o r gon i s t á i  
f izetés  1801: 40 vfrt..; 1 sor kókvia vagy helyette 15 
vfrt.; 6 köböl búza. 1867: 126 frt készpénz; 10 köböl 
búza; 3 öl fa; 3 hold föld; 60—70 frt. tandij s ugyan
anynyi csirke; az e.-m. által megállapított stolárék. (Bél- 
teki Matric. Usualis. 27. lap. A belhivatalnoki fiz. öszsze- 
gelt kimut. 1801. 1867-iki öszszeirás.)

VI. T em plo m ,  t o r ony  s ha r angok .  U r a s z t a l i  
eszközök.  E g y h áz i  és i sko l a i  épüle tek .  I n g a t l a n  
és i ngó egyház i  j avak .  A csengeri t em p lomot  igy 
írja le Henszlman az Archaeol. közi. IV. k. III. f. 143. 
lapján: „Épült téglából a XV. század második felében 
s elrendezése több különösséggel bir. Nyugati végén emel-
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kedő tornya már földszint 8 szögű és annak két ferde 
oldala közepén, s igy nem mint rendesen sarkokon, tám 
látható. A toronynak a templom felett 5 ablakos osztálya 
van; magassága tetejéig mintegy 62'. Tetején alul renais- 
sance-féle kinövései vannak, a tető, vagy sisak görbe 
vonalban fut föl. A templom két hajós, nagyobb és 
kisebb, vagy északi hajóból állván; amaz 21'-nyi, emez 
10' 5"-nyi széles; a 2 hajó közti pillér 3' 3"-nyi széles
séggel bir. A hajók hoszsza 36'. Egy 3-ik hajó észak 
felé újabb időben épült a régibb kettőhöz. A diadalívnek 
vastagsága 3'. A szentély hoszsza 24' 2", szélessége 14' 
8" 8 a 8 szög 3 oldalával van zárva. Hogy az északi 
hajó eredeti s nem későbben csatoltatott a délihez, világos 
abból, miszerint az előbbinek talapzata az utóbbi körül 
is fut. E talapzat, valamint más tagozat is, e célra ido
mított téglából készült.“ A Darabanth J  cs.-i lelkész 
1854-iki följegyzése szerint pedig 1707-ben leégvén e 
templom, 1713 ig pusztán állt s akkora Lekchei Sulyok
család által az északi hajóval kitoldatott s beíedetvén, 
belszerkezete is megújittatott. 1832. újra zsindelyezték; 
1745-ben pedig Hadady Gábor gondnokságában újonnan 
vakolták s bele új székeket s költséges menynyezetet 
készítettek, mely még ma is fennáll; de a székek elkor
hadván , helyettük Uray Károly főgondnokságában újakat 
készítettek. 1840-ben Eszenyi László gondnokságában 
északon és délen két elő-templom épült hozzá. Ugyan
ekkor készi tették az orgonát is , valamint a mostani ka- 
thedrát is téglából, díszes koronájával együtt.

A már leirt t o rony  tetején 1836-ig egy kőkereszt 
állt, melyre a reformáció korában egy forgó kakast illesz
tettek; azonban 1835. a villám a kakast és a keresztet 
lesújtotta. 1836-ban aranyos csillagos gombot tettek he
lyére; de 1854. aug. 18. ismét lelökte a vihar, azonban 
helyette Csáki Gáspár csengeri ács, — Ozsváth György 
gondnoksága alatt, azon év októb. 22. — egy közkölt
ségen készült új gombot tett, mely még ma fenn is 
áll. E toronyban 3 régi harang is volt; egyikök mintegy 
6 mázsás ezen köriratfal: „Paul. Melith Caesar. Reg. 
Mattis Capitan. ad propagandam laudem nominis Divini 
et Ecclesiae convocationem, ac emolumentum fieri curavit



16-a Novemb. An. Dni. 1599.u E helyett 1713. öntettek 
egy más, mintegy 2 mázsást. 1813-ban ismét öntettek 
egyet és 1821-ben ismét egy 3-ikat a rajtok levő felirat 
szerint az egyház költségén. A h a r a n g o k o n  kívül egy 
óra is van a toronyban, mely egy 1809. márc. 13 iki 
följegyzés szerint nem tudni mikor készíttetett, hanem 
anynyi igaz, hogy gyakran megromolván, sok kölséggel 
tétetett hasznavehetövé. Gyakori megromlása a harangozók 
gondatlanságának lön tulajdonítva.

U r a s z t a l i  ké sz le tek :  1) Egy két font és 3 '/4 lat 
nehézségű nagy ezüst pohár. Felső ajkán virágok közt 
ezen körirat olvasható: „Bibite ex hoc omnes. Mát. 
XXVI. I. Cor. XI.“ A pohár talpára ez van metszve: 
„Illucescente verbo Franc. Suliiok fecit Anno Dni 1556.“ 
Fellebb a Sulyok-család címere, — melyben egy kéz, hajtó 
sulykot fog, — s ez után ezen irat: „Renovatum et aurea
tum per me Georgium Sulyok de Lekche in anno Dni 
1646. die 16. nove.“ 2) Egy kisebb füles ezüst pohár, 
fedeles kanna forma. Arany virágokkal; külső és belső, 
fenekén 1— 1 aranyérem. A külsőn egy egyszarru egy 
fa mellett állva, körötte eme betűk: „I. N. N. A. i. R. I. 
A. 0. T. T. I. N.“ A belső fenekén levő érmen egy em 
béri arc látszik eme körirattal: „MATTIS. I. P. S. U. M. 
E. X. E. M. I. L. A.“ A pohár fedelében is van egy arany
érem szegezve egy emberi arccal e körirattal: „MAXlMlAX. 
D. G. RO. HUNG. BOH. REX. 1563.“ Ezen pohár ke
rületén nagy betűkkel ilyen irat van: „ENN. BCHK1 
SUSÁXXA T. X B. MELIT. GEOrgv UR HÁZAS
TÁRSA ADTAM EZ KAXXÁT In TISZTESSÉGÉRE 
CsEXGERI TEMLOM URVAChORÁK KISZOLGÁLRA 
KÖRÖK EMLÉKEZETRE AZÉRT VALAKI EZT MÁSRA 
FORDÍTAXÁ In ÁLDÁSA SOHA XE LEGYEX RAiTA 
Ao Dni 1654.“ Ezen kanna alakú pohár súlya 1 font 17 
és ’/4 lat, nagysága egy itcésnél nagyobb. 3) Egy vékony 
pléh forma tányér, bizonytalan, ezüst-e vagy másféle, — 
ilyen körirattal: „Accipite Comedite Mát. 26. I. Cor. 11.“ 
Xehézsége négy lat. 4) Egy cintál, közepén cifrázatok 
közt eme betűkkel: „I—R. GY. 1737.“ Szélén e körirat: 
„X. IRiskó József és Uray Juliánná buzgó indulatból 
ajánlják a CSEXGERI REf. ECClanak 1793.“ 4) Hat
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darab kisebb-nagyobb cinkanna. Egyiken közűlök G. L. 
H. S. betűk vannak s 1687. évszám; egy másikon ezen 
körirat: „Ezt is KÁRÓLYy SÁMUEL szerzetté 1710.“ ; 
egy harmadikon ez: „Uray Gáspár, Komlósy Erzsébet 
anno 1766.“ A töhbin semmi irat nem található. 5) Há
rom abrosz, négy kisebb s nagyobb kendő, arany virág
gal , selyemmel és fejtővel varrva. Ezeken kívül egy kék 
tafota, veres bélléssel s íehér selyem rojttal ezen irattal 
felül kivarrva: „KALLAY N. László, Jánky Rebeka 1789.“ 
A többieken semmi irat.

E gy h áz i  és i sko l a i  épüle tek .  A régi parók-  
h i a l i s  t e l ek ,  — melyen egy 4 szobás kényelmes lak ál
lott a szükséges melléképületekkel, — a templom szenté
lyével szemben feküdt, az utca átellenes oldalán; de 
kertjét— mely még 1809-ben 1 holdnyi területű volt,— 
a Szamos folytonosan szakgatta: ennélfogva 1866-ban el
adatott s helyette a templom északi szomszédjában fekvő 
grf. Teleki kúria vásároltatott meg, melyen egy 5 szobás. 
szilárd anyagból épült s cseréppel fedett tágas udvarház 
és derék melléképületek vannak, miket térés udvar és 
terjedelmes kert övez. Az i sko l a  és tani  tói l ak  ud
vara  1809-ben 767 □ öl volt; de ebből, — a grf. Teleki 
udvarból (a mai papiakból) kijárhatás céljából, — egy 
darab levágatott. Ezen, a régi iskolaépület teljesen hasz- 
nálhatlanná válván, 1851. egy 15 öl hoszszú s 5 öl széles 
íiiskola s tanítói lak készült, tégla alapra vályogból, 
zsindelylyel födve. Ugyanekkor egy leányiskola és taní
tói lak is készült ugyanazon szűk udvarra, fából, nádte
tővel. Ezen segítendő az egyház 1877-ben á íiiskola mel
lett egy új telket szerzett leányiskola helyiségül.

I n g a t l a n  j a v a k :  a) T e m p l o m h e l y  s cinterem 
864 □  öl. Ebből egy darabot, az útca szélesítése végett, 
a város az 50-es években önkénytíleg elfoglalt, b) Köz
ve t l en  egyház i  b i r t ok :  egy száraz malomhely 1477 
□ öl; egy •©' sz. ház 1136 G öl; más sz. ház 57D°; 
régi temető 1666D0; lanka a berekalján 974 és 1294D0; 
tagos birtok 57 hold 156D°; új temető 3 hold 750D°; a 
32 sz. ház udvar és kerttel 7310°. c) Le lk é s z i  i l l e t ő 
ség: a lelkészi lakhely 3 h. 7500°; a lelkészi külbirtok 
28 h. 556D°. d) N a g y ob b  f i tan i tó  és s e géd l e lké sz i



i l l e t őség :  3 h. 134 e) K i sebb  f i t an i tó i  i l le t 
mény:  4 h. 634 □*. f) L eá ny  t an í t ó i  i l l e tőség :  3 
h. 135D0; mindezeknek holdját 1600 □  ölével számítva.

I n g ó sá g o k :  Az egj'házi levéltárban illetőleg a lel
kész gondozása alatt van 6 darab anyakönyv, kezdve 
1766-on s folytatva a jelen időig; 7 db. egyháztanácsi s 
körleveles s illetőleg gondnok-számadási jegyzőkönyv. A 
taneszközök a következők: 48 db. falitábla, 2 számoló
gép, 5 db. falitérkép, 2 földgömb, 5 fekete falitábla stb. 
Az iskolai könyvtár áll 320 kötet könyvből. (1875. febr. 
22-iki öszszeirás.)

VII. Népesség.  1801: Ágy szám: 286. Lelkek 
száma: 1068. 1877: Lelkek száma: 1471; ájházasok sz. 
22; szülöttek sz. 81; konfirmáltak sz. 37; halottak sz. 
51. I s k o l á s o k :  1801: Nagyobb fitanulók sz. 52; kisebb 
fitanulók sz. 62; leánytanulók sz. 60. 1877: Tankötele
sek 6—12 évesekig: 213; iskolába járók sz. 185; isk. 
elhagyottaké 28.

10) Csenger-Bagos.
I. A község  és e g y h á z r ó l  á l t a l ában .  Csenger- 

Bagos fekszik a Krasznaközön, közel a Krasznához, ter
mékeny határral, főleg kaszálók- és rétekkel. Hihetőleg 
az ős megszállás óta folytonosan a — Károlyiak-, Choma- 
közyek- és Wethéssyekkel egy nemből származó s egykor 
pallosjoggal biró — Bagossy-család bírta; azonban 1405. 
Kállay János is birt belőle egy részt. 1424. Bagossy Pé
ter bagosi jobbágyait a Bélteki Drághok kegyetlenül meg
verik. 1429. Foltba és Hoszszútelek puszták Bagoshoz 
Ítéltetnek. 1435. Hoszszútelek, Csalkonya, Foltba földje, 
Krasznarétje pusztákat a csengenek s csengerújfalusiak el
foglalják. 1513. Krasznarétje, Gecserétje, Aszthalmirét, 
Középrét és Tóliátirét Bagoshoz tartozandósága tárgyában 
tanúvallomás tétetik. (Szirmay Sz.-v.-m. L. II. köt. 133. 
lap.) Cs.-Bagosnak egyes viszontagságairól mit sem tudunk. 
1848 előtt mint jobbágyközség magyar és oláh lakosaival 
földesúri hatóság alatt állott s a helyi elöljáróságot ké
pezte a biró esküdttársaival. Az óhitíí oláhokat Bagossy 
László telepítette Bagosra — kedvet kapván a Károlyiak-



tói, midőn Bagos-, Kis- és Nagykolcsra telepedhetési en
gedélyt kért 1731-ben, — melyet Szatinárvármegye nem
csak megengedett, hanem az idegen ajkú települőket 3 
évig adómentessé tette, sőt a katona-szállásolástól is bi
zonyos taxa mellett felmenté. (Sz. vármegyei levéltár act. 
publ. 1731.)

A hitjavitást előzőleg róm. kathol. parókhia volt 
Cs.-Bagos s 1334. a szatmári főesperességhez tartozott, a 
mikor Simon nevíí papja 20 dénárt fizet pápai sexennalis 
dézma gyanánt. (Schematismus cleri Szatmár. 1864. 48. lap.)

A reformációt a Bagossyak rpártfogása mellett, — hi
hetőleg — a közeli Csenger és Óváriból mint a reformá
ció főfészkeiből vette be. Pártfogói a Bagossyak és Dorna- 
hidyak voltak; az előbbiek csak Mária Therézia alatt 
kathólizálván. A reformációt követő első századi életéről 
különben mit sem tudunk. — A Sz.-egyházmegye Tar- 
czali-féle jegyzőkönyvében, 1670-en kezdve, csak egyes 
válóperes esetek vannak belőle feljegyezve. L. Ember Pál 
a szatmári e.-megye anyagyülekezetei közé számítja; de 
papjairól 1724-ig mit sem tudunk. A Carolina resolutio 
után elnyomott lévén a protestáns egyház helyzete, grf. 
Eszterházy Károly egri püspök megkisérlé a temlomfog- 
lalást; de sikertelenül. A jelen század elején viszályok 
merültek fel az egyházban, minek következtében özv. Ba- 
gossyué, grf. Lázár Erzsébet kórtéré, az egyházmegye a 
nevezett urad. ügyészét — Gyene Károlyt, — felügyelő-gond
nokul nevezte ki; különben az egyház megkezdé az épít
kezést s a fejlődés útjára tért. 1865 óta a földesuraktól 
birtokot is nyert; továbbá pénzhagyományban is része
sült, jelesül: 1874-ben Tassi Jánostól 40 frtot; 1875. 
Siket Györgytől 40 frtot; 1876 bán Tassi Andrástól 
138 frtot.

II. Az egyes  l e l készek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e s e m é n y e k .  1) 1724—26. Szatmári Sámuel. 2) 
1726. Szigeti Zsigmoud. 3) 1728—30. Kegyes Ferenc, 
előbb a szatmári kollégium kontra skribája. 4) 1730. is
mét Szatmári Sámuel. 5) 1731-ben, a midőn a sok panasz 
miatt pap nélkül akarta hagyni a traktus Bagost, — Kál
lai István. 6) 1732—67. Szatmári M(olnár) Ferenc, ki 
alatt 1736 bán nem jelennek meg a vizitáción. 1744-ben



meghagyja a vizitáció, hogy az egyház ládáját ne magán 
embernél; de a parókhián tartsák. Ugyanekkor egy leány, 
ki az úrvacsorái kenyeret meg nem ette, hanem a tem
plomból kilopta, mint szentségtörő az egyházmegyei ta
nács elé idéztetik. Ez alkalommal nemcsak az egyházfi, 
hanem a gondnok neve is emlittetik: ennélfogva már 
ekkor Bagoson a rendes egyháztauács a községi elöljáró
ságtól el lett választva. 1767-re azon okon nem marasztják 
Szatmárit; mert már régen lakik Bagoson. 7) 1767—71. 
Fülei Sámuel. 8) 1772—77. Árokháti István. 9) 1777—79. 
Hollós András. 10) 1779—81. Szikszay István egyház- 
megyei jegyző. 11) 1781. Almási István. 12) 1782—85. 
Keresztury György. 13) 1785. ismét Szikszay István. 14) 
1786—94. Antal Mihály, ki saját peres ügye miatt az 
egyházkerületi gyűlésre felmenvén Debrecenbe s a világi
aktól remélvén pártfogást, Sinay ellen a világiakhoz adta 
magát s ezek által küldöncül használtatott. 15) 1794 —1815. 
Borbély János, kinek utódai az alnép közé viszszasűlyed- 
tek. 16) Ennek halála után jött Méhtelekről 1815-ben 
Geczeő István s lakott 27-ig, „feddőzvén dorgálózván mind 
alkalmas, mind alkalmatlan időben, különösen a korcs
mázó elöljárók ellen.“ 17) 1827 — 34. Nánásy Mihály, ki 
alatt az építkezések megkezdettek. 18) 1834—39. Ku- 
rovszky György. 19) 1839 — 43. id. Márk Ferenc. 20) 
1843—62. Keresztúri Szabó Ferencz. 21) 1862—73. Nagy 
Zsigmond, előbb jánki segédlelkész s tanító, ki alatt az épít
kezések újra megindultak s kinek sok érdeme van abban, 
hogy Bagossy Amália az egyház és a belhivatalnokok ré
szére földet adományozott. Mind ő, mind előde Cs.-Bago
son haltak el. 22) 1873 óta Mártha József előbb sz.-né
meti káplán-tanitó.

III. T a n i t ó k  és  i s k o l a ü g y .  A tanítói hiva
talnak a lelkészből különválasztatása idejét megmondani 
nem tudjuk. Hogy a reformációval az iskola is meg ne 
nyílt volna, fel sem tehető, miután az első prot. papok 
mindenütt tanitók is voltak egyszersmind. 1701-ben 1)
Szilágyi Pál úgy ir alá a Tarczali-féle e.-m. jegyzőkönyv 
305. lapján, mint cs.-bagosi tanító. De aztán a kuruc- 
világ, pestis és az 1717-iki tatárfutás miatt a bagosi egy
ház külön tanítói állomást nem szervezhetvén, ismét a



lelkészek tanítottak; 17 64-ben a papihivataltól ismét el- 
különittetvén a tanítás: 2) Szilágyi György lön a tanító, 
kit még 1766-ban is marasztottak, de nem maradt. 3) 
1766 tavaszán jött Debreczeni Ferenc. 4) 1767—71. Incze 
István. 5) 1771. Lisznyay Pál, ki — a már 1772-ben pá
pista Bagossy-családuál nagy kegyben lévén, annak ked
véért, — pápistává lett. 5) 1772—76. Görgényi Mihály. 6) 
1776. Boros József. 7) 1777. Beke Péter. 8) 1778—79. 
Tóth József; dicséretes tanító. 9) 1779 — 83. Boros József. 
10) 1783—86. Csákány Mihály. 11) 1786. Tóth József. 
12) 1787. Szabó László. 13) 1788—90. Tóth József. 14) 
1790—92. Tömöri Ferenc. 15) 1792—98. Tóth József. 
16) 1798. Pelsőczy Mihály. 17) 1799. Csala János. 18) 
1804. Debreczeni József. 19) 1805. Tömöri Ferenc. 20) 
1806. Költő János. 21) 1809—11. Debreczeni József. 22) 
1811—14. Vájná Ferenc, kinek tanítványai 1812-ben nem 
járnak iskolába. 23) 1815—17. Begyes György; előbb 
igen dicsért, majd 1816. lankatag tanító, ki azzal menté 
magát, hogy tanítványai nem járnak fel; mindazáltal azon 
feltét alatt, ha az iskolaépületen igazítani fognak, meg
marad. Ugyanekkor meginti a vizitáció, hogy rongyosan 
ne járjon. 1817-re családja miatt nem marasztják. 24) 
1817—23. Bogdány Zsigmoud, 1817. és 18-ban dicsérik 
mint jeles tanítót; de a fizetéssel nem méltányolják. Még 
1821-ben is dicsérik; de már 1822-ben a betű-ismeret és 
olvasáson kívül semmi előmenetelt nem talál a vizitáció, 
sőt az útmutatás-, számvetés- és éneklésben iskolájában nagy 
a hanyatlás, a mely miatt maga is változni óhajt. 25) 
1824—28. Fórizs János. 26) 1828—31. Lengyel József. 
27) 1832—34. Vatay Mihály. 28) 1835—42. Rózsa Sze
gedi István. 29) 1842—44. Szilágyi Dániel, ki a Bagossy- 
családuál különös kegyben állott. 30) 1845—46. Király 
Pál. 31) 1847—48. Bernáth Antal. 32) 1848—51. Dávid 
Miklós. 33) 1851—55. Peres József. 34j 1855—62. Ró
zsa Szegedi István. 35) 1862—63. Csécsi József. 36) 
1863—65. Csizmadia Zsiginond. 37) 1865—68. Csécsi 
József. 38) 1868. Bay Ferenc. 39j 1869 — 70. Szabó 
Zsigmond. 40) 1870—71. Bartha Sámuel. 41) 1873—75. 
Miski Károly. 42) 1875 óta Berki Péter. A tanítók ily 
sűrjen változásának oka abban rejlik, hogy azok részben



a fizetés csekélysége miatt jövedelmesebb állomásokra 
mentek, részben pedig gyenge tanítók lévén, másokkal 
cseréltettek fel.

IV. Be lh iv a t a ln ok i  f ize tések ,  a) Le lké sz i  
f izetés.  1705: 1) A mely gazdának 2 vagy 3 hold ve
tése van, ad 3 kér. búzát 18 kévéjével. A ki csak 1 köblöt 
vet, nem ad búzát, hanem 21 poltrát. A kinek vetése 
nincs, ugyanannyit. 2) A béresszolgák feleségei fejenként 
10 polt. 3) A Bagossy urak udvarából hol 10, hol 12 
kereszt búzát fizetnek diskréeionáliter. 4) Szénát a falu 
kaszál 10 vagy 11 boglyát közösen. 5) Minden markás 
ember ad egy-egy szekér fát. 6) Az özvegyek 3 siug vász
nat, vagy 9 polt. 7) Keresztelés, esketésért a szokás sze
rint (t. i. egy tyúk egy kenyér). 1801: Pénzfizetés 4 v. f .; 
keresztes búza 99 kéve; szemes búza 10 véka; fa 29 sze
kérrel ; stoláre 6 v. f .; 3 fordulón felébe szántathat a 
lelkész 11 köblöst; kaszáló, melyet az ekkla kaszál, 
gyűjt és hordát, 8 boglyás; a mit a lelkész maga művel
tet, 8 boglyás. 1874: 53 köböl provent búza; 6 frt. o. é .;
8 öl fa; 4 öl helyett pedig nád; 12 köblös szántóföld; 
2 vékás kenderföld; 20 boglyás kaszáló; s a más egyhá
zakkal közös szokás szerint a temetők fütermésének %-a;
9 frt. stolare. (A földek adóját az egyház fizeti.)

b) T an í t ó i  f izetés.  1705: „A mint t. Szalacsi 
Péter uram aunotálta, változó fizetése vagyon a mesternek; 
néha egy-egy gazda ember ad 9 kéve búzát és 7 polt. 
s néha másképen egész akcidenciákkal együtt, a mint 
megegyezhetnek." Az 1766. dec. 16-iki vizitáción e „vál
tozó fizetés" helyett a következő biztos fizetés állapiltatott 
meg: 1) Minden gazda, a ki 3 köböl búzát elvet, ad 1 
kereszt búzát és 6 polt. 2) A kinek nem terem búzája, 
ad 1 vékát és 2 garast. 3) A falu ad és beviszen 3 
boglya szénát és 5 szekér fát. 4) Tandíjul minden gyer
mektől fél szekér fa és 1 véka zab különbség nélkül; a 
fiúktól 1 frt.; a leányoktól '/2. 1874: 23 köböl provent 
búza; 4 frt. szénaváltság; 5 köblös szántóföld, melyért 
az adót az egyház fizeti; 4 öl tűzifa; a temető füvének 
V3-a; mintegy 10 frt. temetési dij és a tandijbeli pénz 
és zab értéke mintegy 66 frt. (Bélteki Matr. Us. 66. lap. 
A belhiv. fiz. öszsz. kim. 1801. és 1874-iki öszszeirás.)



V. T em plo m  és t o r o n y  s ha rangok .  Urasz-  
t a l i  eszközök.  E gy ház i  és i sko la i  épüle tek .  I n 
g a t l an  és ingó egyház i  javak.  A t e m p l o m  a 
reformáció előtti időkből, hihetőleg a XV-ik század 
második feléből való s alkalmasint a Bagossy-családnak 
köszönheti léteiét, mint a melynek sírboltja is alatta van. 
A tervszerűtlen renoválás azonban eredeti alakjából egé
szen kivetkőzteté. Menynyezetén a kijavítást illetőleg ez 
áll: „Anno Domini 1755. Diebus Martii renovatum est.“ 
Az egyházmegyei levéltárban levő 1808-iki leltár szerint 
e templomot 1517 óta birják a reformátusok (?); az első 
kathedra fából készült bele 1644-ben; a második téglából 
1803. A szószék koronája alsó részén, Ezsa. LVIII: I. 
verse alatt ez á ll: „Épité a Bagosi ref. Ekklézsia Isten 
dicsőségére 1753.“ A helyi hagyomány szerint gf. Esz- 
terházy Imre egri püspök fölszólította a lelkészt, hogy 
engedje meg e templomban egy misét szolgálni; de az 
ki nem nyittatta neki a templom ajtaját; majd az óhitű 
oláh lakosokat biztatta fel, hogy foglalják e l, de azok 
nem foglalták el azon okon, mert paplakjuktól távol esett 
s igy továbbra is a reformátusok kezén maradt. 1854-ben 
rajta némi bővités történt.

A t o r n y o t  alapjától gombjáig téglából építették 
hozzá a lakosok, mely is ns. LŐrinczy István és Kará
csony Mihály gondnokok buzgósága folytán 1803. pün- 
köst hava 18-ikán készült el tejesen. Epitője volt ns. 
Kincs István. A lakosok a napszámon kívül 400; a föl
desúr 25 váltófrtot ajánlottak reá. 1847-ben az alacsony 
téglatetőzetet lehányatta róla az egyház és egy méhkas 
alakú dísztelen sisakot készíttetett reá fából, melyre Juhos 
Erzsébet 200 váltófrtot hagyott. E toronyban két h a r a n g  
függ; a kisebbiket 1769-ben, a nagyobbikat 1810-ben 
öntette az egyház; a kisebbik helyett azonban 1867-ben 
egy 4 mázsás öntetett.

A z ú r a s z t a l i  e szközök  ezek:  1) 3 óntányér. Az 
1808-iki leltár szerint az egyiket Doinahidy Miklós adta 
1602.; a másik 1692-ből való; a 3 ik Antal Mihály lelkész 
nejének ajándoka. Az 1848 iki tört. leírás szerint (LIV. 
gyűl. tört. 45. lap.) csak 2 óntányérja van; a nagyobbik 
ezen betűkkel: „D. P. B. 1692.“ (V'aljou nem Dominus



Paulus Bagossy?) A kisebbiken: „K. F. 1602.“ 2) Két 
ezüst kehely. A nagyobbikön aranyvirágok és ezen fel
irat: „Szathmárt lakó csizmadia Oláh Mihály adta a Ba- 
gosi keresztyén Ekklézsiának Isten tisztességére 1693.“ 
A kisebbiken: „Bagosi László. 1664.“ 3) Két ón-kanna. 
A kisebbiken ezen 3 betű: „V. G. G. 1666.“ , mit az 
1808-iki öszszeirás Verebélyi Péternek olvas; a nagyobbi
kön nincs semmi irat. 4) 1 veres selyem s aranyvirágú 
kendő; egy zöld, fehér, fekete, sárga és aranyos virágok
kal varrott kendő, közepén ezen irattal: „Oláh Miliályné 
Tar Anna aszszony adta Istenes indulatjából a Bagosi 
Ekklézsiának 1693.“, ismét egy veres selyem és arany
virágú kendő; 1 arany- és ezüstvirágú kendő; 1 zöld, kék, 
fehér, sárga, fekete selyemmel varrott kendő; 1 fekete és 
sárga selyemmel varrott kendő és 2 sáhos abrosz; keresztelő- 
pohár, melyet t. Antal Miliályné Horváth Éva ajándékozott 
1794. Végre „Szathinárou lakos Török Jánosné Juhos Er
zsébet, 1830-ban ajándékozta a Cs.-Bagosi Ekklézsiának az 
Urasztalát.“ Ugyancsak ő adott az úrasztalára s a kathed- 
rára 1 — 1 szőnyeget s a templom számára egy “Zsoltárt^

E gyh áz i  és i s k o l a i  épüle tek .  A templommal 
átellenbeu levő p a r ó k h i a l i s  t e l ken ,  mely körülbelül 
egy hold terjedelmű, 1834-ben épült egy kényelmes lakház, 
mely 1864. átalakíttatott; 1835. új tágas szekérszint, — 
10 öles istállót s 1868. pedig egy tágas magtárt építettek. 
Az i sko l a  és t an í t ó i  t e l e k  a templom mellett, a 
cinteremmel együtt, mintegy 2 vékásnyi területű.

I n g a t l a n  j avak.  1875-ig a cs.-bagosi ref. egyház
nak nem volt semmi közvetlen földbirtoka; a lelkész hasz
nálatában azonban 34 hold parókhiális föld volt, mely
nek J/3 silány kaszáló vala; a tanítóéban pedig 5 hold 
szántóföld. Ilosvay Ferdiuándné Bagossy Amália hagyo
mányából jutott az egyház elsőben is némi közvetlen bir
tokhoz; ugyanis a nevezett hagyományozó 1865. kelt 
okiratának ide vonatkozó pontja igy hangzik: „Hogy N. 
Zs. lelkészt lelkészi állomásában meg ne háborítsák s ez 
igaz okra is csak az én beleegyezésemmel történhessék, 
az úrbéri rendbeszedés végrehajtása alkalmával, a csen- 
gerbagosi ref. egyháznak 1200 □ ölével 20 hold földet 
adományozok; ezenfelül a lelkész és tanitó mostani bir



tokát, szántó-, kaszáló- és legelőben 1 '/, teleknyi minőségre 
kipótolom." Az 1875-ben megtörtént arányosítás alkal
mával ezen összesen 51 hold föld az eddigi illetményen 
felül ki is vágatott. 1867-ben Szerdahelyi Pál földesúr 
adott az egyháznak 9 hold földet s 1875-ig annak adóját 
is fizette. Ez is az előbbiekkel együtt van kivágva.

Az egyház még említendő i n g ó s á g a i t  az 1775. meg
kezdett s azóta folyton vezetett anyakönyvek, s az újabb 
időben nyitott jegyzőkönyvek s lelkészi hivatal pecsétje 
s egynéhány darab taneszköz teszi.

VI. Népesség .  1801: Lelkek száma 272. 1877: 
lelkek sz. 410, újházasok sz. 5, szülöttek sz. 19, kon
firmáltak sz. 10, halottak sz. 13. I skolások.  1801: 25. 
1877: tanköteles 6—12 évesekig 54, iskolába jár 53, 
iskolázatlan 1.

11) Csenger-üjfalu.
I. A község  és egyh áz ró l  á l t a l ában .  Csenger- 

Ujfalu a Kraszna-küzön fekszik Szatmármegyében, a láp 
szélén, termékeny de vizes határral. Lakosai református 
magyarok s gör. kathól. oláhok. Régi birtokosai épen 
azok voltak, a kik Csengernek. 1547-ben pedig a fiúsi- 
tott Chaholyi leányok Csenger-Ujfaluba is beiktattalak. 
Chaholyi Imre leányát Annát Brebiri Melith György vevén 
nőül, majd 1552-ben Lekcsei Sulyok Ferenc is a Cha
holyi ágból való nőt vevén e l, ezen protestáns főurak 
lettek Cs.-Újfalu urai. 1747. grf. Teleki Ádám is részt 
kapott benne; 1810-ben pedig földesurai voltak: grf. Teleki 
József özvegye, grf. Degenfeld Miksa. Jékey István, Ozs- 
vátli Gergelyné, Uray Györgyné, Issák Gáspár, Vállyi 
György né, Újhelyi Antal, Szuhányi János, Korda Fe
renc stb. (Szirmay Sz.-v.-m. E. II. k. 132 1.)

Cs.-Újfalu 1848 előtt jobbágy-község volt. — Viszon
tagságairól mit sem tudunk.

A magyar őslakosok a hitjavitás előtt r. katholiku- 
sok voltak s mint tília alkalmasint Csengerhez tartozának.

A reformáció a B. Melith- és L. Sulyok-család párt
fogása mellett alkalmasint Csengerből hatott el ide. Hi
hetőleg csakhamar anyaegyházzá lett a reformáció után,



s az ma is ; sőt egy filiája is van — Ura. — A Tarcali féle 
e.-m. jegyzőkönyvben 1670 óta egyes válóperes esetek van
nak belőle feljegyezve: de különben róla a XVIII. század 
elejéig keveset tudunk. Jelen századi élete szintén nem 
mondható virágzónak. Népessége mindig csekély s e mel
lett szegény volt s az ma is ; vagyonosabb földesurai ide
gen községekben laknak s nincs ki a lelkészt nehéz fel
adatában erélyesen támogassa; pedig ha valahol, itt volna 
reá szükség, miután a még most magyarul is beszélő, de 
dákó-romáu papjai által félrevezetett oláh elem túlsúlyban 
van s a vegyesházasságok folytán a reform, egyházzal 
együtt a magyar nemzetiséget is elnyeléssel fenyegeti. A 
népben különben megvolna az igyekezet; 1873-ban a 
torony kőmivesmunkáját bevégezték s kézimunkával az 
egyház részére 109 frtot kerestek, s Gyügyei György 
egyháztag az egyháznak 20 frtot adott; azonban az erélyes 
vezető hiánya s az emlitett szegénység miatt még az ek
ként keresett pénz is veszélyezve van, mint ezt az 1877. 
márc. 22-iki e.-m. gyűlés 39. sz. végzése mutatja, mely 
szerint az egyház zavarba jött pénzügyeinek rendezése 
végett, a szatmári ref. egyházmegye Cs.-Újfaluba egy bi
zottságot küldött. Az egyházmegyének különben szivén 
fekszik e gyülekezet sorsa s a felekezeti s nemzetiségi ér
dekek megóvása tekintetéből már az 1876. szeptemberi 
gyűlésén (7. sz. végzés) úgy magát a cs.-ujfalusi egyházat, 
mint belhivatalnokait az állandóan államsegélyben része- 
sitendők közé sorolta.

II. Az egyes  l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a la t t i  e semények .  1) 1603. Vári András, (LIV. gyűl. 
tört. 1. i. 51. lap), kinek sem elődei, sem utódairól mit 
sem tudunk egész 1639-ig, — a midőn Szatmár város 
jegyzőkönyve szerint (Széles A. Sz. Tr. E. T. 281. lap.) 
2) Csengeri Jánosy János volt Cs.-Ujfalu papja. Az őt 
követő papok emléke szintén nem maradt fenn egész a 
XVIII. század második tizedéig. 3) 1719—25. Baróthi 
Miklós, kit dicsérnek. 4) 1726. Szatmári Sámuelt, — 5) 
1727. Bodolai Mihályt dislokálja Cs.-Újfaluba az egyház- 
megye. 6) 1730. ápr. 19. Ecsedi Péter cs.-ujfalusi pap 
letétetik. 7) 1731. ismét Baróthi Miklós. 8) 1732—34. 
Kegyes Ferenc. 9) 1734—40. Németi György, kit hall



gatói megmarasztani nem tudtak. 10) 1740—42 Márton- 
falvi Sámuel. Ezt egy Ozsvátli Imre nevű úr a kathedrá- 
ban megszólitotta, mit a vizitáció naplójában igy jegyez 
meg: „ejus facti poena exstat in legibus patriae." 11) 
1742—43. Kállai János ifjú pap, kinek idejében pestis 
volt, s kit az Ozsváthok és Ráthonyi Gábor a vizitáció 
előtt dicsértek, mindazáltal a nép nem marasztott. 12) 
1744—48. Mándi D. István. 13) 1749—52. ismét Kállai 
János. 14) 1752—55. Ladányi Ferenc, ki innen a bányai 
traktusba ment. 15) 1755—59. Fülei Sámuel, kit mivel 
hétköznap bibliát olvasni s az iskolás gyermekeket tanitani 
nem akarta, nem marasztottak. 16) 1759—62. Kovács 
György. 17) 1762—64. Paksi János. 18) 1764—69. Nagy 
János. 19) 1769—78. Váczy György, ki 1778-ban már 
egj’házmegyei ülnök volt. 20) 1778—85. Illyési József, 
előbb rozsályi pap. 21) 1785—88. Keresztúri Gyrörgy, a 
ki Kisarba ígérkezett, noha erősen marasztották. 22) 
1788—1809. Várj' István. 1795 ben megemlíti a vizitá
ció, hogy a gondnokok 7 év óta nem számoltak! 1802-ben 
„a templom gyenge s annak megújítását ígérik." Ugyan
ekkor a Váry fabeli fizetését le akarják vonni, noha ked
vellik. 23) 1809—14. Győry József. 24) 1811-ben sem 
kurátor nem lévén, sem fizetése pontosan be nem adatván, 
sem a parókhiális épületekre nem lévén semmi gond. 
Porcsalmára ajánlkozik; de mindazáltal megmaradt. 
Ugyanez évben az őszi vizitáció előtt panaszolja: hogy a 
templom nem épül; az ócska templomban a maga sérelme 
nélkül nem szolgálhat; meg is akarna házasodni, de nincs 
nejét hova hozni; ha új paplakot nem építenek: nem 
marad. Mindennek dacára 1812-ben háza pusztán áll a 
falu közepén, minden kerítés nélkül; rendesen nem fize
tik stb. 25) 1814. Szabó András. Kedvellik, de hason 
okok miatt panaszol mint elődje. 26) Utódai: 1816— 19. 
Szabó József, kit szétjárással vádolnak; ő pedig az elődei 
vádjait szórja hallgatóira. 27) Az 1819-iki vizitáció előtt 
Fejér Pál jelenti be változó szándokát; mert egészségte
len lakása és a templom, egészségét veszélyeztetik. 28) 
1820—22. Z. Kozma Istvánt kedvellik; de fizetésének be 
nem szolgáltatása, a fa teljes hiánya s több okok miatt 
változni óhajt. Minthogy pedig minden rendetlenség onnan



származik; mert a gondnok a F. P. és K. I. ideje alatt 
nem számolt s az egyház pénzei szerteszét kinn vannak 
s e miatt nemhogy építkezni; de renoválni sem lehet 
semmit: az 1821-iki vizitáció meghagyja az algondnok- 
nak, hogy számadását a pap által ellenjegyeztetve, az 
esperesi hivatalhoz, a helyosztó-gyűlésig beadja, ellen
esetben a szomorú következményeket magának tulajdo
nítsa. Ezen meghagyás eredmény nélkül nem maradt. 28) 
1822—26. a költői talentumu Kósa Ferenc, kit hallgatói 
dicsérnek is ; de az Urába való átjárás alkalmatlan volta 
miatt változni óhajt. 29) 1826. Őri József. 1827. a papi 
hivatal vákál. 30) 1828—31. Tóth Pál. A templom épü
lőfélben, de a parókhiák rozzantak. 31) 1832. Tacsi Bá
lint. 32) 1833—41. Kiss Péter. 33) 1841—44. Kovács 
Mihály. 34) 1844—47. Kozma István. 35) 1847—51. 
ifj. Márk Ferenc. 36) 1851—68. Bessenyi Gábor, jeles 
zenész, ki itt meghalt. 37) 1868—73. Pásztor Károly, je
lenleg gacsályi lelkész. 38) 1873 óta Pótor Dániel,
előbb angyalosi lelkész.

III. T a n í t ó k  és i sko l aügy.  A hitjavitás után a 
papok tanították Cs.-Újfaluban az iskolát is; ennélfogva 
sem Bélteki, sem Solymosi nem jegyezhették fel a tanítói 
fizetést s 1741-ben valami pápista embert vett fel tanítóul 
az egyház, a miért a vizitáció megróván az egyházat, azt 
1742-ben el is bocsátotta. 1) 1777-ben Horváth Béniám 
lett a legelső cs.-ujfalusi tanító, ki hivatalát dicséretesen 
vitte; azonban 1781-ben Mikolába ígérkezett.. 2) 1781. 
Darvai Gábor. 3) 1782—87. Bornemiszsza Mihály. 4) 
1787. jött Porcsalmáról Etédy János, a ki tél időben 
tiszttartónak menvén e l: jött helyette: 5) Balogh István 
s lakott 89 ig. 6) 1789—93. Szilágyi József, ki innen 
Nagyarba Ígérkezett. 7) 1793. ifj. Dobrai József , kit ma- 
rasztottak, noha rósz volt. 8) 1794—95. Szilágyi Mihály, 
ki nem akart maradni, mivel a gyermekeket fenyiteni 
nem hagyták. 9) 1796—98. dislokáltatott Debreczeni Jó
zsef dicsért tanító. 10) 1798—1803. Komáromi József, 
dicséretes tanító. Panaszol, hogy sem kis kertje, sem ke
rítése. 11) 1803—1806. Sepsi István dics. t. 12) 1806. 
dislok. Szodoray Pál. 12) 1807. Komáromi Sándor, ki 
ott hagyván az iskolát, az egyház esperesi engedély uél-



kül bevitte 13) Párizs Ferencet, mely miatt az e.-m. 
gyűlésre idéztetett. 14) 1808—10. Márk Ferenc. 15) 
1810 —16. Hérmán Pál szorgalmas és dicsért tanitó. 16) 
1816. tavaszától Szarvas József. 17) 1817. Tóth István. 
18) 1818. Varga János, ki szélylyeljár. 19) 1819—22. 
Tóth József szorgalmas tanitó; de változni óhajt: mert 
háza lakhatlan s fizetése élelmére is kevés. 1821-ben az 
ujfalusiak azt vallják, hogy soha még ily tanítójuk nem 
volt. A latin nyelv elemei-, vallás- és számtanból külö
nösen kitűnvén tanitványi, előléptetésre ajánlják, mit 
maga is — a csekély fizetés és csaknem lakhatlan ház miatt 
— kérelmez. 20) 1822—23. Mándy Béniám; tanítványai 
a latin nyelv elemei és a vallástanban kitűnők. 1823-ban 
lakhatlan az iskola. 21) 1823—25. Juhász János volt 
pap, ki a lelkészi hivatalba viszszahelyeztetését kéri. 22) 
1825. Vatay Mihály szorgalmas tanitó. Ő utánna névso
runk hézagos. 23) 1846. Jakab János. 24) 1852—64. 
ifj. Peres József. 25) 1865 óta Kazay Károly.

IV. Bel h i v a t a l n o k i  f izetések,  a) L e l k é s z i  
f i z e t é s  a XVIII. század elején: 1) Minden gazda fizet,
4 kereszt búzát és 1 szekér szénát. 2) 10 szekér fát. 3) 
Szemeséletet 2 köblöt. 4) 6 kéve nádat. 5) Az özvegyek
5 sing vásznat. 6) A cselédek feleségei 2 véka búzát. 7) 
A kiknek gazdálkodásuk nincs, sem földbirtokkal nem 
birnak, egy köböl búzával tartoznak. (B. Matr. Us. 98.1.) 
1801: Keresztes búza 100 kér.; vékás élet 80 véka; széna 
30 szekérrel; fa 30 sz.; stoláre 10 vfrt.; 3 fordulón 6 
köblös föld, melyet az egyház szánt és kapál. (A belhiv. 
fiz. ősz. k. m. 1801.) 1874: Mintegy 67 véka búza; 19 
hold 1472 □ # szántóföld; 3 h. nádló; 30 szekér széna; 
8 öl fa ; stolárék. b) T a n í t ó i  f i z e t é s .  1801: Búza- 
fizetés 56 véka; fa 15 szekérrel; tandíj: 28 vfrt. és 28 
véka zab. 1874: Mintegy 50 véka provent búza; 
10 hold 760 □ 0 szántóföld, 1 h. 800 □ 0 nádló, a hol
dak 1600 □ ölével számítva; mintegy 15—20 frt. tandíj 
s ugyananynyi véka zab; 3 öl tűzifa s a temetési dijak.

V. Tem plo m,  t orony  s ha r angok .  U r a s z t a l i  
eszközök.  E g y h á z i  és i sko l a i  épüle tek .  I n g a t 
lan és ingó j avak .  A régi f a t e m p l o m o t  1765. 
már kijavították; de mindazáltal csak 1811-ben bontották



e l, noha egy téglából épitendö tornyos templom alapját 
1804-ben tették le. 1811 óta az új templomba jártak , noha 
az (LIV. gyűl. tört. leír. 51. lap szerint) „a jég és gya
kori árvizek által látogatott lakosok szegénysége miatt, 
székek- és karzatokkal még 1848-ban sem volt felszerelve. 
A székek és karzatok az 50-es években elkészültek s az 
egykori földesurak által nagyralátólag épitni kezdett 
t o r o n y  kőmives munkája is elkészült 1873-ban. E to
ronyban 2 harang függ; egyik 1834-ben elhasadván, nemes 
Pályi Mihályné Dobay Krisztina segélyével újra öntetett.

U r a s z t a l i  e s z k ö z ö k :  1) Széles szerint (280. 
lap) az úrasztali ezüst poharat nemzetes Ozsváth Péter 
adta 1711-ben; az 1848-iki leírás szerint pedig egy belül 
gazdagon aranyozott nagy ezüst poharat Ozsváth László 
és felesége Kölcsey Erzsébet ajándékozott a cs.-ujfalusi 
egyháznak. 2) Két cintányér; az első ily felirással: „1708. 
K. P.“ ; a másik: „Az ujfalusi ekklézsiának csináltatta 
Kölcsey Erzsébet." 3) Egy kanna „V. M. M. A. D. M. 
M. 1666." felirattal. 4) Egy keresztelő-edény ezen föl
irattal : „Ozsváth Péter és felesége Tar Katalin Isten di
csőségére 1701.“ 5) Egy arany virágokkal varrott fehér 
kendő 1713-ból. 6) Egy színes selyemvirágokkal híme
zett kendő 1730-ból stb.

E g y h .  és  i sk .  é p ü l e t e k .  A p a p i a k  1840- 
ben készült, a templom mellett, tégla és vályogból, 3 
szobával, nádtetővel; udvara egy vékás terjedelmű szűk 
hely; de a t a n í t ó i  l a k  és  i s k o l a  csak felényi terü
leten fekszik s már 1848-ban elavult épület vala.

I n g a t l a n  b i r t o k a  az egyháznak, melyet rész
ben maga, részben a belhivatalnokok használtak 1848 
előtt mintegy 10 köblös volt, s ezenkívül egy belső telke, 
melyet az Ozsváth-család ajándékozott. Ezen telket néme
lyek állítólag az egyház tudta nélkül még régen elcse
rélték az Isaák családdal 4 hold mezőbeli külsőségért, 
mely helyett a tagosítás alkalmával az u. n. Jánosiban 
ugyancsak 4 hold föld méretett. Jelenleg az eg y h áz i  
közv e t l en  b i r t ok :  20 hold s 756 □  öl szántóföld: 
2 h. 300 CD0 kaszáló, 196 □* nádló; — a lelkészi állo
mány: 19 h. 1472 □* sz. f. 3 h. nádló; — a t a n í t ó i



állomány: 10 h. 760 D 0 sz. f. 1 h. 800 D® nádló, mind 
ezek 1600 □  ölével számítva.

I ng ósá gok :  Az anyakönyvek (1776-ban kezdve 
s azóta folyton vezetve); egyházi különféle jegyzőkönyvek; 
egyházkerületi s megyei jegyzőkönyvek és a lelkészi hivatal 
pecsétje 1833-ból.

VI. N é p e s s é g .  1801: Lelkek száma 265. 1877: 
Lelkek száma 196, újházasok sz. 1, szülöttek sz. 15, 
konfirmáltak sz. 11, halot taksz. i l .  I sko l á sok .  1801: 
28. 1877: tankötelesek 6— 12 évesekig 21, iskolába jár 
19, iskolát idő előtt elhagyó 1, teljesen iskolátlan 1.

12) Csócse.
I. A község  és e g y h á z r ó l  á l t a l á b a n .  Csécse 

fekszik Szatmárvárm.-ben, a Tisza balpartján, Tiszakóród 
és Milota helységek között, gyümölcsösöktől környezett 
emelkedett helyen, kissé homokos sárgaagyag talajú 8 
középszerűen termő határral. Környéke régen is nagyon 
lakott hely lehetett, a menynyiben a Tisza által leszak- 
gatott partoldalokban található tömérdek hamvvedrek ezt 
látszanak igazolni. Határában van egy dombos hely, me
lyet ma is várnak neveznek. Különben a helység — mint
egy 2 századdal ezelőtt — nem a jelenlegi helyén, hanem 
a milotai temető közelében feküdt. Birtokosai voltak: 
1481. Kömörey Mihályné; 1496. Újhelyi László és U. 
Ágoston; 1507. Zoltán János; 1516. Báthori András; 
1518. Werbőczy István illetőleg csere útján Perényi Ist
ván; 1520. Báthori András s a Guthi Országok; 1544. 
Mucsey Pál, Nagyváthi János, Rácz Miklós; 1571. Zalay 
v. Sárkány Simon; 1592. Tardi Vörös Orbán; 1642. 
Kölcsey Péter és Zsigmond; 1810. a Kende-család, Csá- 
szy József, gf. Barkóczy János, Dósa Imre, Horváth 
József, Medzaszky István s a Kis-család — mint földes- 
urak. A hagyomány szerint az Elek, Bakos és Kósa csa
ládok elei telepedtek meg legelsőben benne, mint halá
szok , s ezeket követték a Nagy- és Paládi-családok s 
ezek után a többiek. 1583-ban határai Kóród felől meg
járattak. Viszontagságairól csak anynyit tudunk, hogy a 
szatmári német várőrség felprédálván, 150 frtnyi kárt tett



benne, mint ez az 1662-iki megyei nyomozásból kitetszik. 
1848 előtt jobbágy község volt.

A reformációt előzőleg róm. kathólikusok lakták; de 
ekkor alkalmasint beregmegyei vásáros helyein, a javí
tott hittel megismerkedvén: protestánssá lett s a szomszéd 
nagyobb Milotával — mint ennek leányegyháza — a be
regi ref. egyházmegyéhez csatlakozott. 1673-ban népessége 
megszaporodván, elvált Milotától s anyaegyházzá lön. 
Mint ilyennek élete inkább békésnek mondható, kivévén 
a belhivatalnoki fizetések megcsonkítására irányult néhány 
izbeli zavargást. Különben a beregi ref. egyházmegye 
jegyzőkönyvei 1600. juli 2-ától emlékeznek Csécséről, de 
leginkább csak váló- és házassági pereit említik a XVII. 
századból, igy p. 1600., 1610., 1627., 1647., 1667., 
1686., 1695., 1698. évekből. A legelső gondnok-választás, 
valamint a presbitérium alakításának évét nem tudjuk. 
Tanítója 1804. óta van. A szatmári ref. egyházmegyébe 
az 1821-iki koordinációval kebleztetett át. Ezóta — külö
nösebben 1848-tól fogva, — csendes de biztos léptekkel 
halad virágzása felé.

II. Az egyes  l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  A csecsei ref. papok névsorát 
1735-ig nem ismerjük. Ezentúl is csak hézagosán, jelesül: 
1) 1735. Nagy Győri Pál, a ki egy nagy-győri kancsót 
ajándékozott sákramentomi edényül. 2) 1743. Debreceni 
János, kinek hitvese Lenkey Sára egy óntányért s egy 
aranynyal himzett fehér kendőt adott az úrasztalára. 3) 
1754. Badalai máskép Orosz György; jeles szónok. Ennek 
idejében, az 1754. febr. 13. vizitáció elébe idéztetik Kende 
László úr, hogy a templomba járást fél évig elhanyagolni 
merészkedett. 4) 1763. Viski Mihály. 5) 1764. Gönczy 
György. 6) 1766. ismét Badalai György. 7) 1776. Rinót 
Pál egy bajos ember. 8) 1777—84. Vásárhelyi Sámuel. 
9) 1784—93. Szabó Mihály, kinek fizetését 1787-ben 
levonni akarták, noha — még 1792-ben is, — minden 
kötelmei teljesítésében fáradhatlannak mondatik. 10) 1794— 
97. Izsó István. 11) 1797—1800. Szűk István, kit mint 
papot és tanítót is egyaránt dicsérnek; mindamellett 1799. 
és 1800-ban ok nélkül akarnák változtatni. 12) 1801—04. 
Hamar Mihály. 13) 1804—07. Székely János. Ekkor a bel-

28*



hiv. fizetés dolgában e.-megyei küldöttség jár kinn. 14) 
1807. Kurmai Balogh István. 15) 1808—09. Kátai István 
e.-m. ülnök, ki itt meghalt. 16) 1809. az öreg Kömley 
Mihály rendeltetett helyére félfizetésre; de az egyház 
nem akarja elvinni. 17) 1810—20. Bihari András. Alatta 
1815. elveszít az egyház egy kaszálót; mert a gondnok 
a tulajdonjogot biztositó okmányt elsikkasztotta. 18) 1820. 
Nagy József. 19) 1821—24. Füsüs Dániel, kit igen ked
veltek. 20) 1824—27. Szíícs István, kinek a keresztelés 
bejegyzéséért nem akartak hallgatói stólát fizetni, a gya
korlatra hivatkozván; holott dij levelében benne volt. 21) 
1827—43. Melegh Dániel; szeretett lelkipásztor, kinek a 
lakhatlan épület helyett 1828-ban új paplakot építettek. 
22) 1843—71. Nyilas József, előbb porcsalmai lelkész, 
ki fürdés közben — dacára hogy híres úszó volt, — a 
Tiszába fűlt. 1871 óta Illyés Károly.

III. Tan í t ók  és i sko l aügy .  A csécsei tanulók haj
dan Milotára jártak iskolába; 1673-tól pedig — anya
egyházzá lévén Csécse, — a lelkészek tanították az iskolát. 
1804-ben már a pap mellett tanítót is találunk Csécsén; 
de még ekkor talán csak segédtanító volt az s a pap 
tartotta; mert a tanítói fizetésről még az 1809 iki dijlevél- 
ben sincs szó. Különben a tanítók névsora 1804. óta fon 
van tartva, jelesül: 1) 1804. Őri József, ki végre mint 
c8.-ujfalusi pap halt meg. 2) 1805. Komáromi Béniámin. 
3) 1812. Ajtai József. 4) 1814. Szilágyi Imre. 5) 1815. 
Bakó György. 6) 1816. Juhász József. 7) 1821—24. 
Veres Imre, ki szelid jámbor ember volt ugyan; de a 
jegyzői hivatalban — mely úgy látszik össze volt kötve 
a tanítóival, — járatlan. 1822-ben nem talál a vizitáció 
iskolájában gyermeket s azzal fenyegeti, hogy ha a hely
osztó-gyűlésig az iskolafelügyelő és a pap jó bizonyságot 
nem tesznek felőle: más egyházba sem alkalmaztatik. 8) 
1824—27. Költő János. 9) 1827. Rápolti Mihály, szor
galmas tanító; de ki nem akart maradni, mert sem kerí
tése sem egyéb nyugalma. Az 1828. januári vizitáció előtt 
előléptetésért esd. 10) 1828-iki nov. vizitáció Hermon 
András hanyag tanítóról azt jegyzi meg, hogy „volna in 
posse si non deficeret in moribus." Ezt követték: 11) 
Széles Zsigmond, 12) Sárkány János, 13) Fórizs János,



14) Szaplonczay Pál, 15) Körösi István, 16) Sós József, 
kik több-kevesebb szorgalommal és sikerrel tanítottak 
1841-ig. 16) 1841-től Tóth József. 17) 1850. iQ. Peres 
József. 18) 1852 óta Kassai Sándor, kinek több Ízben 
volt dicséretes iskolája.

IV. Le lk é s z i  és t an í t ó i  f ize té sek.  A belhiva- 
talnoki fizetés — a népesség csekély száma miatt — min
denkor terhelő volt. „1787-ben a kiknek 10—12 kereszt 
búzájok termett, fizettek a p a p n a k  4 keresztet; de sze
rették volna úgy fordítani a dolgot, hogy a kik 18 ke
reszttel bírnak, csak azok adnának 4-et, a kiknek keve
sebb lenne, azok 5 vékát s a kiknek semmijök sem 
terem, azok 4 vékát adnának tisztán." E törekvés úgy 
látszik sikerült ; mert e század elején kelt dijlevél szerint: 
1) a 18 kereszt terméssel biró gazdák fizettek 4 keresztet 
16 kévéjével; 2) 16—12 keresztig bírók 3 keresztet; 3) 
a kiknek 13 kereszten alul termett 1 köböl búzát szemül, 
rostálva; 4) a sarlóval keresők 3 véka szemes-életet; 5) 
a feleséges zsellérek 2 vékát; 6) a feleséges pásztorok 1 
v. irtot; 7) a nőtlen legény 10 garast; 9) a feleséges 
cigány 3 máriást; 10) a kész gazdaságban maradó özvegy, 
termés-aránylag fizet szinte; 11) az olyan özvegy, kinek 
kisebb gazdasága van ugyan, de nincs fia sem alkalmas 
cselédje, 1 ‘/2 véka búzát; 12) a guzsalyos özvegy 3 pe
tákot; 13) minden kaszálóval biró gazda jó félszekér 
szénát; kinek nincs, 1 máriást; 14) járó jószágos gazdák 
egy-egy szekér fát; 15) liarangozó-pénz minden háztól 
6 kr.; 16) minden gyermektől tandijul 1 v. írt., % véka 
szemes tengeri, vagy 4 garas, 1 csirke s 1 szekér f a ;
17) temető- s templom-kerítés közti föld füve; 18) stoláre. 
1874: keresztes és vékás élet mintegy 50 köböl; 20 két 
soros szekér széna; 8 öl kemény tűzi fa; 33 és ‘/2 vékás 
föld s 1 db. kaszáló; 9 fit. máriás pénz; stolárék.

A tani  tói  fizétés 1804. a következő volt: minden 
gazdától, kinek termett, 1 véka búza, kinek nem termett, 
1 tetés véka tengeri; feleséges pásztortól 1 huszas; házas 
zsellértől 1 rhfrt.; özvegyektől 30 v. ez. k r .; minden 
gyermektől 1 rhfrt., '/2 véka tengeri, 1 csirke minden 
gyermekes apától, 1 szekér fa ; kinek jószága nincs, fa 
helyett 1 máriás; minden háztól 6 kr. harangozó-pénz.



1874: Mintegy 9 köböl búza s 6 köböl 1 véka tengeri; 
4 öl kemény tűzifa; 11 frt. máriás pénz; tandíjul m.-e. 
5—6 írt. s minden tanulótól 1 csirke; stolárék. — (1874. 
dec. 6. ö. ir.)

V. T em p lo m ,  t o rony  s ha r an go k .  U r a s z t a l i  
ké sz l e t ek .  E g y h áz i  és isk. épü le tek .  I n g a t l a n  
és ingó javak.  A legelső csécsei templom a már emlí
tett milotai temetőnél volt s az anyaegyházzal közösen 
használtatott. Elbontása alkalmával a csécseiek az u. n. 
„csécsei  a j t ó t “ elhozták, s a mai Csécsén építvén egy 
fatemplomot, arra alkalmazták; de ez is körülbelül egy 
századi fennállása után elbontatván, az ajtó eladatott s 
nemes id. Kiss József vette meg s még 1848-ban mint 
méhes-ajtó használtatott. Az elbontott fatemplom helyén 
kőalapon talpra építettek egy vályog-falú zsindelyes 
templomot.

Az útca közepén emelkedő f a t o r o n y b a n  2 harang 
függ. Az egyik 1 mázsa 25 fontos, ezen fölirattal: „A 
csécsei ref. ekkla öntette a maga költségén Ao. 1771“ ; — 
a másik m.-e. 40 fontos ezen felirattal: „Jesus Nazarenos 
Rex Judeorum Ao. 1619. Sviusi Janus. “

U r a s z t a l i  k é sz l e t e k :  1 félmeszelyes ezüst pohár 
ezen körirattal: „Magos János és D. 0. adta a csécsei 
ekkla számára Ao. 1695.“ ; 1 cintányér — „Oblat P. E. 
R. G. D. Ekklae Csécse 1741“ — más cintányér Melegh 
D. leik. ajándéka 1841; 2 cserépkanna; 1 sáhos abrosz 
„Ko. Er.“ jegygyei; 1 csipkével szegélyzett abrosz; 1 
szögletein aranynyal hímzett gyolcskendő; 1 vörös se
lyemmel s ezen felirattal hímzett kendő: „Horki Andrásné. 
N. E. A. D. I. D.“ ; 1 más gyolcskendő veres selyem
mel ; 1 fekete szélű kendő, 1 vörös virágos selyemkendő.

Egyh áz i  és i sko l a i  épü le tek .  A templom szom
szédságában áll a kőalapra épített elég kényelmes papi  
l ak  zsindely tető alatt. Udvarán jókarban levő mellék- 
épületek vannak. Az i sk o l a  és t a n í t ó i  lak kissé távo
labb van a templomtól; telkét egy Milotáról beszármazott 
Kis Tamás nevű ember hagyta 1749-ben a milotai és a 
csécsei eklának, melyből az utóbbiak a milotaiakat kiszo- 
ri ták, miből per keletkezett. Az iskola talpra, paticsból 
épült, zsindely tetőzettel. Van még a helységtől ajándé



kozott helyen egy vályogból épült kocsmaháza is az egy
háznak. Minden egyh. isk. épületei pedig tűz ellen bizto- 
sitvák.

Különböző cimeken birtokolt öszszes i n g a t l a n  
j avak :  Udvar s temetőhely a) 1000 □  öl, b) 1 hold 
1000 □  öl; szántóföld: 6 hold 940 □  öl; rét és kert: 1 
hold 715 □  legelő: 169 □  öl, mind 1600 □  ölével.

I n g ó s á g o k :  3 db. anyakönyv, kezdve 1776-on: 
3 db. körleveles jegyzőkönyv; 1 db. közjegyzőkönyv; 
egyházker. s megyei jegyzőkönyvek s nyomtatványok s 
iratok. I sko l a i  s ze r e lvények :  1 isk. anyakönyv; 1 
fekete tábla; fali olvasótáblák; 1 méter tábla; 20 pala
tábla; 16 darab kézi és vezérkönyv; 1 Magyarország fali 
térképe; 3 kézi térkép; 1 földgömb. (1874. dec. 6. ö. ir.)

VI. N é p e s s é g .  1787-ben áll az egyház 28 csa
ládból. 1808. lélekszám: 219, szülött, sz. 7, megholt, 
sz. 6. 1877: leik. sz. 246; szülött, sz. 8; újházas. sz. 
1; halott, sz. 12. I s k o l á s o k .  1804: iskolások sz. 
31. 1877: tankötelesek 6—12 évig 35, iskolába jár 35.

13) Czégény és Dányád.
I. A kö z sé g  és egyh áz ró l  á l t a l á b a n .  Czégény 

és Dányád ikerfalvak a Szamos jobb partján, Szatmár- 
vármegyében, melyeket egy útca választ. Két külön pol
gári községet képeznek, teljesen elkülönített határral s 
elöljárósággal; de egy e.-gyülekezetet, melynek azonban 
két presbitériuma, két gondnoka, két anyakönyve, két 
parokh. pecsétje stb.

C z é g é n y  a Kölesei uradalomhoz tartozott. 1344. 
Nagy Lajos király a ezégényi monostor előfokát a Kölcsey 
nemzetségnek adományozza, 1368. és 1376. a Kölcseyek 
határit megjáratják. 1417. a Matuzmay nemzetség is birt 
benne. 1422. a Kölcseyek birtoka. 1460. Károlyi János , 
And., Mih. és Lász. 1496. Újhelyi László és Ágota; 
1503. Makray Gergely kapnak benne részt. 1510. Kölesei 
Kende Lőrinc és Péter birják és határit megjáratják. 
1518. a híres Werbewczy István ezégényi részjószágát el
cseréli Perényi Jánossal. 1520. Báthori András, Ország 
Ferenc és Imre fölkérik. 1524. Bélteki Drágffy János



Czégénybe iktatásának a Kölcsey s Kende nemzetség 
ellenmond. 1559. Horváth György; 1561. Kelemenfi 
Fekete János; 1729. Jékey Sándor nyernek benne részt. 
1810-iki birtokosai voltak: Kende László, Dósa Imre, 
Dékány János és Illyés Mihály; jelenleg legnagyobb bir
tokosai a K. Kende Zsigmond utódi.

D á n y á d o t  birta 1416. a Domahidy nemzetség; 
1423. Domahidy László és István ellen főbenjáró ítélet 
hozatván, Báthori István és András fölkérik, majd alku 
szerint 2 részét Kölcsey Jakab és Györgynek adják át, 
a 3-ikat pedig Domahidy György rokonuknak. 1515. 
Ungai Hajas Tamás; 1517. Guthy Ferenc és Imre; 1543. 
Nyrékeyr Andrásné és Ifiu Márton; 1558. Borsovai Oláh 
Márton; 1583. Kölesei Kende Vit és Danyay István; 
1630. Mosdossy Imre; 1638. a Szuhay testvérek; 1665. 
Kende Jánosné, Sándorházy Ferencné és Szinyérváraljai 
Horváth Istvánná vagyis a Thury leányok; 1729. Jékey 
László; 1750. Nagy Sándor és György kapnak benne rész
jószágot részint királyi, részint nádori adománynyal. 
1810 ben főbirtokosai a Budaházy-, Ilosvay-, Losonczy-, 
Gyene-, Maróthy-, Lipcsey- és Borbély-családok.

A két iker község múltjáról a fenntebbi adatokon kívül 
mit sem tudunk. Csupán annyit kell megemlítenünk, hogy 
vizár, pestis, kholera, német és tatár úgy nem kímélte, 
mint szomszédait; igy p. mint az 1662-iki megyei vizs
gálatból kiderül, a szatmári német várőrség 300 frt. kárt 
tett benne.

A hitjavitást előzőleg jóval róm. kathol. parókhia 
volt Czégény'-Dányádon, mely' a szatmári főesperességhez 
tartozott. 1332. Domokos nevű papja 48 dénárt fizet 
pápai sexennalis tized gyanánt. 1333-ban pedig ugyanaz 
6 garast. (Schemat. Cleri Szatmár. 1864. 44. lap.) Czé- 
gényben pedig valami barát-monostor állt, mely hihetőleg 
1344 előtt jóval elpusztult.

A reformáció alkalmasint a Drágffyak s Kendék párt
fogása alatt erősödött meg az ikeregyházban. A Kende
család még kényszerű kathólizálása után is pártfogója volt 
az egyháznak. Kende Zsigmond p. művelésre földeket 
ajánlott stb., Kende Kanut pedig az iskola javára tartott 
bálkor 50 frtot adott a nevezett célra stb. De a nevezett



egyház iránti érdemekben senki által sem hagyta magát 
felülmúlatni Dányád reformált fobirtokosa Nagyváradi 
Ajtay Sámuel sem, kinek adományairól alább lesz szó. 
Ily pártfogók mellett ezen az egyházmegyei jegyzőkönyvek 
szerint folytonosan anyaegyház, a legvirágzóbb gyüleke
zetévé válhatott volna a szatmári reform, egyházmegyének, 
ha ez egyesült egyház dualisztikus természetéből kifolyó
lag nem lett volna a pártoskodások szomorú színhelye, 
a minélfogva sokszor még az egyházmegyei hatóság iránt 
tartozó függést és engedelmességet is megtagadta anynyira, 
hogy még nem oly rég kénytelen volt az egyházmegye 
a duálizmus megszüntetését illetőleg végzést hozni, s csak 
miután az iker-gyülekezet a törvényes engedelmességre 
visszatért, — engedni meg neki a duális állapotra való visz- 
szamenetelt.

II. Az egyes  l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  A szatmári reform, egyházmegye 
legrégibb — Tarczali-féle — jegyzőkönyvében 1670 óta 
csak egyes válóperes esetek vannak Czégény-Dányádról 
följegyezve s igy papjairól sem tudunk semmit egész 
1686-ig; ekkor 1) Berendi Sámuel volt lelkésze. 2) 1787. 
Gyimóti István. 3) 1716. Bényei János. 4) 1724. Nagy ári Ja
kab a volt esperes. 5) 1725. Ungvári Ferenc. 6) 1725—35. 
Mikolai D. András egyházmegyei ülnök, ki e minőségétől 
egy időre megfosztatott; de azt 1730-ban ismét viszsza- 
nyerte. 1731-re Bucsi Istvánt akarta helyette hívni az 
ekkla, de a traktus meg nem engedte. 7) 1735—38. Szat
mári Pál akadémikus pap. 8) 1738 — 42. ismét Mikolai 
D. András e.-m. ülnök, ki itt meg is halt. 9) 1743—49. 
Szathmári M. János, ki innen Rápoltra ment. Az 1744-iki 
vizitációu Ottlik Pál né úrnőt jóságáért emlegetik. Az 
1746-iki vizitáció Dányádot az egyházmegyei gyűlésre idézi 
a lelkészi fizetés megcsonkításáért; 1749-ben a dányádiak 
azt panaszolják, hogy Ottlik Pál patrónus dispoziciójából 
akként harangoztat, hogy azt Dányád nem szereti. 10) 
1749—51. Kecskeméti István. 1752. s 1753. nincs szó 
Czégény-Dányádról. 11) 1753—56. Gersenyi István aka
démikus pap. 1757. és 1758-iki vizitáció iratai elvesztek. 
12) 1756. vagy később jött Szathmári Sámuel e.-m. ülnök, 
ki alatt 1759. panasz van a lelkészi fizetés megcsonkítása



s a templom és parókhiális épületekkel való nemgondolás 
miatt. Sz. S. hihetőleg meghalt itt 1762. tavaszán. 13) 
1762—64. Somodi Mihály e.-m. főülnök. 14) 1764—70. 
Baróthi István. 15) 1770—75. Garbóczi András e.-m. ü.
16) 1775—77. Bibarczfalvi János, kit arról dicsérnek, 
hogy a házasokat 3 vasárnap reggel szokta kihirdetni.
17) 1777—82. Keresztury György, ki 1782-re Bagosra
ajánlotta magát. 18) 1782—88. Vári István, kit bár szí
vesen marasztottak, — mint elődjét is — de Cs.-Újfaluba 
ment. 19) 1788. Főző József, jött Simából; de szemei 
meghomályo8odván, 1789. lemondott. 20) 1789—91.
Csécsi Nagy János. 21) 1791. Illyési József, ki itt meg 
is halt. 22) 1792—94. Vas Gábor. 23) 1794—99. Dobrai 
József. 24) 1799. Zágonyi Imre. 25) 1800— 1803. Sándor 
István; jött Nábrádról s meghalt itt. 26) 1803—1808. Lá- 
czai János; jött Úköritóról s ugyancsak itt halt meg. 27) 
1808—10 Vida József, ki innen Atyába ment. 28) 
1810—19. Kató Ferenc, jött Angyalosból. 29) 1819— 30. 
Bakos Antal. 30) 1830—31. Szűcs István; ki helyett egy 
párt bizonyos Kocsa nevűt akart behozni az abauji trak
tusból stb. Sz. I.-nak még elmenetele után is nehezen 
lehetett fizetését megkapnia, dacára az egyházkerületi 
gyűlés e tárgyban hozott Ítéletének. 31) 1831—33. Fustís 
Dániel. 32) 1833—45. Kató Lajos. 33) 1845—51. Pap 
István, a kedves és szeretett lelkész, ki itt meghalt. 34) 
1851—59. Szécsényi Pál, ki innen Gyügyére ment. 35) 
1859—66. Szabó Sámuel, ki innen Sz.-Ujlakra ment. 
36) 1866—75. Mándy Benő előbb mándi lelkész, ki innen 
V.-Orosziba ment. 37) Somodi Molnár Ferenc e.-m. ülnök, 
ki ide V.-Orosziból jött.

III. T a n í t ó k  és i skol aügy.  Hihetőleg a legelső 
ref. tanítók Czégény-Dányádou is a lelkészek voltak; 
1690-ben azonban úgy ir a lá  a  Tarczali-féle jegyzőkönyv
ben 1) Vaji István a 305-ik lapon, mint cz.-dányádi ta- 
nitó. 2) 1701. Nábrádi Miklós a tanító. Ez időtől nincs 
a tanítók neve följegyezve 1725-ig; lehet, hogy az iskola- 
tanitás ismét a papokra szállt viszsza. 3) 1725. Gönczi 
N. N. 4) 1726. jött Jánkról Bényei Gábor. 5) 1727. 
Gyügyei Pál. Ezután megint nincs szó a cz.-d. tanitókról 
1730-'ig. 6) 1730. Lipcsei György talán 1732-ig. 7)



1732-ben csak enynyit ir a vizitáció, nem marasztatott a 
rektor; de nevét nem említi. 8) 1732—35. Szigeti N. N. 
9) 1736. szintén csak ezt írja a vizitáció, marasztatott a 
rektor. 10) 1738—40. Halmi István. 1741. és 1742. el 
vau hallgatva a rektor neve. 12) 1742—43. Mogyorósi 
András. 13) 1744. Csekei János. 14) 1745—51. Halmi 
István. 1751—53. tavaszáig nincs szó a tanitókról. 15) 
1753—56. Csekei János. 1757—58. nincsenek meg a 
vizitáció aktái. 16) 1758—60. Somogyi Gábor. 17) 
1760—62. Tegze Pál. 18) 1763. Kis József. 19) 1766—70. 
Szabó László. 20) 1770—72. Galambfalvi Ferenc. 21) 
1772-re dislokált&tott Tömöri Ferenc. 22) 1775—80. Vá- 
radi István, ki bár marasztatott Nagyarba ajánlotta magát. 
23) 1780—82. Belényesi György. 24) 1782. Patay György. 
25) 1783—85. Várady György. 26) 1785—87. Katona 
Péter; jött Rápoltról s civódó felesége miatt nem marasz- 
tották. 27) 1787—89. Tömöri Ferenc. 28) 1789—93. 
Debreczeni József; jött Tyúkodról s ment Ököritóra. 29) 
1793—95. Szűcs András. 30) 1795—98. Debreczeni Jó
zsef. 31) 1798. Dobrai József. 32) 1799. Sikkó András. 
33) 1800—1805. Debreczeni József. Tanította Molnár gram
matikáját. 34) 1805—1806. Boros Márton 35) 1806—11. 
Horváth Mihály, a ki d.-apáti pap lett s ott meg is halt. 
36) 1811. Szabó Ferenc; előbb f.-gyarmati preceptor. 37) 
1812—15. Bagosi Sámuel. 38) 1815—16. Szarvas József, 
szorgalmas tanító. 39) 1816—24. Lökös György; foly
tonosan dicsérik; 1824-ben előmozdittatását kéri. 40)
1824—28. Nagy Sándor, kit a vizitáció 1827-ben mind 
szorgalmasabb tanítás-, mind jobb erkölcsi viseletre int. 
41) 1828—39. ismét Lökös György, kit folyton dicsérettel 
halmoznak el. 42) 1839—43. Fejér Dániel. 43) 1843—48. 
Dávid Miklós. 44) 1848—51. Gaál Lajos. 45) 1851—55. 
Kiss György. 46) 1855—56. Lányi Lajos, jelenben ko- 
csordi pap. 47) 1856—59. Kondor Pál. 48) 1859—63. 
Joó Károly. Ezek Gaálon kezdve mind igen jó tanítók 
voltak s közulök különösen kitűntek később is Kiss György 
és Joo Károly. 49) 1863—66. Nagy Ottó. 50) 1866—71. 
Dudás Dániel. 51) 1871—75. Berki Péter. 52) 1875—76. 
Nagy Ferenc. 53) 1876 óta Szigethi Bálint.

IV. L e l k é s z i  és t a n í t ó i  f i z e t é s e k ,  a) Lel-



kész i  f i ze tés  1705: 1) Minden a ki magát nemes em
bernek mondja, őszi vetéséből decimát ad. Most nem régen 
egy szekér fát is Ígértek jó akaratjokból. 2) Ha a nemes 
ember 3 keresztből álló decimát megadhat: egy köböl 
búzát ad és egy frtot; de úgy ha ekéje jár szántani. Ha 
pedig ekéje nem jár a nemes embernek vagy aszszonynak: 
2 véka búzát ad. E mellé az armalista nemes ember iát 
s szénát egy szekérrel. 3) A paraszt ember egy véka búzát, 
fát, szénát egy szekérrel. 4) A zsellér félbért fizet. 5) Az 
özvegy asz8zonyok 3 sing vásznat adnak. 6) A malomból 
sabbathale. 7) A Kende-háztól minden esztendőben egy 
darab füvet adnak kaszálni. 8) Vagyon 2 db. szántóföld, 
2 kaszáló. 9) A kereszteléstől a perszonálista nemes ember 
diskréciónáliter fizet; paraszt ember 24 dénárt vagy egy 
tyúkot s egy kényért; esketéstől 1 frt.; a temetéstől a pa
raszt ember 1 frt. (Bélt. M. Us. 26. lap.) 1801: Pénzfizetés 
5 rhft.; k. búza 40 kereszt; szemes-élet 20 köböl; fa 36 
szekérrel; kaszáló, melyet az egyház kaszál 4 bogjás; 
kenderföld 1 vékás; stoláre 6 rhft. 1876: Az ezen évben 
kiállított, de már 1869. áprilban egyházkerületileg meg
erősített dijlevél a fizetés kulcsalapjául az igazságos bir
tokarányt állapítván meg: az egyháztagok 67 köböl búzát 
fizetnek a két belhivatalnoknak, melynek 2/3-a, 44 köböl 
2 véka a papé. Ezenkívül 20 hold szántóföld, (1200 □ ölé
vel), s 8 öl kemény tűzifa, udvarára beszállítva és a 
fennsőbb egyházhatóságilag megállapított stoláre. Minthogy 
pedig az arányosítás előtt a lelkésznek 6, s a tanítónak 
4 hold földjét meg is szántották: ezen földek szántása 
helyett e.-ker. engedély mellett pénzt fizetnek, jelesül a 
lelkésznek 28 frtot két részletben. E 6 hold föld adóját 
szintén az egyház fizeti.

b) T an í t ó i  f izetés.  1801: Pénzfizetés 2 rhft; kér. 
búza 20 kereszt; szemes-élet 10 köböl; fa 18 és V2 sze
kérrel; tandíjból 20 rhft; stoláre 2 rhft. (A b. h. fiz. ősz. 
k. m. 1801.) 1875: A belhivatalnoki búzafizetés '/3-a, vagyis 
22 köböl 2 véka búza; 10 hold föld (1200 □ ölével); 4 
hold, — melynek adóját is fizeti az egyház, — szántásdija 
16 frt.; 5 öl kemény tűzifa udvarára beszállítva s a 
fennsőbb hatóságilag megállapított temetési- és tandíj. 
(1878. rnárc. 4. kelt közlemények.)



V. Templom,  t o rony  s ha r angok .  U r a s z t a l i  
kész le tek.  Egyház i  és i sko la i  épüle tek.  I n g a t l a n  
és ingó javak.  Az ismeretlen időben épült kettős 
templom az iker egyház kettős sajátságának megfelelőleg 
volt alkotva, nevezetesen az egyik magasabb, a másik 
alacsonyabbra volt építve; közepén volt a templom piaca 
a kathedrával s ez előtt az úrasztalával, mig két oldalt 
a két egyház tagjai ülőpadjai állottak szemben egymással. 
Ez épület az előtte álló négyszögletű ijas-fias fatorony - 
nyal együtt az 50-es években nagyon el lett hanyagolva, 
a midőn Nagyváradi Ajtay Sámuel földbirtokos fölbuz- 
ditván az egyházat, annak igás és kézimunka erejével s 
egyéb áldozataival egészen újjá alakíttatta azt — mint a 
templom belső falába illesztett Ajtay-cimeres emléktáblán 
olvasható; — egyszersmind egy bádoggal födött csinos tor
nyot is építtetett hozzá, melyben 2 harang függ.

U r a sz t a l i  eszközök.  1 szent kenyérosztó aranyo
zott mély tányér ezüstből; 2 régi ezüst pohár; 3 cin
kanna ; több arany- és selyemmel varrott patyolat- és se
lyemkendő és vászonabrosz s egy arany virágok-, búza- 
kalász- és szőllőfürtökkel liimzett címeres bársony terítő. 
Ez utóbbi, valamint maga a templom közepén, egy emel
vényen álló — díszes úrasztal, mely igen szép diszmű, 
Nagyváradi Ajtay Sámuel földbirtokos ajándoka.

E g y h áz i  és i sko la i  épüle tek.  A p a p i a k  szin
tén nem régi építmény; azonban állandó aligha lesz, 
miután az egyházmegyei figyelmeztetés dacára, a parók- 
hiális udvar szélén levő lejtőbe építtetett, hova a dombos 
részről az eső- s hóviz egyenesen oda foly. Környéke 
ugyan már jól föl van töltve, s útca felöli oldala s két 
vége jó minőségű téglával aláépitve; de mindamellett is 
ez épület száraz és egészséges alig lehet. Elsőben igen 
alacsonyra is volt építve; azonban Mándy Benő lelkész 
ösztönzése folytán feljebb lön emelve s teljesen felszerelve. 
Különben elég kényelmes volna; vau benne 4 szoba, 
kamra s pince. A t an í t ó i  lak és i sko l a  a legújabb 
(1873) keletű építmény, 2 szoba, konyha, kamra és 1 
tanteremmel. Szintén téglaalapra, vályogból és zsindely 
tetővel készült. Az építési költségek egy részét a tiszán
túli egyházkerülettől nyert államsegély, egyesek adománya



és e célra rendezett táncvigalmak jövedelméből állították 
elő. Mindkét parókhiális udvar melléképületekkel is el van 
látva s minden egyházi s iskolai épületek, valamint a 
templom is a tűz ellen biztosítva vannak.

I n g ó s á g o k .  Az anyakönyvek mind Czégény, mind 
Dányád részére külön vannak vezetve. Kezdették 1777-ben. 
A jegyzőkönyvek újabb keletűek s szintén külön vezetvék. 
Parókhiális pecsét is kettő van; készült 1833. stb.

I ng a t l an ok .  Az említett parókhiális telkeken s a 
temetőkön kívül, a közvetlen egyházi birtokállomány tesz 
4 holdat, a lelkészi 20 holdat s a tanítói 10 holdat, 
mind 1200 □  ölével számítva. (1875. évi öszszeirás.)

VI. Népesség.  1801: Lelkek száma 461. 1877: 
lelkek sz. 601, újházasok sz. 7, szülöttek sz. 28, kon
firmáltak 8z. 10, halottak sz. 25. Iskolások: 1801: ta
nulók sz. 36. 1877: tankötelesek 6—12-ig 96, iskolába 
jár 87, isk. elhagyott 9.

14) Darah.
I. A község  és eg y há z ró l  á l t a l á ban .  Fekszik 

szintén Szatmármegyében a Szamos jobb partján, szép 
gyümölcsökkel s termékeny határral. 1300—1424. a Da- 
rahy nemzetség; 1483-tól a Zokoli család; 1608-tól a 
Pethő; 1633-tól a Sóvágó testvérek, majd b. Serédy Klára, 
b. Toroczkay Ágnes utódi stb. bírják. (Szirmay Sz. v. E.
II. k. 204. lap.) Sorsa a mohácsi vész után épen az , mi 
a szatmári vár ágyúi alatt fekvő többi falvaké.

A hitjavitás előtt róm. kathól. egyház volt. A refor
máció alkalmasint a Szamos túlpartján fekvő Óváriból hó
dította meg. Anya- vagy leánygyülekezet volt-e kezdetben, 
— nem tudjuk. Anynyi tény, hogy már 1705-ben anya
egyház volt; mert a Bélteki 1705-ben készült mátrikulá- 
jában mind papi, mind tanítói fizetése be van iktatva; de 
az atyai e.-m. gyűlés 1712. febr. 17. már igy végez róla: 
„az óvári ekklézsiában filiájával Darával együtt úgy foly- 
lyon az isteni szolgálat, mint volt az előtt, azonkívül, 
hogy minden harmadik vasárnap a reggeli solemnis cul
tus a filiában légyen először." Á vizjtáció aktái pedig azt 
igazolják, hogy Darah 1724-ben is Óvárinak volt filiája,



s egész 1808-ig az is maradt. 1741-ben kőtemplomát báró 
Thoroczkayné, b. Serédy Klára a róm. katholikusok ré
szére elfoglalván, — helyette egy kis fatemplomot csinál
tatott; de ezt is bezáratták 1777—1788 ig. 1746-ban a 
vizitáció előtt azt kérték a daraiak, hogy az óvári pap 
minden 3-ik ünnep első napján járjon át úrvacsorát osz
tani ; mit a vizitáció helyben hagyott s megerősített. 
1755-ben panaszkodnak a daraiakra az óváriak, hogy az 
egye88ég ereje ellenére Darah mit sem gondol az óvári is
kola épületével, melyet építeni tartozott, s kívánják , hogy 
vagy teljesítsék kötelmüket, vagy váljanak külön. 1771-ben 
a szatmári jezsoviták priorja el akarta foglalni a darai pa- 
rókhiát; de ekkor még sikertelenül. A Szamoson való át
járás sokszor veszedelmessé válván, az óváriak magok 
sürgették 1771-ben az elválást; de az egyházkerület meg 
nem engedte. Végre az 1791: XXVI. t. ez. alapján a 
különválás elvégeztetett, s 1793-ban megbízta az egyház
megye Ilosvay László segédgondnokot, hogy a megyei 
hatóság útján Daráhnak parókhiális fundust eszközöljön. 
Azonban ebből semmisem lévén, Kisdobronyi Isaák 
Gáspár fogá fel a daraiak ügyét, s minthogy a földesúr 
az egykor adott parókhiális fundust viszszavette: ő mint 
segédgondnok és főszolgabíró kieszközlé, hogy Szatmár- 
megye egy alkalmas parókhiális fundust szakasztatott ki 
a földesúrral. így szakadt el Darah Óváritól 1808-ban, 
és ugyanakkor anyaegyházzá lett. 1872-ben külön tanító
ság is állíttatott. Mind ennek dacára az egyház el van ár- 
vahodva, a minek oka az, hogy népe nagyon szegény s 
nem bírja a lelkész és tanitó tartását s az építkezést. Az 
egyházmegye ezen segítendő, majd a magy. ref. segély
egylettől, majd az államsegélyből eszközölt számára éven
ként segélyt s a segélyre állandóan ajánlá is; mire any- 
nyival inkább szükség van: mert a vele egy községben 
élő idegen nemzetiség és felekezet között a feloszlástól kell 
félteni.

II. Az egyes  l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e semények .  Miután ismét anyává lett Darah, 
rendes lelkészül hozta: 1) Márk Ferenc előbb fehérgyar
mati, aztán C8aholczi tanítót. Utódaiéit 2) 1811-ben Nagy 
László, előbb kisnaményi tanitó, ki itt lett pappá. 3)



1814-ben jött Nagy-Kolcsról Szilágyi Sámuel, kit 1817-ben 
nem akartak pontosan fizetni. 4) 1819. Béres Mihály; ki 
panaszol, hogy 20 köbölnyi fizetéséből 2 köbölnél többet 
be nem adtak. 5) 1820. Kása Ferenc szép képzettségű s 
költői tehetségű férfiú, jeles pap és tanító. Ez promóciót 
kért, az egyház pedig gyér népessége miatt filia akart 
lenni ismét; de ez meg nem engedtetett. Ot követte 6)
1821. Baranyi Mózes, ki hason okból változni akar. 7)
1822. Szabó József; szintén panaszol. 8) 1823. Erdélyi 
József. 9) 1826—32. Juhász János. 10) 1832—34. Nagy 
Gábor 11) 1834—38. Szűcs István. 12) 1838—43. Szat
mári József. 13) 1843—45. Horváth István segédlel
kész. 14) 1846—51. Gáthi István. 15) 1851—54. Abossi 
Márton. 16) 1855—61. Lábas István előbb szatmári káp
lán. 17) 1861—63. Szatmári István. 18) 1862—74. ismét 
Lábas István, ki elnyomorodván Kormány Károly segéd- 
kedett mellette, mig végre 1874-ben meghalt. 1874 óta 
Ferenczy Imre előbb p.-daróci pap.

III. I skol aügy.  Tan í t ók .  1705-ben fel lévén 
jegyezve Béltekinél a darahi tanítói fizetés ,r hihetőleg külön 
tanítóság is létezett Daráim. 1712-ben Óvárihoz affiliál- 
tatván Darah, ott épité a tanítói lak- és iskolát: követke
zőleg az iskolás gyermekek is oda jártak , a mikor t. i. a 
köztök levő Szamos miatt járhattak. Később azonban az 
iskolafentartással nem gondoltak, mit Óvári 1755-ben 
be is panaszol: mi arra enged következtetni, hogy gyer
mekeiket sem küldék át Óváriba tanulni. 1808-ban anyá- 
sittatván Darah, 1809-ben papot is hivott s ettől fogva 
lelkészei tanították az iskolát is, mígnem 1872. tavaszán 
a tagosítás alkalmával az V. cikk alatt látható földbirtok 
hasittatott ki a tanitói hivatal számára, azon feltét alatt, 
hogy a lelkészitől elkülönzött tanitói hivatal állíttatván 
fel a darai ref. egyházban, abba egy rendes tanitó állít
tassák. így állíttatott be ifj. Kemenszki Dénes, kit Kor
mány Károly segédlelkész, majd Tyukodi György váltott, 
fel a tanitói hivatalban, ki jelenleg is ott lakik.

IV. Be lh iv a t a ln o k i  f izetések,  a) Le lkész i  
f izetés  1705 körül: Fizet a falu készpénzt harminc ma
gyar forintot. Fát 10 szekérrel. Kereszteléstől egy tyúk 
s egy kenyér. Esketéstől 1 magy. frt. Halotti prédiká-



lástól 1 frt. 1712: Minden gazda, kinek vetése van, ad 
egy kereszt búzát, kinek vetése nincs, 8 polturát. Az 
Özvegyek 4 polt. A nemesek discretionaliter fizetnek. 
Énekléstől (halott felett) 8 polt. 1801: Pénzfizetés 16 frt.; 
fa 7 szekérrel. 1875: 155 frt. készpénz o. é .; 20 köböl 
kétszeres búza; 33 hold föld (lásd részletesebben az V. 
cikk alatt); 6 öl fa ; mintegy 20 frt. stoláre.

b) T an í t ó i  f izetés  1707 kö rü l :  A lelkészi fizetés 
fele. 1712: A lelkészi fizetésnek egyharmada. 1801: 
Pénzfizetés 8 vfrt.; fa 4 szekérrel. 1875: 8 köböl két
szeres búza; 16 hold föld; (lásd részletesebben az V. 
cikk alatt) 35 tanköteles gyermektől tandíjban 61 frt.; 
stoláre 8 frt. o. é. Ezen fizetést 1742— 1809. az óvári 
belhivatalnokok élvezték, azóta pedig a Daráhn helyben 
lakók.

V. T em p lo m  és ú r a s z t a l i  kész l e tek .  E g y h á z i  
és i sko l a i  épüle tek.  I n g ó s á g o k  és i nga t l anok ,  
a) T e m p l o m .  Hajdan a darahi reform, egyháznak 
kőtemploma volt, mit hihetőleg protestánssá lett egykori 
kathól. őseitől örökölt. 1741-ben b. Thoroczkayné b. Se- 
rédy Klára engedélyt kért, hogy fiát ennek sírboltjába 
temethesse el. Miután ez neki megengedtetett, a temetést 
követő napon a templom kulcsát azon ürügy alatt kérette 
el a lelkésztől, hogy meghalt fiát a sírboltban megláto
gathassa; de a kulcsot többé viszsza nem adta; sőt a 
templomot is a róni. kathólikusok részére elfoglalta. Az 
ily önkényesen elfoglalt templom viszszaadatása végett a 
királyhoz folyamodtak a darahiak s onnan az akkori kö
rülményeket tudva, oly valóban bámulandó dekrétumot 
nyertek, hogy a róm. kathólikusok vagy adják vissza az 
elfoglalt templomot, vagy hasonló anyagból építsenek he
lyette a. reformátusoknak másat; azonban a nevezett báróné 
csak fából építtetett számukra egy kis templomot tor
nyostól. Ezt is bezáratta a kathólikusok ármánya 1777—88. 
1788. jan. 26-ikán Geőtz Fér. alispánhoz egy kérvényt 
nyújtottak be a darahiak, melyben a leányegyházakban 
Jevő templomok használatát engedélyező 1785 iki királyi 
rendeletre támaszkodva, kérelmezték templomuk kinyitta- 
tását. Az alispán előbb Mándy Pál szolgabirót küldte ki 
annak megvizsgálására, vájjon a nevezett templomot a
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darahi adózó nép megerőltetés nélkül kijavittathatja-e? És 
miután a szolgabiró oly jelentést tett, hogy a templom 
kijavítására csak 38 frt. 17 kr. kell; az egyháznak pedig 
kötvényeken 42 frt. 29 krja van: a templom kinyitása az 
1788. ápr. 21-iki megyei végzéssel Mándy Pál szolgabiróra 
bízatott, s egyszersmind megengedtetett, hogy benne mint 
filiális templomban az óvári prédikátor isteni szolgálatot 
tarthasson. Mándy Pál Daráhn meg is jelent s 1788. 
ápril 12-ikén a templomot kinyitván, azt az egyház hasz
nálatába bocsátotta; erről egyszersmind az egyház részére 
egy bizonyítványt is állitván. E templom szolgált aztán 
isteni tiszteleti helyiségül egész 1872-ig, a midőn helyette 
egy más fatemplomocska készült, patics-fallal, zsindely- 
fedéllel s végén hozzáragasztott kis fatoronynyal, melyben 
2 harangocska függ. (A Sz. e.-m. 54. gyűl. leir. 65. lap.)

b) Az á r a sz t a l i  eszközök ezek: egy itczés nagy
ságú aranyzott ezüst kehely, ezüst fedéllel; 2 ón-kanna, 
egyik ezen felirattal: „Hen. Mar. 1634.“ 2 cintányér; 5 
veres selyem s ezüsttel kivarrott kendő; 1 báldog keresz
telő-edény ugyanolyan tállal.

c) A p a r ó k h i á l i s  t e l ek  szerzésével 1793-ban az 
egyházmegye segédgondnokát bízta meg; de ez annak 
nem sikerült. Később adott ugyan egyet a vármegye 
közbenjárására Bölcskei Buday József földesúr; de azt 
ismét viszszavette, mígnem Isaák Gáspár segédgondnok 
és főszolgabíró kieszközlé, hogy Szatmárvármegye 1808- 
ban egy alkalmas parókhiális telket szakasztatott ki a 
nevezett foldesúrral. Ezen telekre épített aztán a darahi 
ref. ekkla egy iskola gyanánt is szolgáló 4 szobás paró
khiális épületet, mely 1875-ben már nagyon rozzant álla
potban volt. Ennek újra építése végett már 1877. a tégla- 
és vályog-anyagok is készen voltak; de a nép rósz aka
rattal ellenszegült s az egyházi munkák kötelezettsége 
ellen tanácsot a más hitíí tanítótól és lelkésztől kért, mely 
utóbbi még a ref. gyermekek keresztelésébe is illetékte
lenül beleavatkozott; sőt úgy látszik az áttérők számára 
jutalmakat is tíízött k i, melyet — mint a darahi egyház 
elöljárói panasziák — többen nyíltan hangoztattak is , 
midőn a fizetésre szólitás alkalmával az elöljáróságot gu
bacseréléssel — áttérés — fenyegették. E bajok orvoslása



végett a szatmári ref. egyházmegye — 1877. ápr. gyűlése 
37. sz. határzatával — a helyszínére egy küldöttséget ne
vezett ki. Az i s k o l á n a k  telke nem lévén, bérelt 
helyiségben van.

d) I ngóságok.  Anyakönyv van 2; 1791. és 1833- 
ban kezdve. Különféle egyházi jegyzőkönyv 3; egyház
kerületi jegyzőkönyv és nyomtatvány 26 db. A lelkészi 
hivatal pecsétje, melynek címere a zászlós bárány, 1833- 
ból való.

e) I n g a t l a n  b i r t o kok ,  a) E g y h á z i  b i r t o k :  
Belső telkek stb. 2 h. 363 □  öl. Lankaföldek: 2 h. 
236 □  öl. Nem terményező tér. 2840 □ öl. Öszszesen 
7900 □  öl. b) L e lk é s z i  á l l o m ány :  Belbirtokban 245 
tizedhold. Szántóföld: 19 hold és 500 tizedhold. Kaszáló: 
6 h. 500 t.-h. Erdő vagy maradványföld: 8 h. Nem term. 
tér.: 41 □ öl. Öszszesen 38,361 □  öl. c) T a n í t ó i  á l l o 
mány:  Belbirt.: 791 tizedhold. Szántóföld: 9 h. Ka
száló: 3 h. Erdő vagy marad, föld: 4 h. Nem term tér.: 
24 □  öl. Öszszesen: 18,794 □ öl. — (1875. febr. öszszeirás.)

VI. Népes ség .  1877: Lelkek száma 355, újházasok 
sz. 6, szülöttek sz. 10, konfirmáltak sz. 6, halottak sz. 
13. Iskolások: tankötelesek 6 —12 év közt 29, isk. jár 
19, isk. elhagy. 10.

15) Darnó.
I. A község  és egyh áz ró l  á l t a l á b an .  Fekszik 

Szatmárvármegyében a Szanios-közön. Egykor szászok lak
ták s innen Szaksza-Darnónak is nevezik. Termékeny 
határát árvíz járja. 1453-ban felét Újhelyi Péter birja; 
1476. a Rozsályi Kunok s a Majtissyak a mellette fekvő 
Sopsatelke pusztát egymás közt felosztják; 1524. Drágffy 
János az egész helységet királyi adománynyal kapja; 
1569. Mester András és Salgay Bálint benne rész-jószágot 
nyernek. A XVIII-ik században Kölcsey Sándor s Péchy 
Anna és nehány köznemes bírták; 1810-ben főbirtokosa 
volt Kisdobronyi Isaák Gáspár stb. (Szirmay Szatmárvár- 
megye Esm. II. k. 247. lap.)

A mohácsi vész után kezdődött polgárháborúk alatt 
egész a szatmári kompozícióig minő sorsa volt, — nem
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tudjuk; de bizton hihető, hogy a Szamosközön megforduló 
hadak sarcait Darnó sem kerülte el. Az 1662-iki vizsgálat 
szerint a Cobb szatmári német várőrsége, a gazdaságban 
ejtett tetemes károkon felül, 100 frtnyi kárt tett benne.

A hitjavitást előzőleg kathól. hely volt és alkalmasint 
Kisszekeres vagy Namény filiája. A reformáció a Drágffy- 
család pártfogása mellett gyökerezett meg benne s alkal
masint anyagyülekezetéből reform áltatott.

Széles szerint hajdan a kisszekeresi ref. egyház filiája 
volt Darnó, később az 1709-iki pestis és az 1717-iki 
tatárdulás alatt, a vele együtt nagyon megapadt Kisnamény- 
hoz csatlakozott s a két gyülekezet együtt tartott egy 
Kisnaményban lakó lévitát. Előbb talán temploma sem 
volt, hanem a lakosok a közeli anyaegyházba jártak át 
istenitiszteletre; később hihetőleg a Darnón átfutó patak 
partján lehetett valami kis fából öszszerótt imaház, míg
nem Kölcsey Sándor kegyes özvegye P é c h y  Anna  földes- 
aszszony templomhelyet és parókhialis telket ajándékozott 
a darnói reform, egyháznak. Ezután noha Kisnaménytól el 
nem szakadt, 1775. május 1-én G ör gé n y i  M i h á ly t  
állította be preceptorul; 1791. márc. 23-ikán pedig a 
szatmári ref. egyházmegye anyaegyházzá emelte, a midőn 
Kisnaménytól végleg elválván, papot hozott. Ez idő óta 
a darnai egyház pártfogója Péchy Anna örököse K. Isaák 
Gáspár lett s most az ő utódi közül Szegedy Antal egy
házmegyei ülnök, kitől mint főgondnoktól az eddigi támo
gatás után e kis egyház minden jót remélhet, s ki 
1877-ben a parókliiális telek bővítésére 30 □ ölnyi tért 
ajándékozott.

EL. Az egyes  l e l k é s ze k  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  1) 1791. máj. 26—96. Tardy
László előbb gacsályi, később naményi pap. 2) 1796. 
Biró Balázs. 3) 1797— 1801. Kiss Mihály. 4) 1801—1803. 
Horváth Béniám. 5) 1803—1806. Vass Gábor. 6) 1803— 
1806. Nánási Mihály, ki innen Amaczra ment. 7) 1807. 
Tardy Mózes, ki aztán hérmánszegi pap lett. 8) 1808—
11. Horváth Béniám. 9) 1811—16. Dobos András. 10) 
1816—20. ismét Horváth Béniám. 11) 1820—24. Szűcs 
István, ki alatt a templomszék miatt viszály volt az 
egyházban s az 1823-iki vizitáció által, egy templom



kerülő vallástalan ember, a polgári hatóságnak megbün
tetés végett kiadatni rendeltetett. 12) 1824—34. Baranyi 
Mózes, kit követtek: 13) Béres Mihály, 14) Gáthi István, 
15) Tacsi Bálint, 16) Zathurecky János, 17) Országh 
Pál, 18) Tarczy László, 19) Szűcs István, 20) Szabó 
József, 21) Horváth István lelkészek. Ez utóbbit, ki 
innen Nagyarba ment, 22) Fiié János váltotta fel 1854-ben , 
ki azóta folyvást Darnón lelkészkedik.

III. T a n ü g y  s t an í tók .  Mig Kisszekeres és illető
leg Namény filiája volt Darnó, iskolás gyermekeinek a 
nevezett helyekre kellett volna járniok iskolába. 1775-ben 
külön tanitót hozván Görgényi Mihály személyében, hely
ben nyitott iskolát, melyben G.-t 1780—87. Kis József 
váltotta fel. 1787—91. pedig Horváth Béniám előbb 
oroszi tanító működött mint darnói tanító. 1791-ben anya
egyházzá lévén Darnó, azóta a lelkészi hivatalhoz van 
kötve az iskolatanitás is.

IV. B e l h i v a t a l n o k i  f i z e t é s ek .  L e lk é s z i  f ize
tés 1707. körül: A mely gazdának egy hold vetésénél 
több van, ad két kereszt búzát; a kinek nincsen: 3 véka 
búzát. Adnak 3 szekér fát is. Kereszteléstől, esketéstől 
fizetnek szokás szerint; azért 8 polturát, emezért 1 frtot; 
a nemesek egy tallért. T an í t ó i  f i ze tés  1707. körül: 
Minden gazda kinek vetése van, egy kereszt búzát, a 
kinek vetése nincs, egy vékát. Adnak egy szekér fát is. 
(Bélteky Us. matr. 22. lap.) Ezen proventus előbb a na- 
ményi belhivatalnokoknak fizettetett. L e l k é s z - t an í t ó i  
f ize tés  1801: 48 kereszt búza; 3 köböl szemes-élet; 20 
szekér fa ; 3 fordulón 4 hold föld szántással; 2 rhénes- 
forint készpénz; 4 rhfrt. stoláre. 1875: 32 köböl gyűlt 
búza; 19 hold s 646 □  öl szántóföld, melynek adóját az 
egyház fizeti; 6 öl fa; tandíjul 6 köböl zab s minden 
tanítványtól 1 frt., öszszesen mintegy 25 frt.; stolárék.

V. Templom és ú r a sz t a l i  ké sz l e t ek .  Eg yh áz i  
i n ga t l an  és ingó javak.  A darnói ref. egyháznak a 
jelenlegit megelőző temploma, egy előtte álló haranglábbal 
együtt, melyen egy 120 fontos, minden felirat nélküli, de 
igen régi harang függött, fából készült, s a menynyezeten 
levő felirat szerint 1767-ben épittette azt legnagyobb részt 
Kölcsey Sándor kegyes özvegye Péchy  Anna ,  az általa



ajándékozott területre. E fatemplom helyett épített a daruéi 
egyház egy igen csinos s az újabb Ízlésnek megfelelő 
templomot téglából a K. Isaák Gáspár bő segedelmezésével, 
melynek alapja 1824. ápr. 4-én tétetett le, beszélvén ez 
alkalommal H. Kiss Áron, kisnaményi lelkész Esdrás III: 
10. 11. verséről.

Az ú r a s z t a l i  e szközök  közül egy aranyfonállal 
varrott kendőt Péchy Anna adott 1746-ban, egy ezüst
fonallal dÍ8zitettet Péchy Ágnes Érsemlyénből 1764-ben; 
a 3-ikat Kölcsey Sándor, a 4 iket ns. Szabó Mária 1832., 
az 5-iket ns. Bartus Éva. Van ezeken kívül két kis virágos 
és egy veres selyemkendője; egy minden felirat nélküli 
igen régi ezüst pohara, két ón-tányérja s egy ón-kannája, 
mely utóbbiak szintén Péchy Anna úrnő ajáudoki.

A p a r ó k h i á l i s  t e l ek ,  mint már említők, Péchy 
Anna Kölcsey Sándorné úraszszony ajándoka, ki azt 4 
db. kaszáló- és 3 db. szántófölddel együtt ajándékozta. 
Erre épített az egyház zsindelytető alá, vályogból, egy 
két lakszobával s tanszoba- és kamarával ellátott lelkész- 
tanítói lakot s egyéb melléképületet, mik jó karban tar
tatnak s a templommal együtt a tűz ellen biztosítva 
vannak.

Egyéb i n g a t l a n o k :  Egyházi birtok: belső telek 
110 □  öl; faiskola 371 □ öl; templomterület 117 □  öl; 
szánfóföld 6 hold és 726 □*. Lelkész-tauitói állomány: 
belső tel. 702 G°, foglár tel. 600 G°, szántóföld az első 
fordulón 11 hold 302 □*, a másodikon 8 h. 344 G°.

I ngóságok .  1848 előtt volt az egyháznak Katona 
Juliánná kisaszszony ajándokából egy 319 rhfrtos kama- 
ralis kontraktusa is; jelenleg van egy 250 vfrtos állam- 
kötvénye s némi tőkepénze. Anyakönyve van 3 db. 1775- 
től jelenig. Egyházi jegyzőkönyve 2 db., alamizsnás diá- 
rium 1 db.; továbbá vannak egyházkerületi s megyei 
jegyzőkönyvei s egyéb nyomtatványai. Iskolai szerelvé
nyei: egy fekete tábla, fali olvasó-táblák s egy földgömb. 
A parókhiális pecsét 1833-ból való.

VI. Népesség.  1801: Lelkek száma 78. 1877:
lelkek sz. 144, újházasok sz. — , szülöttek sz. 7, ha
lottak sz. 7. Iskolások 1877: tanköt. 6—12. év közt 20, 
iskolába jár 10, isk. elhagy. 1, iskolátlan 9.



16) Erdőd.
I. A község-  és vá rá ró l .  Erdőd jelenleg mező

város, Szatmártól mintegy 2 órányira. 1216-ban már lé
tezett; mert a nagyváradi regesztrum (tüzes vaspróbakönyv) 
Ábel nevű espereséről emlékszik. 1264-ben a Szatmár 
részére kiadott kir. adománylevélben egy erdődi ispánról 
is tétetik említés. 1323-ban Péter erdődi gróf bírja. 1392- 
ben vidéke kerületnek neveztetik s Balk és Drág voltak 
birtokosai. Ez időtől fogva a Drágffyak voltak birtokosai, 
kikről 1427-, 1436-, 1481-, 1482- s 1501-ben tétetik em
lítés. A Drágffy-család Drágffy Gáspár növendék fiában 
Györgyben kihalván, D. Gáspár özvegye Somlyai Báthori 
Anna ecsedi Báthori Györgyhöz ment nőül, ki János 
Zsigmond pártjára állván, az erdődi uradalmat is meg
nyerte; azonban 1565 ben Schwendi Lázár és Báthori 
András kir. vezérek Miksa király részére tőle elvevék. 
Ezután kincstári birtok volt s mint ilyet 1629. és 1632- 
ben Zsegnyey Borbála, báró Károlyi Mihály özvegye 
kapta meg s birtokában 1663. báró Károlyi László új kir. 
adománynyal megerősittetett. Ettől fogva a K. Sándorral 
meggrófiasitott Károlyi nemzetiség bírja.

A városka Szatmár felőli végén egy magas halmon 
egy elhanyagolt kastély ál l , négy szögletén kerek tor
nyokkal. Ennek helyén állt a régi vár, mely egy szintén 
régibb vár helyén épült. Egy homlokzatán állott felirat 
szerint „1481. Sz.-György napjának 8-adján Drágffy Ber
talan kezdette csináltatni ezen Erdewd várat, a kőfalaknak 
magasságát 60 singnyire, szélességét 30-ra, a tornyok 
magosságát 80-ra, a kapu szélességét 4 singnyire rendelvén 
el.“ E várat foglalták el a már említett királyi vezérek 
1565-ben Miksa részére, kinek magyar és német őrségétől 
János Zsigmond 1566-ban török segélylyel viszszafoglalta, 
a midőn a török földig rontotta. Ennek helyére építtette 
gf. Károlyi Sándor a mostani kastélyt 1730-ban. E kas
télyban tartatta egykor a gf. Károlyi-család úriszékeit s 
itt volt az uradalom börtöne is. A Bach világban járás
bíróság székelt benne.

Erdőd egykori lakosai tősgyökeres magyarok voltak; 
kik a vár ostromai alatt sokat szenvedtek, a miért Miksa



király 1569-ben minden adózás- és közterhektől 6 évre 
fölmenté őket. Későbbi viszontagságaikról mit sem tudunk, 
azonban föl sem lehet tenni, hogy azon számtalan nyo
morból , mely Szatmármegyét, német, török, tatár s a 
kuruc és labanc dúlások közt érte, Erdődnek is része ne 
lett volna! A magyar és ref. jobbágyokkal nem lévén gf. 
Károlyi Sándor megelégedve, ezeket úgy innen, mint más 
jószágairól kiiktatta s 1731-ben Szatmármegyétől telepit- 
hetési engedélyt kért, mit meg is nyert nemcsak: hanem 
a letelepülőket 3 évig minden tehertől s azután a katona
beszállásolástól, bizonyos dij mellett, felmenté a megye. 
Ekkor gf. Károlyi Sándor külföldről svábokat telepitett 
Erdődre, kik máig sem magyarosodtak el teljesen.

Erdődről még csak anynyit jegyzünk meg, hogy itt 
született a hires Bakócz Tamás esztergomi érsek.

II. Az e g y h á z r ó l .  Erdőd a hitjavitás előtt róm. 
kathol. parókhia volt, 1216-ban a már fentebb említett 
Ábel esperes, 1332-ben pedig — a midőn a szatmári espe- 
rességliez tartozik — Miklós volt plébánusa, ki 70 dénárt 
íizet pápai dézma gyanánt. (Schemat. Cleri Szatmár. 1864. 
44. lap.)

A reformációt Erdőd D r á g f f y  G á s p á r  alatt 
vette be azon reformátoroktól, kiket e jeles főúr, „nem 
gondolván János király s a püspökök megbántódásával, 
a maga várában tartott." Ezek között alkalmasint Bat iz  i 
And rá s-  és Kopács i  I s t v á n n a k  tulajdonítható legtöbb 
e tekintetben, kik Erdőd reformálását 1542. és 1545. 
közt teljesen be is fejezték. Itt a szatmármegyei reformáció 
kiindulási pontján tartatott a legelső protestáns zsinat is 
Magyarországon, 1545. szept. 20; majd egy másik úgy
nevezett „partialis synodus", — de a mely alatt korántsem 
értendő a később e névvel jelelt egyházmegyei gyűlés, — 
1555. febr. 24-ikén. (Lásd e mű 77—79. lapjait.) E 
korban különösen virágzott itt a protestáns egyház, mely 
előbb természetesen a lutheri iránynak volt hive, mint 
ez az első erdődi zsinat végzeményeiből is kitetszik, (lásd 
e mű 84. lapját) s csak később tért át a kálvin-féle irány
zatra. Kopácsi nevezetes iskolát is nyitott i t t , melyben 
keleti nyelveket is tanított s e szerint lelkészeket is 
képzett.



De nemcsak a reformáció napjaiban virágzott az er- 
dödi ref. egyház, hanem később is; azonban nem tudjuk 
megmondani, hogy kezdetben melyik egyházmegyéhez 
tartozott. Lehet, hogy maga adott nevet egy traktusnak, 
lehet, hogy a szatmári, majd a középszolnoki vagy károlyi 
egyházmegyéhez csatlakozott: anynyi tény, hogy 1605- 
ben már a középszolnoki egyházmegye kiegészítő része; 
mert ennek esperese lelkipásztorkodik benne. 1708-ban 
még virágzó egyháza volt a nevezett egyházmegyének; 
mert Lampe-Ember P. legelsőnek teszi a középszolnoki 
traktus gyülekezetei között (622. lap); de néhány év 
múlva öszszetornyosultak a vészfelhők felette s gf. Károlyi 
Sándor alatt pusztulásra jutott. 1729. jan. 16-án ugyanis 
egy okmányt állított k i , melyben a vallásügynek a király 
által leendő végleges rendezéséig — minthogy a templom
mal egy fedél alatt levő kápolnát a reformátusok a be
költöző svábok részére átengedték — a nagyobb templo
mot , — melytől a kápolna elzárandó, — a kezöknél levő 
szántóföldek-, rétek- és szőlőkkel együtt birtokukban 
hagyta, úgy azonban, hogy a szintén birtokukban maradt 
harangokat a kathólikus fél is használhassa, hétköznap a 
kisebbet, ünnepnapokon pedig a nagyobbat is. (S.-pataki 
füzetek 1862. foly. 22. lap.)

Ez időtől kezdve folytonos tengődés s mondhatni ül
döztetés közt folyt itt a reform, hívek élete. Szirmay 
(Szatmármegye esm. II. k. 167. lap.) azt mondja, hogy 
gf. Károlyi Sándor 1736-bau a templomot a reformátusok
tól elvette; 1763-ban pedig gf. Károlyi Antal újítani 
kezdte, mit 1777-ben végzett el. Úgy látszik azonban, 
hogy a templom tőlök teljesen csak 1763-ban vétetett e l ; 
ugyanis 1768-ban Mária Theréziához az iránt folyamod
nak, hogy a földesúr által 1763. elvett templomukat 
adassa viszsza, vagy pedig hasonló anyagból építtessen 
az uradalom által számukra másat. Panaszolják egyszers
mind azt is, hogy már egyszer folyamodtak e végből s 
panaszuk igaz voltának kiderítésére ki is neveztetett egy 
csupán r. kathólikusokból álló bizottság; de a mely kés
lekedvén a vizsgálatról szóló jelentés beadásával, ők 
isteni tiszteleti helyiségül egy szint építettek, melyet a 
róm. kathol. parókhus az egri püspök parancsából elfog-



la.lt: kérik tehát ennek is megbüntetését. Ugyanekkor 89 
ref. vallású magyar családfő nevét terjesztik fel egy mel
lékleten. A helytartótanács erre 1768. juni. 13. infor
mációt kér e tárgyban Szatmárvármegyétől s az iratokat 
is leküldi; egyszersmind a pápista papot a vallászavarás
tól eltiltani rendeli. Mivel pedig a megye az információval 
késett: 1768. júli. 4-én azt ismét megsürgeti. Szabó 
Márton uradalmi ügyvéd erre tagadja, hogy a régi tem
plomot a reformátusok építették volna, — mit a reformátu
sok állítottak, — s e  szerint ahoz joguk sincs; egyszersmind 
azt állitja, hogy ezek az új templom építésére már nem 
is gondolnak; mert mindöszsze 16 ref. magyar család 
kommorál ott még, kiknek nevét közli; ezek is a földesúr 
által beszállított 50 német családnak miuden kényszerítés 
nélkül (?!!) eladták házaikat s most már szabadságukban 
áll a szomszéd református és magyar községekbe elszé- 
ledniök, a hol szabadvallásgyakorlatukban háborgattatni 
nem fognak. Az uradalmi ügyvéd ezen állításait Szatmár- 
megye is megerősité a sz.-németi gyűléséből a helytartó- 
tanácshoz intézett jelentésében, 1768. juli. 31-én. Ezen 
állítás pedig aligha lehetett igaz; sőt úgy látszik, hogy 
az erdődi reform, jobbágyok még ezután is folyamodtak 
a helytartótanácshoz, megcáfolván a róluk felterjesztett 
valótlan állításokat s talán épeu ennek következtében erő
szakkal verette ki őket az uradalom Erdődről; mert az 
erdődi kriminális székről jelentés tétetik a helytartótanács
hoz 1768. októb. 5-ikéről, hogy a reformált jobbágyok 
innen Dobrára és Géresre költöztek el s a prédikátor és 
a mester telkeit a svábok már üresen találták. Ugyanez 
év októb. 18-áról örömét fejezi ki gf. Eszterházy Károly 
egri püspök Szatmárvármegyének, hogy a reformált val- 
lásgyakorlat Erdődön megszűnt. (Szatmárvármegyei le
véltár. Fascic. 45. Nro. 240., 241., 242., 349., 1768.) 
Hogy menynyiben lehet alapos az erőszakos kiűzetést 
illető vélelmünk, igazolja egy egykorú ira t, mely előttünk 
fel volt ugyan olvasva, de melyet fájdalom! felhasználás 
végett kérésünk dacára sem kaptunk meg, mely szerint 
a gróf (talán Károlyi Antal) kocsijával inegállván a ref. 
parókhia előtt, inasát a templom kulcsáért beküldötte; a 
pap azonban maga át uem adta, hanem azt mondotta:



„ott van a szegen; vegye le kend!" Ezzel az inas le is 
vette s elvitte és ettől fogva a templomot soha sem hasz
nálták többé a reformátusok, hanem egy udvaron tar
tották istenitiszteletöket, mignem a svábok fölállváu 
körös-körül az .udvar kerítésére, az istenitiszteletbe bele- 
nyeritettek s az egybegyült hiveket behajigált kövekkel 
szétüzték!

A türelmi parancs megjelenése után ismét gyülekezni 
kezdtek itt is az elszéledt reformátusok. Szatmárvármegye 
levéltárában van egy irat, (1787—8—9—90. fascic. 8. 
uro. 34.) mely szerint az erdődi-hegyi lakosok a pap fen- 
tartására 28 irt. 54; a kántoréra 9 frt. 38; az egyházi 
épületekre 51 frt. 22 krt ajánlottak. Erdőd ekkor a szat- 
márbegyi leányegyházhoz kapcsoltatott, mely ismét a 
hiripi anyaegyház ül iája volt. Szatmárhegy 1797-ben anya
egyházzá lett s az egykori erdődi egyház úrasztali készletei 
is oda vitettek s ottan használtatnak ma is. Minthogy pedig 
Szatmárhegy az 1821/2. egyházi rendezés (coordinatio) 
alkalmával a nagybányai ref. egyházmegyébe kebeleztetek 
át: az erdődi leány gyülekezet ezóta megszűnt a szatmári 
ref. egyházmegye kiegészítő része lenni.

III. A l e l ké szek  névsora .  Az erdődi ref. lelké
szek névsorát csak hézagosán tudjuk öszszeállitani; jelesül: 
1542. Ba t i zy  A n d r á s ;  1543—47. K o p á c s y  I s t v á n  
reformátorok./^1605. Csorba István középszolnoki esperes. 
1612. Megyeri János, ki onnan Szatmárra ment papnak. 
(Lampe p. 615.) 1636. Buddaeus, Lampe szerint Buday 
János. 1637. Rozgonyi Balázs, ki jelen volt a tokaji zsi
naton, majd az 1646 iki sz.-németi nemzeti zsinatnak is 
tagja volt. 1657-ben Romocsaházy András. 1665-ben 
Tatay Mihály. 1667-ben Körmendy Péter tiszántúli püs
pök. 1691-ben Losonczy András, ki még 1706-ban is ott 
lakott. Ezek Buday óta mind középszolnoki vagy károlyi 
ref. esperesek is voltak. (L. E. P. 623. lap.) 1729-ben 
Bartha Pál. 1752-ben Pesti Mihály. 1769. Bartza György. 
Az erdődi ref. papok közül többnek a nevét nem tudjuk; 
a tanítók névsorából pedig egyedül a Kopácsy Istvánét 
ismerjük.

IV. Templom.  Az erdődi templomról Henszlman 
(Archaeologiai köziem. IV. köt. 3. fűz. 144. lap) ezeket



mondja: „a régi templom maradványai már csak egyes 
faragott kövekből állanak, de ezen kövek oly mesterileg 
vannak készítve, hogy e munkával az épület nevezetesen 
felülmúlta környéke templomainak munkálatait. Keletke
zési idejére vonatkozólag az erdődi vár termében a követ
kező felirat tesz említést: „Anno 1482. Drágífy Bertalan 
erdélyi vajda a hatalmas Mátyás király idejében, nagy 
boldogaszszony oktávájára Istennek dicséretére és az nagy- 
aszszonyuak tiszteletére végeztette el a nagy-erdődi egy
házat is." Ezen felirat hitelességét magok az említett fa- 
ragványok is igazolják. Azonban megjegyzendő, hogy 
ezen fennmaradt faragott kövek nem egykorúak, sem 
anyagra, sem alakra nézve: vannak köztük olyanok is , 
melyek régibb idomzással finom homokkőbe vannak fa
ragva és olyanok, a miknek anyaga sikárkő-porfir és 
alakzása későbbi korra mutat ügy, hogy Drágffy alkalma
sint a régibb templomot csak megújittatá. Nevezetesen a 
parókhia udvarán találtunk az említett finomabb kőbe 
faragott, csaknem románstilíí emberfőt, mely valaha gyámkő 
gyanánt szolgált." E templom sírboltjába voltak temetve 
a Drágffyak, kiknek sirjait az 1565-iki ostrom alkalmával 
két német katona ki akarván fosztani: ezek egyikét a 
templomba lépő Schwendi tábornok leszúrta, a másik 
pedig általa megsebesítve elmenekült. (Szirmay Sz.-vm. 
esm. II. k. 169. lap.) E templom, mint a II. c. a. említve 
volt, egy nagyobb templomból s egy kisebb kápolnából 
állott, mindkettő egy fedél alatt s hozzájuk 2 harang is 
tartozott. A jelenlegi alakját a gf. Károlyiaknak köszöni.

V. Egyh áz i  és bel  h i va t a l n ok i  f ekvő j av a k  
és j a va d a l m a k .  Hogy az erdődi ref. egyháznak úgy 
közvetlen egyházi birtoka, mint a belhivatalnokok — 
papok és tanítók — javadalmát képező birtokai s járan
dóságai voltak, az kétségtelen. így 1634. októb. 20. a 
szatmárvárosi tanács bizonylatot állít k i , hogy az erdődi 
egyházat illető kilenced ki nem adatott. A szepesi kir. 
kamara egy 1644. kelt okmánya szerint bizonyos „irtvá- 
nyoktól az erdődi prédikátornak nona decima járt", jelesül 
az egyik „papteleknek", a másik „papholgiának" vagy 
„tatárjárásnak" is neveztetik. Abban a földekben mutattak 
a városbeliek 25 holdot hitük szerint. . . .  Az kis papte



lekben 14 földből jár nona decima“ stb. 1645. febr. 16. 
Nagy-Váradról meghagyja I. Rákóczi György fejedelem, 
hogy Rozgonyi Balázs erdődi papnak ágy a szatmári, 
mint más lakosoktól is , kiknek az erdődi hegyen szőlőik 
vannak, a dézina a múlt évekről is kiadassák. 1646. okt. 
28. Ugyancsak Nagyváradról megparancsolja ugyanazon 
fejedelem Szatm ár vármegyének, hogy a szolgabiróval tar
tasson vizsgálatot az erdődi exempta szőlők ügyében, hogy 
a nevezett birtokosok „azután, hogy az exemptiót impet- 
ralták, nem adták-e ki azokból a negyedet az egyházi 
személyeknek, vagy pediglen többet vagy kevesebbet" s 
tegyen jelentést. A gf. Károlyi Sándor által 1729. jan. 
16. kiállított cessionálisban is többféle egyházi birtokról — 
jelesen szántóföldek-, rétek- és szőlőkről — van szó s 
1769. jan. 7. Makodi Mihály k.-szolnoki esperes és társai 
az erdődi ekkla szőlőjét Imre Andrásnak 50 vonás-forintért 
oly feltétellel eladják, „hogy ha az Isten, hatalmas és 
kegyelmes jóakaratja szerint ezen pusztulásra hanyatlott 
megmara8ztja vagy még ezután helyreállítja, tehát tartozik 
azon áron az erdődi ekkla tiszt, prédikátorának viszsza- 
adni.“ (Sárospataki füzetek 1862. foly. 823—24. stb. lap.)

VI. Népesség.  1763-ban az erdődi ref. egyház né
pessége 89 családot tett; 1870-ben pedig 74 lélekből 
állott.

17) Fehérgyarmat.
I. A v á ro s r ó l  á l t a l á ban .  Fehérgyarmat csaknem 

a Szamosköz csúcsában fekszik, Szatmármegyében, termé
keny agyagos határral, melyet a Tisza, Szamos és Túr 
árjai öntöznek. Lakosai mind magyarok s legtöbbnyire 
földmiveléssel foglalkoznak; de a kisebb ipar is képvi
selve van; a vargák és csizmadiáknak már 1810-ben 
virágzó egyesült céhök volt; a kereskedést pedig leginkább 
zsidók űzik, noha keresztyén kereskedők is vannak benne. 
Van benne posta és gyógyszertár is; továbbá egy járási 
és magán orvos székhelye. Egykor pretóriális hely is 
volt, a mennyiben megyeház is volt benne. Az abszo
lút világban járásbíróság, adóhivatal és politikai szolgabiró 
székhelye volt; adóhivatala és járásbírósága most is van.



Legrégibb birtokosa a gyarmati Massel nemzettség 
volt. 1363. I. Lajos Gyarmati Massel János jószágait 
Gilet Miklós nádorispán fiainak adományozza. 1380. Gyar- 
mathy Lőrinc; 1410. Báthori István és Benedek; 1420. 
és 1436-ban pedig a Báthori, Mathuznay és Rozsályi Kun 
nemzetségek bírták. 1519. a Báthoriak megszakadás esetén 
Rozgonyi Istvánt gyarmati uradalmukban is örökösül fo
gadják. 1520. birtokában Rozsályi Kun János, Péter és 
Pál királyi adománynyal megerösittetnek. 1524. Drágffv 
János a gyarmati rész-jószágba beiktattatik. 1609. Gyar- 
mathy Pálnak nemes udvarhelyet; 1628. Jósa Mihálynak 
1 telket; 1629. Gyarmathy Tamásnak szintén 1 telket; 
1633. Bethlen Istvánnak és Péternek rész-jószágot adomá
nyoz benne a király. 1810-ben a Báthori-Rákóczi-féle jó
szágokat a gf. Károlyiak bírták; egyéb birtokosai voltak: 
Schulerné Kállay Erzsébet, Gulácsy, T atay, Ilosvay, 
Mándy, Bakó, Kardos, Kalydy, Fábián, Kézy, Bartha, 
Korponay, Becsky, Ajtay, Csoknyay és más nemesek, 
mely utóbbiak 254 házzal voltak, mig a város öszszes 
házainak száma 315-öt tett.*) Most is szintén e családok 
Gyarmat föbirtokosai a Jékeyek- és Gacsályiakkal együtt. 
(Szirmay Szatmárvárm. Esm. II. k. 231. lap.)

Gyarmat Nagy-Gyarmat-, Kis-Gyarmat- és Tömös- 
várra oszlik, mely utóbbi a város délnyugoti részében 
van s egy hajdan erődített kastélyról vette nevét, melyet 
földdel tömött bástyáiról neveztek el „Tömött"-, aztán 
„Tömösvámak." Ez hajdan A Báthoriaké volt s mintegy 
5345 □ öl területet foglalt el és bár a földsáncok már le- 
húzvák, a környező vizárkok helye ma is látszik.

Fehérgyarmat viszontagságairól keveset tudunk. Az 
1565-ben a szomszédjában Kisarnál táborozó Schwendi 
Lázár és Haszszán basa sergei, az egész vármegyét el
pusztító Basta hordái s később a Szamosközre kicsapó 
szatmári német várőrség s végre a kuruc csatározások al
kalmasint Gyarmatot sem hagyták érintetlenül; mint szintén 
a pestis és más járványok, valamint a gyakori árvizek 
sem kímélték, úgy magát a várost, mint határait. Ez

*) 1810-ben még csak 10 zsidó volt Gyarmaton; most pedig nagy számmal 
vannak és zsinagógájok is van.



utóbbi közmondásossá is vált, p. szeretem, mint a gyar
matiak az árvizet stb.

II. Az e g y h á z r ó l  á l t a l á b an .  A hitjavitás előtt 
Fehérgyarmat r. kathól. hely volt és parókhia. 1334-ben 
az ugocsai főesperességhez tartozik és Miklós nevű papja 
6 garas- és 23 dénárt fizet pápai sexennalis dézma gyanánt. 
A reformációval az egész népség áttérvén, megszűnt a 
róm. kathol. egyház s viszsza sem állt, dacára Báthori 
Zsófia erőszakos templomfoglalásának, egész 1750-ig, a 
midőn róm. kath. parókhia alapittatott, miben nagy része 
van Klobusiczky Ferenc, (legutóbb) kalocsai érseknek, ki 
a reform, iskola közelében fekvő kúriáját ajándékozta 
parókhiális helyül. A róm. kath. templom is a Klobu- 
siczky-család és a vallásalap költségén épült s 1816-ban 
szenteltetett fel. (Schematismus Cleri Szatmár. 1864. 49. 
és 171. lap.)

A reformáció hihetőleg a Drágffy- és Ecsedi Báthori- 
család pártfogása alatt jutott el Gyarmatra. Előbb termé
szetesen a lutheri irány fogadtatott e l; majd a helv. hit
vallástételnek az 1567-iki debreceni zsinaton lett elfoga
dása s a C8engeri hitvallás keletkezése után a kálvin-féle 
vagy helvét irány lön itt uralkodóvá. A fehérgyarmati 
reform, egyháznak nagy pártfogói voltak a Drágffy Gáspár 
örökösi, az ecsedi Báthoriak s a fejedelmi Bethlenek. 
Hogy menynyire virágzó volt a f.-gyarmati ref. egyház, 
megtetszik onnan, hogy az 1559-iki nagyváradi zsinaton, 
mely Blandrata és az unitárok ellen tartatott, négy pap 
jelenik meg Fehérgyarmatról, mely akkor Szamos Gyar
matnak hivatott. (Lampe E. P. 249. lap.) Ezután is az 
egyház részére tett adományozások a gyarmati ref. egyház 
virágzásáról tanúskodnak. 1668-ban egyházkerületi gyűlés 
is tartatott Gyarmaton, a midőn 19 lelkész avattatott 
föl; egyházmegyei gyűlések pedig igen sokszor voltak 
benne. Azonban reá is bekövetkeztek a megpróbáltatás nap
jai. Báthori Zsófia ugyanis férje — II. Rákóczi György — 
halála után kathólizálván, megkezdé jószágain a protes
tánsok üldözését s igy F.-Gyarmaton is. Világos ez onnan, 
hogy Szatmárvármegyének 1672. febr. 8. Orosziban kelt 
követi utasításában ez ál l : „a gyarmati templomot is el
foglalták és tovább megsértették a religiót. Mindezeket



követ atyánkfia — Rajky János — per sua dexteritate pro- 
moveálja stb.u (Szatmárvármegye levéltára act. pol. fascic. 
18. nro. 60. 1672.) Hogy ez Báthori Zsófia műve volt, 
kit aztán viszont boszszantani a ref. lakosság sem átallott, 
megtetszik 1673. rnárc. 6. Munkácsvárában kelt levelének 
ezen szavaiból: „Az egyházi dolgokban mindenben az pá
tertől ő kimétől függjetek, mint igaz lelkipásztortól, s 
ebben a nemesek se álljanak keresztül: mert azok titeket 
az mi kezünkből ki nem mentenek, ti nektek nem is pa
rancsolnak. Azonban őket is meg tudjuk találni. Ezen 
levelünknek conscienti áj át jól a homlokotokra írjátok gyar
matiak." ígért fenyegetéseit B. Zs. be is váltotta. Ellene 
a gyarmatiak hihetőleg a megye útján a királyhoz is fo
lyamodtak , még pedig úgy látszik, kedvező eredmény
nyel; de a fejedelemnő a királyi végzésre mit sem adott; 
mert 1675. máj. 5. az iránt esedeznek Szatmárvármegye 
előtt „Gyarmat város nemes és közönséges lakosi", hogy 
B. Zs. ellen nyujtasson fegyveres segélyt a szatmári vár- 
parancsnokkal ; minthogy B. Zs. a bíróhoz címzett páten
sében a prédikátort a városból kitakarodni parancsolja, 
a templom viszszaadatását megengedő királyi végzésnek 
is — fegyveres kézzel akarván menni a gyarmatiakra — 
ellenszegülését Ígéri. (Sz.-v.-m. levéltár fasc. 21. act. nro. 
47. 1675.) A megye erre ismét közbevetette magát, mire 
B. Zs. 1677. máj. 3. Munkácsról a következő fenyege
téssel felel: „A jus patronátusságot Gyarmaton senkinek 
nem engedjük . . . Ha a hívatlan vendégen — érti a prédi
kátort — valami azért esik, tulajdonítsa magának, kit 
okvetlen el sem kerül. Mi senkit nem erőltetünk, hogy 
vallását változtassa (?); más emberek jószágában sem dis- 
ponálunk olyan dolog felől, hanem a h o l o t t  b i r o d a l 
mu n k  vagyon ,  s z abadok  v a g y u n k ;  mely dolgot a 
mi eleink is elkövettek a magok jószágiban, semmi újságot 
az iránt nem cselekszünk." (Sz.-v.-m. 1.-t. act. pol. fasc. 
23. 1677.) Az 1681-iki országgyűlésen még ott van az 
evangélikus rendek sérelmei között a fehérgyarmati ref. 
templom elfoglalása; később azonban — idejét nem tud
juk — csakugyan viszszaadatott az a reformátusoknak és 
ezen gyülekezet bírja máig. Különben magát a plebánust 
s a B. Zs. 1673. márc. 6. levele szerint azon „két catho-



lica l e á n y t — kiknek házára 4 legény fegyveres kézzel reá
ment, s kiket Munkács várába beküldeni a bírónak fej
vesztés terhe alatt parancsolta — és talán a gazdatisztet 
kivéve, hive a r. cath. egyháznak Gyarmaton úgy sem volt.

A Tarczali-féle egyházmegyei legrégibb jegyzőkönyv 
egyes házassági pereket sorol elő Gyarmatról. Jelesül 
1670—1724-ig mátkasági elválást 16-ot; válópert 58-at. 
Ezen 58 válóper egy nagy része azonban 3-szor s 4-szer 
is fordult meg az egyházmegyi tanács előtt. Az e.-m. jegy
zőkönyvek szerint a válás indokai leginkább „desertio, 
adulterium, impotentia" voltak; de fordul elő elmegyen
geség, „epilepsia" és „violentia" is válási indok gyanánt; 
sőt oly eset is, midőn a férj a tatár által elrabolt neje ha
lálát jelentvén be, új házasság kötésre kér engedélyt,— 
mire csak a halálesetet igazoló bizonylatok előállitása 
után nyer Ígéretet. E válóperek egyes indokait tekintve 
azon alapos gyanúnk van, hogy sokszor az illető válni 
szándékozó házasfelek az impotentiát, desertiot, violentiát 
mintegy kölcsönös megegyezés folytán jelentették be in
dokul; — legalább némely ügynek 4—5-ször való tár
gyalása ide mutat.

A f.-gyarmati egyház XVIII-ik századbeli élete a bé
kés fejlődés képét viseli. Papjai egyházmegyei ülnökök és 
esperesek s az egyházat mint nyugodalmas helyet Zová- 
nyi György püspök is megdicséri Jeremiás Istvánhoz Írott 
levelében. Mindazáltal hiányok itt is fordultak elő. Ez 
említett század utólsó éveiben pedig egy templomszék-per 
zavarja fel az egyház békéjét. Nevezetesen 1797. február 
28-ikán Kardos György és Kardos Pál panaszol az egy
házmegye előtt, hogy noha eleik a gyarmati úrasztalára 
tovább egy századnál kenyeret adtak, szüleik ön költsé
gükön a templomhoz egy tágas portikust építtettek, ezen
kívül mind ő, mind háza népe az ekklához 8 a belső em
berekhez felette sok jóval voltak stb : a konzisztóriumban 
felszínre került „lézengő bitang csácsogó parasztság" sem 
neki, sem fiának a templomban széket és ülést nem ad, 
s a Kardos-széket is öszszetörte. (E.-m. levéltár II. r. I. o. 
385. sz.) Az elrendelt vizsgálat azonban nem a panaszlók 
javára ütött ki.

A jelen század a haladásnak még szebb képét nyújtja,
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különösen ennek második fele. Az iskolaügyre kiváló gond 
fordittatik; új tanítói állomások állíttatnak. 1859-ben az 
egyház kaszárnya útcai telkén egy bérházat épitnek, mely 
az egyháztagok által teljesített munkákon kivül 800 írtba 
kerül. 1864-ben új iskola épül; 1867-ben a papiak és 
templom előtt létező térséget a közbirtokosság 1000 frtért 
megváltván, a szárazmalom, ócska iskola és egyéb ron
gyos épületek onnan elhordatnak; ugyan ez évben a pap
iakkal szemben egy új telek szereztetik; 1868-ban egy új 
papiak épül; 1869-ben orgona készíttetik, 1877-ben a 
tanítói parókhián melléképületek épülnek.

A presbitérium felállítását előzőleg úgy a nemes, 
mint a polgári elöljárók alkották a f.-gyarmati egyházi 
elöljáróságot; ezek jelentek meg a kanonika vizitáción, 
kivévén azon esetet, midőn esperes volt lelkészök, ki iránt 
való tiszteletből a f.-gyarmati egyház nem vizitáltatott. A 
rendes presbitérium felállításának idejét nem tudjuk. 
Anynyi tény, hogy ez elsőben a polgári elöljárókból ala
kult s mindig önmaga egészítette ki magát, egész 1860-ig, 
a midőn népképviseleti alapon szerveztetett. Az egyháznak 
rendesen két gondnoka van, kik közííl az egyik a lelkész
szel együtt az egyházi gyűlések elnöke.

III. Az egyes l e lkészek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e semények .  A gyarmati ref. lelkészek közűi a 
következők emlékezete maradt fenn: 1569 táján 1) Megy- 
gyesi István, 2) Szoboszlai György, 3) Varsányi Niko- 
dém és 4) Nánási Gergely, kik 1569-ben a nagyváradi 
zsinaton jelen voltak. 5) 1646. Mezőlaki Miklós, a sz.-né
meti nemzeti zsinat tagja. 6) 1690. Kismarjai Veszelin Pál. 
(Lásd az esperesek között.) 7) 1717. Baróthi Kelemen. 
Ennek idejében adta gf. Bethleu Ádám géberjéni vízi
malma szabbatháléjának felét a f.-gyarmati papoknak. 
Ugyanezen gf. gyarmati udvarából járt a papnak 1) 6 
köböl búzája; 2) 10 magy. ftja; 1 hordó bora; 1 ölő ser
tése. 8) 1722. tavaszán, vagy talán előbb is Kállai János, 
akadémikus pap, e.-m. jegyző. 1724-ben baja volt egy
házával s azt az e.-m. tanács dec. 6. eligazítja Szatmári; 
mindazáltal 1725-ben elhagyja Gyarmatot s Óváriba 
megy, a midőn a vizitáció ezeket jegyzi fel Gyarmatról: 
„Infra pagos etiam minores haec Ecclesia est ingratissima,



mercedem ministrorum hactenus etiam retinet, multa pro
mittens, pauca praestans; nisi exolverint restantias claris
simi notarii et rectorum duorum: maneant sine ministris." 
Vásárok alkalmával nem szokván lenni reggel templomi 
istenitisztelet, a nevezett vizitáció annak tartását elrendeli. 
9) 1725—37. Rimaszombati Vitéz István. (Lásd az espe
resek közt.) Jött Surányból; meghalt Gyarmaton s csonka 
évét a szomszéd papok szolgálták ki. 10) 1738—59. Je- 
rémiás István esperes. Jött Sz.-Németiből. Alatta valamint 
előde alatt sem volt Gyarmaton a Zoványi 13-ik káno
nára való tekintetből vizitáció, mivel esperesi parókhia 
volt benne. 11) 1759—1774. Vasvári Ódor István
akadémikus pap, kinek idejében hoszszabbittatott meg 
a templom 1766-ban. Gyarmatról Porcsalmára ment 
lakni. 12) 1775—1783. Bosvai István, ki a sárospataki 
főiskolából jött egyenesen s igen tanult ember volt. Az 
e.-ra. ügyben 1776. július 6. Gyarmaton munkált egy
házkerületi küldöttség e.-m. ülnökké tette; a környéken 
megjelenő s vizitáló egri püspök pedig maga elé rendelvén, 
tudományosságáért különösen megdicsérte. Végre ns. Fá
bián Istvánnal kellemetlen viszonya lévén, noha azt egy 
egyházker. küldöttség elintézte: mindazáltal Porcsalmára 
ment innen és ott halt meg 1787-ben. 13) 1783—1804. 
Szigeti István. Tanult Debrecenben s külföldi akadémiá
kon; 1777. pappá lett Óváriban s onnan jött Gyarmatra, 
hol 1788-ban e.-m. ülnökké lett; 1791-ben fizetését meg
javították és 1804. szept. 6-án meghalt. 1787-ben azt jegyzi 
meg a vizitáció, hogy karácsony 3-ik napján a lelkészszel 
egyházi beszédet tartattak s igy azon napot ünneppé tet
ték. 14) 1804—30. Domián György. Tanult Sárospatakon, 
onnan előbb káplánnak hozatott, majd rendes lelkészszé 
is megválasztatott. Az ő idejében ns. Kézy László 100 
frtot hagyományozott a papi fizetés javítására oly formán, 
hogy ezt minden lelkész hivataloskodásának tartama alatt 
használhassa, aztán utódjának adja át. Ez öszszeg a 
devalvációval 77 frt. 44 krajcárra szállt alá váltóban. 
1830. febr. 2-ikán elhalálozván Dómján György, az egy
ház H. Kiss Áron kisnaményi papot kérte oda rendeltetni, 
ellenesetben szabad lelkészhivásra generális consensust 
kért; egyszersmind a csonka évet az özvegy javára a
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szomszéd lelkészek által kiszolgáltatni kérte. H. Kiss 
Áront meg nem nyerhetvén: 15) Illyés Istvánt hívta meg, 
Keér-Semjénből. „Illyés I. hivatali eldődének széles tu
dományát, tiszta becsületességü jellemét tekintve, méltó 
utóda, született Gacsályban 1796.; tanult 1807—1825. 
Sárospatakon, hol 1823. a héber nyelv elemeinek, majd az 
alsóbb 8zintaxi8ták tanításával, késeibb a pedagogika nyil
vános előadásával bízatott meg. 1825. kölesei segédlel
kész, 1828. nagy-szekeresi, 1829-ik semlyéni rendes lel- 
készszé lett, aztán Gyarmaton 32 és '/2 évig lelkipásztor
kodott. 1837-ben e.-m. lelkész-gyámintézeti pénztárnokká, 
1838. e.-m. tanácsbiróvá választatott; de ezen tisztet testi 
gyengesége miatt 1860-ban letette, azonban az egyház
megye érdemeinek köröztetése után, holtáig tartó tiszte
letbeli ülnöki címmel ruházta fel. Végre miután saját 
sirversét megírta, meghalt 1862. nov. 24. reg. 5 órakor, 
fölkéretvén előre barátja Berey Károly soukádi lelkészt, 
hogy mondja el felette, a mit az egész egyházmegye 
aláír: „Bizony ez ember igaz vala!“ 16) Az elhunytat 
követte fia: Illyés István, ki már 1856 óta mint káplán- 
tanitó szolgált. Egy egyházi közgyűlés még 1860. febr. 
13-ikán elválasztá őt atyja halála esetén rendes lelkészszé; 
de ezen választást a szatmári egyházmegye — kötve lévén 
az egyházker. lelkészválasztási szabályok által, — meg 
nem erősíthette. Éhez mindazáltal ragaszkodott Gyarmat, 
az esperes pedig a választási határnapot kitűzte s azon a 
.segédgondnokkal megjelenvén s az egyháztagokat fel
világosítván , a nevezett I. I. közfelkiáltással rendes lel
készül megválasztatott; mit az egyházmegye készséggel 
erősített meg. I. I. jelenleg e.-m. főjegyző és ülnök.

IV. I s k o l a ü g y  és n a g y o b b  t a n í t ó k  vag y i s  
úg y ne ve z e t t  r ek to rok .  Mindjárt a reformáció kezdetén 
virágzó ref. egyház képződvén Gyarmaton, iskolájának 
is virágzónak kelle lennie, habár annak emlékezete fen 
nem tartatott. Legelsőben 1690-ben emlékezik az e.-m. 
levéltár a gyarmati iskoláról. 1707-ben az iskolások követ
kező osztályozással emlittetnek: „Etymologistae, Conju- 
gistae, Synopsistae.“ 1724-ben igy ir a vizitáció: „Közel 
60 gyermek volt ezelőtt egy esztendővel az oskolába, most 
pedig harmadrésznyi sincs; de a melynek nem a rektor



az oka, hanem a romlásba levő oskolaház és a rektori 
fizetéssel nem gondolás." 1725-ben a declinisták-, 1726- 
ban pedig a szintaxistákért való fizetést is előszámlálja a 
vizitáció. Ugyanekkor a kinek csak vetése volt, adott a 
rektornak egy kereszt búzát, a kinek vetése nem volt, 
40 kis pénzt. A három nagy vásárkor a vásárvám fele 
szintén a rektoré volt, a heti vásárok alkalmával minden 
szekértől négy pénzt kapott. Volt három kerülő sörfőzése 
is. 1731-ben oly fenyegetéssel parancsolja Gyarmatnak 
az iskolaépítést a vizitáció, hogy ha nem épitnek, nem 
fog tanítót adni a traktus. Mindamellett 1761-ben építte
tett új iskola és tanítói lak. 1764 ben segédtanitóság szer- 
veztetett. 1779-ben a gyarmati rektornak 110 tanítványa 
volt. A mi a tanrendszert illeti, arról valamint az eddigi, 
úgy az ezutáni időkből sincs részletes tudomásunk; de 
alig csalódunk, ha azt ál Htjuk, hogy a kor szokása 
szerint a gyarmati ref. népiskolák, a latin középiskolák 
alsóbb osztályait utánozták, kivéve a lányokat, kik az 
irás, olvasás, vallás és némi számvetési ismereteken kívül, 
egyéb ismeretben nem részesültek. E képzésnél pedig 
irányadó volt legtöbbnyire azon gyakorlat, melyet az 
akadémika promociókra kiszállott rektorok azon főiskolá
ban láttak, a melyből kijöttek. Minthogy pedig a gyar
mati nagyobb tanítók leginkább a sárospataki főiskolából 
jöttek: tehát a sárospataki népiskolák s a főiskola alsóbb 
gymnáziumi osztályai tanítási gyakorlata. Az 1795. tiszán
túli egyházker. tanterv nyomán készült, szatmáregyház
megyei tanterv a gyarmati iskolát azok közé sorolja, a 
hol kivételesen megengedi a latin nyelv tanítását, de csak 
az első magyar iskola végeztével 8 a tanfolyamot öszszesen 
4 évre szabja. 1801-ben a rektornak 40 tanítványa volt 
s a szintaxisig tanított; a preceptornak pedig 100, kiket 
olvasásra tanított. Az 1813-iki „Tanitásrendi" cimíí kér. 
vezérfonalat, az 1817-iki, 1819 iki, 1821 iki és 1837-iki 
egyházmegyei utasításokat s illetőleg tantervet a gyarmati 
ref. tanítók mennyiben követték, nem tudjuk. A forrada
lom óta a sárospataki és illetőleg a tiszántúli egyházker. 
által kiadott tantervek voltak az irányadók.

A f . - gyarmat i  t an í t ó k  közűi  az e.-m. levéltár kö
vetkezőkre emlékezik: 1) 1690. Dálnoki György. 2) 1705.



Fehérgyarmati János, született Gyarmaton. 3) 1707. Ma- 
tolcsi Őri István, matolcsi születésű. 4) 1724. Tunyogi 
Mihály. 5) 1726. Vári János. 6) 1729. Ungváry István.
7) 1732—1735. Csengeri Pál. Ez időben mint esperesi 
lakhely, nem vizitáltatván F.-Gyarmat: igy nincs szó 
tanítóiról sem egész 1760-ig. Ekkor jött (ha előbb nem)
8) Demjén István. 9) 1761. Szatmári András, kinek is
kolája nagyon virágzó volt, s ki később a beregi trak
tusban asz8zeszszor lett, s 1810 körül még életben volt. 
Utána 1763. 9) Balázsi István, kinek igen sok tanítványa 
volt. Ez 1765-ben marasztatott; de a Nyírbe ment 
papnak, hol a szélhüdés érvén, Gyarmatra viszszatért és 
ott halt meg. 10) 1765. Petróczi Ferenc, ki 1768-ban 
papságot kért. Annak, ki 1768—70-ig volt gyarmati 
tanító, neve nincs feljegyezve. 11) 1770—72-ig Erdélyi 
István emlittetik, mint dicséretes tanító. 1775. tavaszán 
s talán előbb is Gyarmaton lakott 12) Szegő István, ki 
1777-ben Kömörőbe hivatott; de a Nyírbe ment, hol 
mint gebei pap halt meg. 13) 1777—79. Csécsi Nagy 
János, ki mint hérmánszegi pap halt meg. 14) 1779. 
Bakó Miklós, kinek 110 tanítványa volt, később pap lett. 
Utána jött 1781. 15) Kubinyi N. N., ki Gyarmaton halt 
el. 16) 1782—85. Gáti Mihály 85-ig, ki mikolai pap 
korában halt el 1809-ben. 17) 1785. Ványai Mihály, ki 
87-ben Almásra ment papnak. 18) 1787—89. Dómján 
Mihály, 1810-ben madai pap. 19) 1790. Csonka János.
20) 1791—94. Etédi József, ki Nagyarba ment papnak.
21) 1794. Rozgonyi Ferenc három évig. 22) 1797. Ma
gyar István; pap lett a Duna körül. 23) 1800. Márk 
Ferenc; lett darai pap. 24) 1803. Kis Mihály, később 
nábrádi, majd méhteleki rektor. 25) 1805. Szaplonczai 
Pál; almási rektor lett Ugocsában. 26) 1808. Orbán 
György. 27) 1710. Szaplonczai János. 28) 1814. Gyalai 
Pál, épületes tanító 1817-ig. Ez év tavaszán 29) Varga 
István szorgalmas tanító; 1820-ban papságra készül. 30) 
1821—23. Erdélyi József; dicsérik, de ideje kitelvén, 
elbocsátják. Utóda 31) Melegh Zsigmond egyszersmind 
káplán; 1825-ben jó szintaxistái is voltak: mint jó tanító 
Németibe hivatott tanító káplánul. 32) 1826—30. Kövér 
Ferenc, ki dicsérettel szolgált; s szolgálata végeztével



predikátorság- vagy káplánságra előléptetésért esedezvén, 
Kölesébe rendeltetett káplánul. 33) 1830. jött Győry Ist
ván, ki 1832. t.-vári káplánná lett. 34) 1832. Baktai 
Mihály, ki 1835. t.-becsi káplánná lett. 35) 1835—38. 
Szikszai József, ki m.-szalkai káplán lett. 36) 1838—41. 
Nyiry László, ki később ügyvéd lett Szabolcsmegyében. 
37) 1841—44. Szabó Endre, ki mint nábrádi lelkész halt 
meg. 38) 1844—45. Nagy József, ki innen Pestre ment 
nevelőnek. 39) 1845. szept.—50. april 21-ig Nagy Máté 
Ferenc kedves tanitó; jelenleg kis varsányi lelkész. 40) 
1850—54. Bartha Zsigmond, 1853 óta segédlelkész is; 
jelenleg ököritai lelkész. 41) 1854—57. Liszkay János. 
1857. márc. a két tanítóság egyenlősittetett, fizetésük 
egyenlővé tétetvén. 42) 1857—59. tavaszáig Fejes István 
jelenleg s.-újhelyi pap. 43) 1859—63. az 1856 óta káp- 
lánkodó ifj. Illyés István, ki alatt igen jó volt az iskola. 
44) 1863—65. Szabó Sámuel. 45) 1865—71. Szutor Endre, 
jó tanitó, egyszersmind 1866 óta segédlelkész, jelenleg 
kölesei pap. 1870. máj. 8-ikán a két fitanitói állomás ismét 
egyenlősittetett. 46) 1871 — 73. Széles Károly tan.-kép. 
int. növ. S.-patakról, ki 1873. tavaszán Tisza-Szőllősre 
ment. 47) 1873—75. Szalay László, ki innen Szatmárra 
ment. 1875. tavaszán Papp Gerzson t.-k. int. növ. Nagy- 
Kőrösről , ki betegsége miatt 3 hó múlva távozott. Ennek 
távozása után 48) Szalay László állandó tanítóul válasz
tatván meg, vÍ8zszajött s jelenleg is működik.

V. a) A p r ece p t o r o k  vagy k i sebb  t a n í t ó k , mint 
az első vagyis akadémikus rektorok, rendesen valamelyik 
főiskolából — leginkább a sárospataki kollégiumból, — 
hozattak, s többnyire oda is tértek viszsza. 1) 1764-ben 
Ikafalvi Ferencet említi az egyházmegyei levéltár. 2) 
1776-ban szintén volt valaki, kiről csak anynyi jegyez
tetett fel, hogy viszszamegy a kollégiumba^. 3) 1777. jött 
Buzik Gábor, ki kisari rektor leve. 4) 1778. Ónody György. 
5) 1779. Kocsis György; 6) 1780. Tályai Márton, mind
kettő viszszament Patakra. 7) 1781. Árkai Sámuel. 8) 
1782. Aszalai István, ki más évre nagyari rektornak aján
lotta magát. 9) 1783. Nyilas Sámuel. 1784—86-ig nincs 
szó a preceptorról. 10) 1787. Bihary János; 11) 1788. 
Haudsovszky János, mindkettő viszszatért Patakra. 12)



1789. Vitányi György. 13) 1790. Balla János. 1790—94. 
a segédtanítóról nincs szó. 14) 1795. Tarczali József; egy 
év múlva viszszament Patakra. 15) 1795—1801. nincs 
szó a preceptorról. 16) 1801. Mikola Ábrahám elment 
Kisarba. 17) 1802. Fűzi János. 18) 1803. Orsi Pál. 19) 
1804. Bartók Imre; 20) 1806. Lábas István; 21) 1808. 
Szabó Ferenc, dicsérettel térnek viszsza a pataki főisko
lába. 22) 1809. Dobos István; 23) 1810. Szarvas József; 
24) 1812. Beregszászy József, dicsérve emlittetnek. 25) 
1813. Kovács János, kinek a következő évben gyenge 
iskolája lévén, maga is tanulásra serkentetik. 26) 1817. 
Toronyai Ferenc. 27) 1818. Szőke János. 28) 1819. Sza
kács Ábrahám, ki Patakra viszszatér. 29) 1821. Gönczi 
Sámuel. 30) 1823. Szakái György — szintén viszszatér. 
31) 1824. Kassai György, kedveltetik. 32) 1825. Ráski 
Jánost sajnálva bocsátják viszsza. 33) 1826. Ferenczi 
Istvánt dicsérik. 34) 1827. Prágai István szintén viszsza- 
megy. 35) 1829. Széles Béniám, ki 1831-ben Porcsalmára 
ment rektornak. 36) 1831. Széles András, az előbbi test
vére, ki innen Patakra viszszament; jelenleg szinyérvár- 
aljai lelkész. 37) 1832. Jósa Dániel, aztán v.-oroszi rektor. 
38) 1833. Bartók Gábor jeles preceptor, ki Patakra ismét 
viszszament; mint nyug. szatmári tanár halt meg. 39) 
1834. Szabó József; jött Patakról, hova szintén viszsza
ment. 40) 1835. Balogh István; 41) Gönczi Károly; 42) 
1837. Simon Sámuel dicséretes tanítók szintén viszsza- 
tértek Patakra. Ez utóbbit mint kitűnő szorgalmú tanítót, 
az egyház fizetésén felül 2 köböl búzával ajándékozta meg. 
43) 1838. Botka György. 44) 1839. Lázár Imre mint 
kitűnő tanitó szintén megkapja a 2 köböl búzát. 45) 1840. 
Rác Lajos. 46) 1841. Mester István. 47) 1842. Kovács 
Pál. 48) 1843. Plánicz Pál. 49) 1844. Balajthy Károly. 
50) 1845. Gál Lajos. Ezek mindanynyian 5—5 pfrttal 
megajándékoztatván, viszszatértek Patakra. 51) 1846. Tas- 
nády József, ki szorgalmas tanitó lett volna; de csaknem 
egész idejét betegeskedéssel töltötte, — majd hazájába 
térvén, Tiszaladányban atyja helyett lett tanítóvá. 52) 
1847. ismét Gál Lajos. 53) 1848—50. Tornallyai Sámuel. 
54) 1850—51. Mándy Lajos. 55) 1851—52. Fejes Sámuel. 
56) 1852 — 53. Jakab Antal jelenleg penyigei lelkész. 57)



1853—54. Kása Endre. 58) 1854—57. Szabó Ferenc , ki 
utolsó évét csaknem folytonos betegeskedés között töltötte, 
mely idő alatt Mándy Lajos helyettesité. 1856. jun. 13. 
meghalálozván Sz. F., hozatott Sárospatakról: 59) Kutasy 
József. 60) 1857—60. Vágó István s.-pataki vég. theol. 
61) 1860. Kovács Mihály Sárospatakról. 62) 1861. Csom- 
bók János a s.-pataki tan. képezdéből. 63) 1862—65. 
ugyanonnan Bay Ferenc. 64) 1865. a 2-ik tanítóság állan- 
dósittatván, megválasztatott: Liszkay János, ki azóta is 
dicséretesen működik. Ugyanekkor ez állomáshoz a leá
nyok tanítása és a kántorság is hozzáköttetett.

b) A ha rm a d ik  t an í t ó sá g  1851. jun. 2-ikán ál
líttatott fel, melyre Szabó Ferenc gyarmati születésű S.- 
patakon iskolázott egyén hivatott meg. Ezen állomás 3 év 
múlva megszűnt; hozzá volt kötve a lánytanitóság is. 
1870. máj. 8-ikán ismét felállittatott, de már mint fitani- 
tóság s meghivatott reá Losonczy Gusztáv végzett theol. 
Sárospatakról, ki 2 év múlva segédlelkészszé is lett s e 
kettős minőségben szolgált 1873. tavaszáig, midőn k.-tót
falusi lelkészszé választatott. 1873—75. Kormány Berta
lan; 1875. Kormány Károly (egyszersmind seg.-lelkészek 
is) működtek e téren s az utóbbi igy szolgál ma is.

VI. L e l k  ész i  s t a n i t ó i  f izetések,  a) L e lké sz i  
f izetés 1705 körül: 1) Pénzbeli fizetés 150 frt. 2) Ha
lotti predikálás 1 frt. 3) Keresztelésért 1 tyúk, 1 kenyér. 
Későbbi kér: „Copulatio fl. 1. Nobiles plus.“ 4) Mindenit 
mezőn van egy-egy parókhiális kaszáló rét. Van ismét 
2—2 szántóföld. Későbbi kéz: „Mindkét járáson 2—2 
szántóföldet 3 szór megszálltának. “ Elégséges tűzi fát adni 
tartoznak. A. 1699. Vince János testált egy szántóföldet 
Matolcs felé az Illyés után túl. Ismét Borbély Sámuel is 
testált két szántóföldet a fülpösi úton. 5) Vagyon Pál 
Kovács Mihálynétól zálogosítva 1 szántóföld in fl. 1. Is
mét későbbi kéz: „Egy kenderföld Zsarolyán felé. Batizi 
Márton is adott a Pál Kovács Mihályné földe mellett 1 
földet Ekkla számára, örökké, a kis mezőn. Ismét 1 
kenderfőld a Péterkottyában, a fülpösi útra jő ki.u Ké
sőbbi kéz NB-néje: „Ex commissione stb. vagyis: mélt. 
gf. Bethlen Ádám úr rendeletéből a lelkipásztor kap 6 
köböl búzát, egy hordó bort, egy verő disznót, a géber-



jéni malomból sabbathalét." (Ezen szabbathále fele 1717 
óta járt. Magok a gyarmati egyháztagok mentöl keveseb
bet fizettek, úgy hogy 1726-ban 140 magyar frtnál s a 
stólánál a lelkész többet nem kapott. E csekélységet sem 
fizették rendesen, úgy hogy az 1725-iki vizitáció azzal 
fenyegeti őket, hogy pap nélkül maradnak. (Széles A. Sz. 
t. Tr. E. H. 88. lap; és Bélteki M. U. 37. lap.) 1801: 
Pénzfizetés: 127 rhén. frt., stola: 44 rhfrt.; a fafizetés 
elegendő; két fordulón 10 db. föld; két fordulón 2 db. 
kaszáló. (A belhiv. fiz. öszsz. kim. 1801.) 1874: 210 frt. 
készpénz o. é .; 11 köböl gyűlt búza; 12 öl kemény tűzi 
fa; 83 hold íöld; mintegy 100 frt. stoláre. (1874-iki 
öszszeirá8.)

b) T a n i t ó i  f izetések.  A r ek to r i  f ize tés  1705: 
Minden gazda tartozik egy kereszt búzával, ha 10 ke
resztje terem; ha nem terem 40 polt. Adnak fát is. Va
gyon didaktruma a tanítványoktól is. Halotti énekléstől 
adnak 1 tyúkot s 1 kényért. Vásárbeli jövedelem is va
gyon. Hétköznaponként is a mit helyben a piacra eladni 
hoznak, abból is cseppen valami. (B. M. U. 37. lap.) 
Későbbi kéz: „Rectoris didactrum: Etymologistae 18 mar. 
Conjugistae, declinistae 3; synopsistae den. 50; a funere 
generali dr. 34; a partiali dr. 24. Harangozásért 1—1 
kéve búzát." 1801: Re k to r i  f i ze tés :  59 rhfrt. 30 kr. 
készpénz; 41 rhfrt. 12 kr. tandij; 4 boglya széna; fa 
elégedendő. A p r e c e p t o r n a k  f izet  a r e k t o r :  9 rhfrt. 
48 krt; ugyanennek fizet az ekkla a harangozásért 32 
rhfrt. 18 krt; mindkettőjök tartására fizet az ekkla 59 
rhfrt. 30 krt; búzát fizet az ekkla 6 köblöt. (A belhiv. 
fiz. öszsz. kim. 1801.)

P r e c e p t o r i  f i ze tés :  112 v. ez. frt.; a kánikuláris 
csirkék */3-a; a vásárvám ‘/2-e. Mindkettőjök élelmezésére 
ad az ekkla együttesen 300 v.-frtot és 8 köböl búzát. 
Mindkettőjüknek van egy kis részök a cinterem földjében 
is. (A sz. e.-m. 54 gyűl. t. leir. 88. lap.)

1851. június 2-ikán felállított 3-ik vagy l e á n y  t an í 
t óság  j ö v ed e lm e :  200 váltófrt., 3 köböl búza, mely 
fizetés 1852. apr. 12. 50 v.-frt. s egy köböl búzával javít
tatott; de e fizetés a tanitói állomással együtt 3 év múlva 
megszűnt; — hanem az e lső t an í t ó  f ize tése  javíttatott



1855. máj. 6., a templomi énekvezérségért járt 40 frt. 
100 pengő írtra emeltetvén.

1857. márc. 7. a k é t t a n i t é i  á l l o m á s  egyenlő- 
sittetvén, a sárospataki főiskolából ez állomásra kihozott 
tanitók fizetése egyen-egyen 400 pfrt., 6 köböl búza, egy- 
egy szobás szabad lakás és minden tanítványtól 1 csir
kében állapíttatván meg.

Az 1863 tavaszán felállított k á n t o r t a n i t ó s á g  jöve
delme lett: 320 o. é. frt.; 10 köböl búza; 5 öl kemény 
tűzi fa; az ó-temető kész szénatermése; minden tanít
ványtól 1 csirke; a törvényes temetési dij és szabad lakás. 
1870-ben ismét rendeztetvén a tanítói fizetések, azóta a 
k á n t o r t a n i t ó  f i ze té se :  400 frt. o. é .; 12 köböl búza; 
6 öl kemény tűzi fa ; az ó-temető kész szénatermése; min
den tanítványtól 1 csirke és családos ember számára al
kalmas l akás;— a más ik  ké t  t an í t óé  egyenként: 400 
írt. o. é .; 6 köböl búza; 3 öl kemény tűzi fa; minden 
tanítványtól 1 csirke s egy egy szobából álló lakás. Ezen 
fizetés ma is érvényes azon különbséggel, hogy az egyik 
tanító fizetése a szabad lakás helyett 50 írttal pótoltatott.

VII. T em plo m ,  t o ro n y  és be ls ze r e l  vényeik .  
U r a s z t a l i  kész le tek .  E g yh áz i  és i sko l a i  épüle
tek.  I n g a t l a n  és i ngó  j a v a k .  A t e m p l o m  még 
át nem alakított részeiből Ítélve, a XV. század második 
felében épülhetett terméskő és téglából; 1761-ben pedig, 
tekintet nélkül az eredeti ízlésre — „minden másuunan 
bevehető segedelem nélkül (szentély felőli) fele részében 
újra építtetett." Mint foglaltatta el Báthori Zsófia stb., 
arról már fenntebb szólottunk. Belszerkezete a virágos 
deszka-mennyezettől, a szintén deszka padozatig oly egy
szerű, mint a legtöbb falusi ref. templomé. Közepén négy- 
szögű téren áll az egyszerű úrasztala s felette a szintén 
egyszerű, deszkából készült festett s aranyozott koronával 
biró kathedra. Nyugati karzatán azonban diszes orgona 
emelkedik, melynek létesítője G a c s á l y i  L a j o s  kir. 
jár. bir. volt. Ő ugyanis még 1855-ben lépéseket tett, 
hogy a templomba orgona készíttessék, s e célra 500 
frtot is gyűjtött, de az akkori kedvezőtlen körülmények 
s kicsinykedő aggatódzás miatt nemes céljában teljesen 
meggátoltatott, úgy hogy még az általa öszszegyiijtött



pénzt is viszsza kellett adnia az adakozóknak. Azonban 
ez buzgalmát le nem hűtötte; 1868-ban orgona készítési 
tervével ismét előlépett; az általa 100 o. é. írttal meg
nyitott gyiij tőivet az egyháztagok nagy részéhez ő maga 
hordta el. Lelkes példája Török István földmivelő-egy- 
háztagot hasonló ajánlatra buzdította; a tehetősebb egy
háztagok erre 5—50 írtig adakoztak s az adakozásból a 
legszegényebb egyháztagok sem vonták ki magokat. Eként 
az 1187 írt. 90 krba került 10 változatú díszes orgona 
Blaunka Sámuel szatmári orgona készítő által 1869. május 
havában felállittatott, s ugyanazon hó 17-ikén püuköst 
másod napján Kiss Áron esperes és Illyés István helyi 
lelkész által mondott beszédekkel, vallásos használatra 
felavattatott.

A t o r o n y  a templom nyugati részével nem szenve
dett változást, mindösz8ze hogy belé óra helyeztetett. 
Alakja a toronynak négyszög, két szabad szögletén kiugró 
tárnokkal, melyek közt az egyszerűen faragott csúcsíves 
kapuzat nyílik, fölötte keskeny, de már nem csúcsíves 
ablakokkal. A torony kőrakásán felül kirugó árkádokon 
fekszik a deszkával borított s még szintén négyszögű 
harangtartó szoba, melynek eresze négyszögletén apró tor- 
nyocskák állanak, közűlök emelkedvén ki a nyolcszögű 
s fazsindelylyel borított sisak. A templom hajójának a 
torony mellett szabadon álló homlokzatán két hegyére 
fordított négyszög ablak szemlélhető. Benn a toronyban 
egy 6 és egy 12 mázsás h a r a n g  függ, miknek egyike 
egy 1819-ben elhasadt régi harangból öntetett, mely egy
kor ezen feliratot viselte: „Hoc opus fieri curavit oppidum 
F.-Gyarmat cura illustrissimi ac magnifici Dni. Stephani 
de Báthor in honorem ac gloriam aeterni Filii Dei Jesu 
Christi 1587.“ A sz. ref. e.-in. 54. gyülek. tört. leir. 
81-ik lapja szerint ezen harangot Báthory István erdélyi 
fejedelem s később^ lengyel kir. öntette volna; de ez már 
1576. okt. 16. Agostában meghalt. Inkább öntethetett 
azon „tekintetes és nagyságos Báthori István" idejében, 
kinek jobbágya Kakas Lukács Gyarmat mezőváros bírája, 
mint tanú emlittetik Tardi Vörös Zsófiának a nágyari 
jószágba lett beiktatásánál 1595. (Szirmay Sz.-v.-m.-e. I. 
k. 9. lap.)



U r a s z t a l i  ké sz l e t ek :  14 kendő. Ezek közííl: 1 
fehér kendő hímzéssel 1715-ből, Csoknyay Györgyné Bíró 
Mária készítménye; 1 csipkés, fehér szőrkendő 1747-ből 
t. s. Batizy Erzsébet aszsz. ajándoka; 1 aranycsipkés 
ezü8tszin selyemkendő 1778-ból, Váradi Mária ajándoka, 
ezen körhimzéssel: „Mindnyájan, kik szomjúhoztok, ve
gyetek minden piz és jutalom nélkül bort és tejet." 1 
aranycsipkés égszínkék kendő 1784-ből, Gacsályi Bor
bála készitménye; 1 kék és piros virágokkal himzett 
kendő, szélein bojtokkal, 1837-ből; 1 fehér sáhos abrosz 
1768-ból T. N. jegygyei; 1 kis sáhos abrosz S. E. K. 
Gy. betűkkel. A többiek nincsenek megjegyezve. 4 
t ányér .  Ezek közííl egy 8 szögű ezüstből, dúsan ara
nyozva , közepén a zászlós bárány jelvénynye l , szegélyén 
ezen körirattal: „In honorem Dei, Et Usum Ecclae, 
Gyarmae Offert Hocce Munusculum, G. Dnus Joannes 
Czoknyay Ad Coenam Domini Ao Dni. 1656." 1 másik 
ezüst tányér 1821-ből ezen felirattal: „A F.-Gyarmati 
Ref. Sz. Ekklézsiának ajándékozta Bertzeli Bakó István 
és Eerencz 1821“ 1 harmadik ezüst tányér, 50 írt. ér
tékkel, melyet 1872. nyert az egyház a debreceni ref. 
főiskola sorsjátékán. 1 cintányér minden jegy nélkül. 3 
p o h á r .  Közíílök 1 talpatlan ezüst poharat Paku Márton 
ajándékozott 1650-ben; 1 talpas ezüst poharat maga ké
szíttetett az egyház 1747-ben; 1 vastag aranyozású talpas 
poharat pedig 1806-ban Kézy László ajándékozott. 6 db. 
c i n k a n n a .  Közíílök egyet Jeremiás István esperes és 
gyarmati lelkész s felesége Kóródi Sára készíttetett. 
1743-ban; egyet ugyanakkor maga az egyház szerzett; 
egyet Baráth János és felesége Balogh Erzsébet adott; 
3-on pedig semmi felirat sincs. 1 Ke re s z t e lő -m ede nce  
cinből ezen felirattal: „A F.-Gyarmathi Ref. Sz. Ekklé- 
lézsiában Prédikátorrá lévén T. Bosvay István, csináltatta 
Isten dicsőségére 1775. Feleségével Gacsályi Juliánná 
aszszonynyal." Éhez egy cinkannát „1778. Isten dicsősé
gére vett ns. Kézy And. és felesége Kovács Éva aszszony."

E gy há z i  és i sko l a i  épüle tek .  Ezek mind újak, 
kényelmesek és diszesek. Róluk már a II. cikkben volt 
szó. csak anynyit jegyzünk meg, hogy az 1864. emelt 
iskola — melyre Fábián Gábor ügyvéd és iskolafelügyelő



600 o. é. irtot hagyományozott, id. Bartha Lajos és Bél- 
teky Zsigruond gondnokok buzgó felügyelete alatt, s az 
1868. emelt szép papiak Gacsályi Mózes és Misky József 
gondnokok szorgos felügyelete alatt épült s hogy úgy 
ezek, mint az egyháznak minden épületei a templommal 
együtt jó karban s a tűz ellen biztosítva vannak.

I n g a t l a n  j avak .  Az öszszes közvetlen eg y h áz i  
b i r t o k á l l o m á n y :  27 hold s 360 D 0, belső telek és 
illetőleg szántóföld; 14 hold és 1309 D 0 rét, 3 hold és 
285 □* terméketlen terület. Le lkész i  b i r t o k á l l o m á n y  : 
25 hold és 415 D 0 szántóföld, 12 h. 304 0 °  rét, 12 h. 
és 600 □* legelő. T an i t ó i  b i r t o k á l l o m á n y :  2 hold 
és 300 D° szántóföld, 1 h. 950 D 0 rét, 4 h. 912 D° le
gelő. J e g y z e t :  A tanitói állományt öszszesen és az 
egyházi birtokból 3 hold és 555 □  ölet a lelkész használ; 
az egyházi birtokból még 2 hold és 400 □ 0 faiskolának 
használtatik. A holdak 1600 □ ölével vannak számítva.

A l a p í t v á n y o k .  1805-ben ns. Kézy László 100 
vonásfrtot hagyományozott a papi hivatal részére, mely 
a devalvációval 77 rhfrt. és 44 krra szállt alá. (Lásd a
II. cikket.) 1826. Melegh Zsigmond rektor 20 rhfrtot alapit 
a jó tanuló szegény gyermekek javára. 1827-ben a város 
szegényei részére a szatmári kath. püspök által adott 200 
írtból 36 rhfrt. alapítványul tétetett le oly véggel, hogy 
annak kamatjából a jó tanuló szegény gyermekek papírral 
láttassanak el. 1831-ben ns. Kézy István 100 konvenciós 
frtot hagy az iskola részére, de a melyet mindaddig 
Ferenc fia használ, mig annak kamatjából egy rizma 
papirt kioszt évenként a tanuló növendékek között; ellen
eseiben joga van azt az egyháznak tőle elvenni s a mon
dott célra kamatoztatni. 1824-ben Gacsályi László hagyott 
az egyháznak 1 db. földet, de a mit örökösei 100 pfrton 
kiváltottak. 1852-ben Katona Juliánná hagyományozott 
az egyháznak 100 pfrtot. 1851-ben is nyert az iskola 
egy járásbirósági Ítélet folytán 8 pfrtot, melynek kamatai 
szegény tanulóknak könyv- vagy papírra szolgáltatandók 
ki. Végül az úrasztalát kenyérrel és borral szintén a 
hívek látják el stb.

I n g ó s á g o k .  Anyakönyv és jegyzőkönyv van 9 
db. Az első anyakönyv 1740—75., a 2-ik 1775— 1820.,



a 3-ik 1820—39. s az 5. és 6-ik 1839-től napjainkig 
terjed. A legelsőt Jeremiás István esperes nyitotta meg. 
Az egyházi jegyzőkönyvek 1814—65. és 1865-től jelenig 
terjednek; a körleveles jegyzőkönyvek pedig 1831—51. 
és 1851-től jelenig. Vannak még az egyházi levéltárban 
egyházkeriileti s megyei jegyzőkönyvek s más nyomtat
ványok , valamint ügyiratok is stb. A lelkészi hivatal 
pecsétje 1833-ból való; címere a zászlós bárány. A tan
eszközök közül csupán a nélkülözhetlen földgömb s tér
képek stb. vannak meg, e mellett van egy iskolai könyvtár 
is , mely 70 dbból áll. (1874. dec. l-sői öszszeirás).

VIII. Népesség.  1801: Lelkekszáma 1640. 1877: 
Lelkek száma 2679, újházas. sz. 23, szülött, sz. 117, 
konfirmált, sz. 35, halottak sz. 103. Iskolások: 1801: 
140. 1877: tankötelesek 6—12 évesek 290, iskolába jár 
250, iskolázatlan 40.

18) Fülesd.
I. A község és e g y h á z r ó l  á l t a l á ban .  Fülesd 

fekszik Szatmármegyében a Szamosközön, közel a Tapó- 
nak és a Túr vizéhez. Nyűgöt felől agyagos és árvizjárta, 
kelet felől homokos és inkább vízmentes határa minden
féle gabonanemüt és szénát bőven terem. Erdeje most is 
van; de 1810-ben a Káinok, Patakköz, Gábornak és 
Darvas még nevezetes erdei voltak.

Hajdan a kölesei uradalom kiegészítő része volt s 
ennek birtokosit uralta, de 1481. Kömörey Mihályné s 
leányai; 1496. Újhelyi László és U. Ágota; 1507-ben 
Zoltán János nyertek benne rész-jószágot. 1518. Werbőczy 
István cseréli el Perényi Istvánnal Dobronyáért. 1520. 
Báthori András s a Guthi Országhok, 1544. Muchey Pál, 
Nagyváthy János, Rácz Miklós, 1561. Fekete Balogh 
János, 1577. Kubinyi László és Pongrácz Zsigmond, 
1594. Wukityevich István, 1642. Kölcsey Péter nyernek 
egyes részeire új kir. adományt. (Szirmay Szatmárvárm. 
esm. II. k. 253. lap.)

Viszontagságairól keveset tudunk. Egyszer a mint 
az 1662-iki megyei nyomozásból kitetszik, a szatmári 
német várőrség prédálta fel, tevén ott 300 frt. kárt. Jár



ványok s árvizek többször látogatták. A legutóbbi kiló
iéra alkalmával terményeit a szomszéd községekkel taka- 
rittatta le a megyei hatóság.

A reformáció előtt r. katli. filia volt s Köleséhez tar
tozott, s a Beregböl átjött reformáció is onnan hódította 
meg; ennélfogva Kölesével mint anyaegyházával eleitől 
fogva 1824-ig a beregi egyházmegyéhez tartozott. Mint 
kisebb leány egyházban csak egy fatemplom vala, papja 
és tanítója Kölesében lakott. 1752-ben anyaegyházzá lett 
s papot hivott, ki az iskolát is tanította. 1816-ban a tani- 
tói hivatal a lelkészitől elválasztatott. A beregi egyház
megye jegyzőkönyvei már 1606-ban említik e leány egy
házat; de csak egyes házassági és válópereket jegyeznek 
fel belőle 1681-ig. Élete 1752—1820-ig nem egyéb 
folytonos rendetlenség, botrány és zavarnál. A népes
ség csekély s a fizetés is kevés lévén, leginkább csak 
olyan papokat kaphatott, a kik majd mindig kereset alatt 
állottak s rósz példáik által a rakoncátlanságra hajlandó 
népet még inkább rontották, e század közepete táján 
azonban kedvezőbbé kezdtek alakulni a viszonyok Fülesden.

II. Az egyes  l e l ké s zek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  1) 1752—64. Csemeczky Ferenc, 
kinek hivataloskodása alatt még csend és béke van; az 
egyház ő t, és ő az egyházat dicséri; az egyh. épületek 
jó karban vannak. 2) 1764. Rinót Pál, ki ellen diákok 
tesznek panaszt, minek következtében megfeddetik. 1778-ban 
a fornosiákkal van bajuk a fülesdieknek, kik talán papért 
fáradtak oda s a fülesdiek pedig nem bocsátók. Ugyan
akkor templomszék-per is támad. 3) 1779—80. Zilahi 
András, kivel nem a legjobb békességben él a nép. Az 
1780. márc. 1 gulácsi gyűlésen 4 frtot fizet Fülesd a 
gulácsiaknak. 4) 1750—82. Csemeczky Ferenc. Alatta 
ismét csend és béke van; mind őt, mind családját szeretik 
hallgatói. 5) 1782—85. Vámosi István, kit már Fülesd- 
nek csak egy része kedvel; panaszolják ellene, hogy 3 
hétig egy folytában csak vasárnap harangoztatok. Az 
1784. szept. 20. tartott vizsgálat szerint Német Lászlóné 
lánya segélyével hajánál fogva húzta ki a templomszékből 
Balla Gábornét. 6) 1786. Csepelyi Mihály Dolháról, kit 
szeretnek, de a ki mégis menne onnan; mert országúiban



lakván, ismerősei kipusztitják. 7) 1787—91. Komáromi 
János. Előbb csend, s az 1791. márc. 22. e.-m. gyűlésen 
a templomszék-per is befejeztetik; a megsértettek számára 
a segédgondnok útján szerez a vármegyénél elégtételt a 
traktus; de már ugyanez év ápril 13-ikán K. J.-tól az 
engedetlenség miatt megfosztja Ftilesdet az egyházmegye, 
s 8) Győry Istvánt rendeli oda, mely miatt máj. 16. fe
nyegető levelet intéznek az espereshez. 1792—94. már 
nem rendes papot, hanem csak egy lévitát ad Fülesdre a 
beregi traktus, nevezetesen 9) Czeglédy Mihályt, ki bot
rányt botrányra halmoz; Baka Józseffel különösen botrá
nyos ügye van, kit a vármegyére ad fel a traktus. Szí
vesen elmozdítaná Czeglédyt is, de nem kap embert Fü
lesdre. 1794-ben mégis vállalkozik 10) Csengeri Pál rendes 
pap, kit 1795-ben marasztanak; de nem akar maradni. 
11) 1795—99. Várady István, ki az egyházra, az egyház 
meg ő reá panaszol, hogy 3 könyörgése van csak és szó
hordó stb. Vámosi István özvegye leik. fizetési hátralékok 
miatt panaszol, de az alispánhoz útasitja a traktus; Nagy 
József pedig templomszék-pert indit. 12) 1799—1803-ig 
Galgóczy László. Alatta 1801-ig a csend helyreállt s a 
szatmári traktus kezdeményezése folytán, 1790-ben az il
letéktelen Czeglédy által keresztelt gyermekeket, az LVIII. 
kánonra támaszkodva Kacsóh Lajos és Átányi István által 
a beregi egyházmegye újra keresztelteti. — 1801-ben ismét 
megújul a rendetlenség; gondnok nem lévén, a vizitáció 
azzá teszi Jakab Györgyöt. Ugyanekkor a templomszék- 
per is megújul. 1802-ben a gondnok azt panaszolja, hogy 
a nagy rendetlenség miatt nem képes folytatni hivatalát: 
a traktus Isaák Gáspár főszolgabíró s Kacsóh Lajos e.-m. 
ülnököt küldi ki rendet csinálni. 1803-ban G. L. szaba
dulni akar; mert sem a templomban, sem azon kívül nincs 
békesség s elmegy Mátyusba. 13) 1803—1806. Vásár
helyi Sándor, kit kiválólag mint tanitót szeretnek; alatta 
csend. Fizetésével mindazáltal sokan hátralékban vannak, 
melynek behajtására Isaák G. főszolgabírót kéri fel a be
regi traktus. 14) 1806. Izsó István, ki előbb t.-vidi pap 
volt s Fülesden meghalt. 15) 1807—1808. Balajthy Mi
hály. Panaszolnak ellene, hogy nem tanít. A vizitáció val
lástalanok s erkölcsteleneknek nevezi Jakab Istvánt, Varró
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Józsefet és Vasvári Józsefet. 16) 1808—11. Szentes Áron. 
1809-ben azt mondja róla a vizitáció, hogy a zavaros 
Fülesdet új rendes Flilesddé teremtette; de már 1810-ben 
panaszolnak ellene, hogy nem tanit. 1811-ben a régi vé
kát el akarják vágni. Ugyanekkor az egyházmegye Kar- 
macsi Zsigmond gondnokot, Szabó József, Tóth György 
presbitereket s az egyházfit elmozdítja hivatalukból; Szen
tes Á. ellen pedig keresetet indit, mert az e.-m. jegyző
könyvből egy lapot, — mely kedvezőtlen ítéletet tartal
mazott ellene,— kivágott. 17) 1812. Deme Pál. 18) 1813. 
Jánky Zsigmond, ki szintén panaszol hallgatói ellen. 19) 
1814—32. ismét Deme Pál, kinek fizetését több Ízben 
meg akarták csonkítani, hogy abból tanítót tarthassanak; 
mind ennek dacára alatta mégis eddig nem élvezett csend 
állott be Fiilesden, mit 28 éves ott lakása is bizonyít. 
Meghalt ugyanott 1832. jún. 31. 20) 1832-ben Béres Mi
hály. 21) 1832—39. Beregszászi Nagy József, ki innen 
Mándra ment, s mint györgyteleki lelkész halt meg. 22) 
1839—59. Kalmár Antal, ki szintén itt halt meg jan. 7. 
23) 1859—71. Bartha Mór, ki innen Sályiba ment s 
ugyanonnan jött helyette 24) Zámbory Sándor, ki 1871. 
nov. 7. meghalt. 25) 1872 óta Filep István.

III. T a n í t ó k  és i sko l aügy .  Már említettük, hogy 
1752—1816-ig a lelkészek tanítottak, — a ki ugyan taní
tott közíílök, — 8 csak 1816-ban állíttatott be tanítóul 1) 
Bakó Miklós, kit (legnagyobb részben a pap fizetett. 1717- 
ben, minthogy a lelkészi fizetés '/4-ét a beregi traktus nem 
engedte meg a tanító részére elvonni: a tanítás kötelessége 
ismét a papra szállt viszsza. 2) 1818—21. Nagy Gábor. 
3) 1821—23. Juhász József, kit dicsérnek s szeretve ma
rasztallak ; de mivel a tanítói fizetés csak 9 köbölre megy : 
nem marad. 4) 1823—25. Vatay Mihály szélylyeljáró 
hanyag tanító. 5) 1825. Dobos István. 6) 1826—27. 
Fórizs János, kit a vizitáció megdicsér. 7) 1828-ban jött 
Tóth András szintén dicséretes tanitó. Utódai közül tudo
mással birunk 8) Tóth Áronról, ki 1851-ben már ott lakott 
s kit alkalmasint 9) Kulcsár János váltott fel 1857—64-ig 
s ezt követte 10) Gacsályi József, ki jelenleg is ott lakik.

IV. Le lkész i  és t an i t ó i  f i ze té sek:  a) Lelkészi 
fizetés. 1786: Búzából 23 köböl; egyébről mit sem tudunk.



1874: Mintegy 60 köböl búza; 6 úrbérestől 12 köböl 
zab; 26 hold 1593 □  öl külbirtok, melyből 6 hold adóját 
a lelkész, a többiét pedig az egyház fizeti; 48 írt. munka- 
d ij; 10 öl kemény tűzifa; 15 sing vászon; minden nap
számos nőtelen férfitól 70 kr.; a temető ftíterménye; m.-e. 
26 frt. stoláre. (1874. dec. 3. ö. ir.)

b) Tanítói fizetés. 1822: 9 köböl búza, s talán a 
tandíj. 1874: Mintegy 21 köböl búza s minden fizetőtől 
16 kr. garaspénz; zabjövedelem fejében 46 frt.; széna 
helyett 24 frt. o. é .; 5 öl kemény tűzifa; 3 sing vászon; 
12 hold s 1179 □ “külbirtok, melynek adóját maga fizeti; 
tandíjban minden növendéktől 1 véka zab, 42 kr. és 1 
csirke. (1874. ö. ir.)

V. Tem plom és harang.  U r a s z t a l i  eszközök.  
E g y h á z i  és i skol a i  épüle tek .  I n g a t l a n  és ingó 
j avak .  Hajdan a falu nyugoti útcáján állt egy geren
dákból öszszerótt f a t emp lo mo cs ka ,  a mely később 
iskola és tanítói lakká alakíttatott át. E helyett épitettek 
a parókhiális teleknek az útca túlsó sorára áthajló részére 
egy templomot 1825—52-ig téglából zsindely fedéllel; de 
a mely még máig sincs teljesen készen. Homlokzatán 
torony emelkednék; de ennek falai még csak a templomfal 
magasságáig vannak felemelve. Előtte egy m.-e. 90 fontos 
harang függ lábakon.

U r a s z t a l i  ké sz l e t ek :  1 ezüst pohár „Károly 
János" felirattal; 4 cintányér; 2 cinkanna; 3 abrosz; 4 
fehér és 2 selyemkendő.

Egyház i  és i sko l a i  épüle tek :  A pap i  t e l k e t  
1710. június 29 ikén hagyományozta Károly Tamásné 
Csontos Erzsébet. A jelenlegi papiak és melléképületei 
Bartha M. lelkész munkássága folytán épültek. Az iskola 
és tanítói lak helyiségéül; az iskolává átalakított régi fa
templomocska szomszédságában 1877-ben szereztek egy 
telket 800 frtért; de még 1877-ben, a törvény kellékeinek 
megfelelő iskolaépületük nem létezett.

I n g a t l a n  j a v a k :  Egyházi külbirtok: 17 hold s 
1174 □ ö l; lelkészi állomány : 26 hold 1593 □  ö l; tanítói 
állomány: 12 hold 1179 □  öl, mind 1600□ öllel számítva.

I n g ó s á g o k .  3 db. anyakönyv kezdve 1786. éven; 
1 tanács jegyzőkönyv; 3 db. körleveles jegyzőkönyv; 1
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alamizsnás diárium; egyházker. s megyei jegyzőkönyvek 
és más nyomtatványok.

VII. N é p e s s é g .  1786. a ftilesdi egyház áll 26 
háznépből. 1820: lelkek száma 385. 1877: lelkek sz. 
518; szülöttek sz. 31; újházasok sz. 12, halottak sz. 9. 
I s k o l á s o k .  1786-ban „iskolába 3-an járnának; ha al
kalmatosságuk volna. Járhatna még 14 fiú, 12 leány." 
1820: iskolás 27. 1875: iskolakötelesek sz. 68; iskolába 
jár 50; részben jár 10; t. iskolázatlan 8.

19) Fülpös.
I. A község és egyház ró l  á l t a l ában .  Fülpös, 

régen Filep, Filpes fekszik Szatmármegyében , közvetlen 
a Szamos jobb partján, Ököritó átellenében. A Szamos 
által öntözött határa szűk, de termékeny. Nevét Filep 
vagy Fylpi comestől vette, ki ide 1272-ben beiktat,tatott. 
1352. a Fülpesy nemzetiség bírja egészen; 1419. Nagy
kállai Lökös Klára; 1421. Erdélyi Bálint; 1427. Báthory 
István, Tamás és Bertalan benne kir. ad. részt kapnak; 
1431. ismét a Fülpesyeké egészen; 1489. Kenderes László 
benne özvegyi részt nyer; 1525. és 1575. ugyancsak a 
Fülpesyek bírják; 1590. Tardi Vörös Orbán benne kir. 
ad. részt kap. 1650-ben puszta volt és m.-gyerőmonostori 
Kemény János nyer benne részt; 1662-ben pedig Székely 
László. A XVII., XVIII-ik s a jelen században az Ilos- 
vay-, Domahidy-, Tolnay- és Losonczy-családok bírják. 
(Szirmay Sz.-v.-m. E. II. k. 226. lap.)

Nagyon népes soha sem lehetett s népessége még 
inkább megfogyott a háborús vészek alatt, e mellett a 
Szamostól is sokat szenvedett. A többek közt a szatmári 
német várőrség — az 1662-iki vizsgálat tanúsága szerint — 
1000 írtnál is több kárt tett i t t ; mert a falu kiprédálásán 
kívül 8 asztagot is elpusztított.

Mint kathól. hely, hihetőleg Fehérgyarmat filiája 
volt. A reformációt alkalmasint a Fülpesy-család pártfo
gása alatt vette be. A XVII-ik század közepe táján már 
reform, anyaegyház volt, sőt filiái is valának, ú. m : 
Daróc és Géberjén; de az emlitett szatmári várőrség, az 
u. n. „sárga németek" által elpusztittatván, eloszlott s



úgy szállott át a pap Géberjénbe, a midőn ez anyaegy- 
liázzá leve. Később ismét megnépesült Fülpös, majd Ökö- 
ritónak lön filiájává, aztán pedig a tatárfutás után ismét 
anyaegyházzá emelkedett, sőt Ököritó leve Fülpös filiájává.

II. Az egyes  l e l ké s zek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  1) 1721. Dési János. 2) 1725. 
Kővári Jáuos. 1726. a januári vizitáció igy ir: „non erat 
digna ut visitaretur haec Ecclesia, quoniam minister ibi non 
potest subsistere. Alias pertinebat ad Ököritó." 1726—28. 
papja lett mindazáltal 3) Solymosy József. 4) 1728. ide 
dislokáltatott Nábrády György. 1730. dislokáltatott Csen
geti P á l; de az nem jővén, lett 5) Dálnoky János. 
1734-ben „Fülpös ipsa miseria." 6) 1736. Vári János, 
ki innen 1740-ben Kisnaményba ment. 7) 1740. Szatmári 
János. 8) 1741. Tunyogi László, ki itt meghalt a pes
tisben s halála után nem volt közisteni tisztelet, mígnem 
1743-ban jött egy új pap 9) Szalai János, kinek idejében 
Ököritó Fülpös filiájává lett egy időre. 10) 1746—50. 
Muzsay István, ki 1750-ben Nagyarba ment. 11) 1750— 
1751. Vida István. 12) 1753-ban ha előbb nem Hollós 
András. 1754 ben azt jelenték a vizitáció előtt az ököri- 
tóiak, hogy ők inkább Rápótnak lesznek filiájává. Ez 
évben jött 13) Harasztkereki György, kiről 1756-ban azt 
jegyzék meg a ;vizitáció előtt, hogy egy aszszonyt exkom- 
munikálni akart; mert a lakosok boszorkánynak mondották. 
14) 1758. Szatmári Ferenc. 15) 1759—60. Komáromi 
István. 16) 1761—65. Solti Gergely. 17) 1765—69. Radnóti 
János. 18) 1775., ha előbb nem Fekete Mihály, ki 1778-ban 
Gyügyére ígérkezett. 19) 1778—81. Kézi György. Ki 
alatt 1780-ban azt jegyzi meg a vizitáció, hogy az egyház 
javait nem hagyták jegyzőkönyvezni a földesurak azon 
okon, hogy azokat az Ilosvay-család adta. Ez innen Tisz
taberekre ígérkezett. 20) 1781. Jakab Izsák, ki nem ina- 
rasztatván, Batizra ígérkezett. 21) 1782—83. Szilágyi 
György lévita. 22) 1784. Fekete Mihály viszszajött ismét 
s 1786-ban Becsre ígérkezett. 23) 1786—88. Kézi György, 
kit nyomorúan tartottak; 1788-ra Garbóczra ígérkezett. 
24) 1788. Debreceni Ferenc, 96-bau szemei gyengesége 
miatt nyugalomba lépett. 25) 1796. Baranyi Mózes. 26) 
1797. Kassai Sámuel. 27) 1798. Homoki István lévita.



Előbb matolcsi, aztán sályi rektor. 27) 1800. Szabó 
József. 28) 1801. Vitéz István. 29) 1804. Bíró Balázs. 
30) 1805. Pongrácz György, egykor matolcsi rektor. 31) 
1807. Fekete István. 32) 1810—13. Béres Mihály. 33) 
1813—16. Fejér Pál, kit 1814-iki vizitáción dicsérnek, 
ellenben az elment Béres Mihályra panaszolnak, hogy 
viszsza-viszszatérvén, zavart és botránkozást csinál Fülpő- 
sön. 1812-ben változtatni kérte magát; mert harangozót 
nem akartak tartani; a parókhiális házzal nem gondoltak, 
kerítés sem volt, mely miatt egy hizó sertése megveszett 
s maga is családostól veszélyben forgott. Mindezekre 
nézve a hiányok fedezését s pótlását affiliálás terhe alatt 
meghagyá a vizitáció. 34) 1816. Pelsőczy Mihály, ki előbb 
a templom nagysága, majd a fizetéslevonás miatt változni 
kívánt s 1818-ban el is ment. 35) 1819. tavaszától 1823. 
Szilágyi Sámuel. 36) 1823. Juhász János. 37) 1823—30. 
Tacsi Bálint, ki fizetésének be nem adása s a parókhiális 
épület elhagyott és csaknem lakhatlan állapota miatt több 
ízben panaszol. Az 1828-iki vizitáció azt jegyzi meg 
Fülpösről, hogy a parókhiális ház és a templom épülő
félben vannak. Az 1829-iki pedig meghagyja a papi fizetés 
behajtását, a presbitérium beállítását, melyeket már előbb 
a segédgondnok is parancsolt. 38) 1830—32. Szathmári 
József. 39) 1832—35. Muzsalyi László. 4^) 1835—37. 
Mester István. 41) 1837. Nagy Lajos. 4z) 1838. Nagy 
Gábor. 43) 1839—41. Zathureczky János. Ezek mind- 
anynyian panaszkodnak a fizetés csekély volta s a be- 
szolgáltatási pontosság nagy hiánya miatt. 44) 1841—54. 
B. Nagy Gábor. 45) 1854—57. Réz István. Az 1855/6. 
vizitáción leányositását kéri az egyház, a melynek kivi
telére a kezdeményezést országfejedelmi biztos jelenlétében 
tartandó egyházi közgyűlésben rendeli megtétetni a láto- 
gatóság. Ez azonban elmaradt. 46) 1857—63. Kovács 
Károly. Ennek halála után, 1863—74. 47) B. Nagy 
Elek, ki innen Tiszaujlakra ment. 48) 1874 óta Balogh 
István, előbb esperesi káplán Porcsalmán.

III. T a n í t ó k  és tanügy.  Hajdan nem volt Fül- 
pösön külön szervezett tanítóság, hanem — a mint Széles 
A. mondja— „a pap tanított itt, mikor tanított." Voltak 
azonban néha-néha külön tanítói is u. m. 1841. és 42.



Tóth József; 1846. és 47. Kulcsár János. Mindakettő 
dicsérettel van említve. 1851—53. Kassai Sándor. 1854— 
56. Toka Sámuel. 1868-ban segédtanítói állomás alapit- 
tatott s az egyház egy új iskolaépületet emelt s az ebben 
működő segédtanítót ettől fogva a lelkészszel együtt kö
zösen díjazza; egyébiránt a tanításért a felelősség egészen 
a lelkészt terheli. Ez időtől fogva s.-tanítók voltak: 
1868—72. Lukács Árpád. 1872—74. Peres János. 1874 
óta Erdélyi Gusztáv.

IV. B e l h i v a t a l n o k i  fizetések.  Lelkész i  fizetés 
1726: 1) Az udvarból (Ilosvay György udvarából) 25 
kereszt búza; egy verő sertés; egy-egy véka lencse, borsó 
és köles. 2) Vég János uramtól 6 kereszt búza. 3) Vég 
Istvántól 8 kér. búza. 4) Vég Andrástól 2 k. b. 5) 
Ilosvay Imre maradékitól 10 k. b. 6) A szegénység tiszta 
búzát ad 19 vékát; pénzt a szegénység 9 irtot; tűzifát 
8 szekérrel. „Azon kivíil közel lévén az Ur — Ilosvay 
ú r — erdeje, szabadon erdőltethet.u Szénát is adnak 8 
szekérrel. Insuper vagyon 3 hold föld, melybe ötödfél 
köböl búza megyen, azt 3-szor szántja meg, be is veti a 
falu. (Bélteki Matric. Usual. 34. lap.) 1801: 9 köböl 
búza; 17 frt., 17 félszekér széna; 6 boglyás kaszáló, 
melyet az ekkla kaszál; két fordulón 8 köblös föld, 
melyet az ekkhj. szánt; 2 vfrt. stolare. 1875: 1) Minden 
első osztályú pizda fizet 2 véka tiszta búzát rostálva és 
félszekér Szénát s 89 krt, vagy a széna helyett 3 frtot 
o. é. s 89 krt. 2) Minden 2-od rendű gazda ennek felét. 
3) Minden 3-ad osztályú 35 krt. 4) Közösen fizetnek 8 
öl kemény tűzifát. 5) Van a lelkésznek 18 és 3/4 hold 
földje egy tagban, melyből 22,265 □  ölet az egyház 
munkál és adóját fizeti. 6) A régi temető ftítermésének 
haszna. 7) A stolárék.

A t a n í t ó  f ize tés^  1875: 1) Az egyháztól 8 köböl 
gabona s egy öl kemény tűzifa; 30 frt. tandíj s a stolárék. 
2) A lelkésztől 60 frt. o. é. és 1 öl fa.

V. Templom.  Ura sz t a l i  ké sz l e t ek ,  ha rangok .  
E g y h á z i  ingó és i n g a t l a n  javak.  A hitjavitást előző 
időkből származó t em p lo mo t ,  mely góthizlésben volt 
épülve s hihetőleg I. Mátyás korabeli építmény vala, el
hordta a Szamos. Ennek szomszédságában egy 2 vékásnyi



területű pusztára egy 6 öl hoszszú s 3 öl széles paticsos 
fatemplomot készítettek az Ilosvay-család tatárfalvi erde
jéből , melynek elavultával helyére, a jelen század elején 
épített az egyház téglából, cserép-zsindely fedéllel egy 
csinos arányú templomot; de a mely mind ez ideig sem 
készült el teljesen.

Ura sz t a l i  ké sz le tek  ezek:  1) Egy ezüst tányér 
2 címerrel (egyiken egy őr-daru fél lábában kövecset 
tartva, másikon egy griff jobb lábában karddal); felirata 
ez: „Bánffy Ágnes. G. D. K. T. C. Cs. C. C. V. H. Z. 
R. M.“ 13 és '/j lat súlylyal. 2) Két ezüst pohár; egy 
kisebb ezen körirattal: „Az Istennek tiszteletére ajándé
kozta ezt az pohárt D. E. B. R. Pelei Gáspár Uram Ao. 
1633. P. T. M. Z. M. I. C.“ Egy nagyobb ezen kör
irattal : „Az Fülpösi Reformata Szent Ekklésiájé. Ao. 
1749.“ 3) Egy fa-tányér; egy ón-kanna. 4) Egy nagy 
abrosz — az 1808-iki leltár szerint — 66 féle selyemmel 
kivarrva; egy kisebb abrosz, melyre fekete selyemmel 
ez van hímezve: „Istenhez való szerelméből couferaltatott 
Urai Erzsébettől az Urnák szolgáló leányától az Urnák 
Fülpösi Ekklésiához 1659. 12. ápril.“ 5) Négy, selyemmel 
kivarrott patyolat kendő, ezek egyikén körül ezek: „Ilos- 
vay Juliánná és Ágnes Isten dicsőségéhez való b. indu
latokból késziték a Fülpösi sz. Ekklésiához, nevendékeny 
korukbah 1746. Észtben" — olvashatók.

H a r a n g j a  2 volt a fülpösi egyháznak. Az egyiket 
Ilosvay György földesúr az egyház beleegyezésével Máty- 
falvára vitte, hogy ott használják; ezt az 1746-iki vizi- 
táció viszszahozatni rendelte, de úgy látszik, siker nélkül. 
A másik mintegy 60 fontos s rajta ezen feliratok voltak: 
Legfelül: „Sit nomen Domini benedictum." A cifrázat 
alatt: „Ad honorem et gloriam Dei nominis." A 2-ik 
soron: „Fundi curavit hanc campanulam Generosus." A 
3-ikon: „Dominus Martinus Kende de Költse." A 4  ikeu: 
„AnnoDo: 1686." Ezen harang elhasadván, darabjaiból 
pótlással, egy 4 mázsás öntetett, melyre a régi harangon 
volt felirat ismét reáöntetvén, alá eme sorok öntettek: 
„Átalakították Ngos. Kölesei Kende Zsigmod úr és a 
Fülpösi Helv. V. T. T. Ekklésia. 1844."

A n y a k ö n y v  van 3 db. A legelső 1774-ben van



kezdve. A legújabb 1839. Az egyháztanácsi, körleveles 
jegyzőkönyvek stb. szinte nem hiányzanak. A parókhiál. 
pecsét a zászlós bárány címerrel 1833-ból való.

A téglából épült, nádfedelü p a p i a k  1848-ban már fenn
állott; a vályog i sko la  épület néhány évvel ez előtt épült.

VI. Népesség.  1801: Lelkek száma 102. 1875: 
219, újházasok sz. 4, szülöttek sz. 25, konfirmáltak sz. 
8, halottak sz. 11. Iskolások 1875: tanköt. 6—12-ig 25, 
isk. jár 16, részben iskolázott 9.

20) Fülpösdarócz.
I. A község  és egyház ró l  á l t a l ában .  Fekszik 

a Szamos jobb partján. 1379-től 1417-ig a Kölcsey- és 
Szekeresy-családok bírják, és hihetőleg ezektől Domahidy 
György és László 1422. elfoglalják. 1575-ben Filpessy 
Ferenc nyer benne rész-jószágot, melyet 1590-ben Tardi 
Vörös Orbán lovassági tábornoknak vall át. 1810-ben az 
Uosvay László utódi, a Gulácsyak, Moldvayak és Ta- 
tayak stb. bírják. Határa termékeny. (Szirmay Sz.-v.-m. 
L. II. k. 227. lap.)

A hitjavitás előtt mint kathól. hely hihetőleg Géberjén 
vagy Fülpöshöz tartozott, s nagyon valószínű, hogy innen 
reformáltatott Kölcseyek vagy Domahidyak pártfogása 
mellett. E kapcsot talán azután is megtartotta. 1670. táján 
midőn e vidéket a szatmári német várőrség (úgynevezett 
sárga német) pusztította, Fülpösnek, később Géberj énnek 
volt filiája. Géberjéntől 1729. márc. 22-ikén külön akart 
válni Darócz, és Szilágyi Mózes oda is rendeltetett pap
nak; de mindamellett ez csak terv maradt egész 1731-ig. 
Ugyanekkor a januári vizitáció előtt fölmerült, hogy Da
rócz adózó lakosai a nemesek hire s beegyezése nélkül 
32 forinton eladták azon parókhiális telket, melyet egy
kor Tatay László adományozott, és árát adóba adták; 
továbbá a kocsmának az egyház szükségére szánt jöve
delmét szintén megették-itták; miért a vizitáció fenyege- 
tőleg lépett fel ellenök. Ugyanekkor kértek külön papot 
is. Kérelmök teljesült és Fülpösdarócz anyaegyházzá lett; 
de mint ilyennek élete azonos volt a folytonos küzdelem
mel s az ma is.



II. Az egyes  l e l készek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e s emények :  1) 1731. tavaszán Rápolti Miklós, 
ki az iskolás gyermekeket is tanitá. 2) 1732—41. Lip
csei György, kinek idejében Petróczy Sámuel 2 földet 
adott az egyháznak. 3) 1741—45. Harasztkereki György. 
Eunek idejében az árviz-járta parókhiális telket 10 frt. 
toldással Tatay Györgynek a templommal átelleuben 
fekvő telkével elcserélték. Megígérték neki, csakhogy 
maradjon, hogy paplakot is építenek, és azt 1743-ban 
föl is építették. 4) 1745—48. Szikszai Ferenc e.-m. ülnök, 
ki itt meghalt. 5) 1748—50. Kajdy István. 6) 1750. 
Aszalai János. 7) 1753—55. Váradi János. 8) 1755—61. 
Ardai István. 9) 1761—69. Bibarczfalvi János. 10) 1769. 
Székely Péter akadémikus pap. 11) 1770. Sípos János. 
12) 1771—73. Ónodi István akadémikus pap. 13) 1773. 
Keresztúri György. 14) 1774. Baksai János. 15) 1775. 
Etédi Márton. 16) 1777—82. Árokháti István. 17) 1782. 
Molnár János. 18) 1783 bán jött Porcsalmáról Vasvári 
Odor István aszszeszszor, ki 1785-ben Nábrádra ígérke
zett. 19) 1785—88. Vida József. 20) 1788. Csengeri Pál. 
21) 1789—91. Szilágyi András. 22) 1791. Sállai András. 
23) 1792—95. Kassai Sámuel. 24) 1795—97. Váradi 
János. 25) 1797. Balla János. 26) 1799. Vas István. 27) 
1801. Pelsőczi Mihály. 28) 1803. Zathureczki János előbb 
porcsalmi rektor. Daróczról N.-Szekeresre ment. 29) 1801. 
Harsányi Sámuel. 30) 1805—1806. Nánási Mihály. 31) 
1807—1809. Szabó András. 32) 1809. Kassai Sámuel. 
33) 1810. Váradi Gábor. 34) 1811—14. Nagy József. 
35) 1814—17. Zágoni Imre. 36) 1817—20. Kádár Ferenc. 
37) 1820. Baranyi Mózes. 38) 1821—24. Szatmári József. 
39) 1824—29. Márk Ferenc. 40) 1829. Szatmári József. 
41) 1830. Béres Mihály. 42) 1831—34. Szűcs István.
43) 1834. Szabó József, ki nov. 18. a Szamosba halt.
44) 1835—42. Horváth Béniám. 45) 1842—46. Gáti Ist
ván. 46) 1846. Szabó József. 47) 1847—50. Kazay Ist
ván. 48) 1851 — 54. Szabó Albert. 49) 1854—63. Nagy 
Gábor. 50) 1863—71. Csorvásy Pál. 51) 1872 óta Bónis 
József.

III. T a n ü g y .  Tan í tók .  Előbb Fülpösnek, majd 
Géberjénnek lévén fíliája Fülpösdarócz, az iskolás gyér-



mekek többé-kevésbé itt képeztettek; ha ugyan valamelyik 
szülő gyermeke tanittatása iránt érdeklődött. 1731. év 
tavaszán anyásittatván, ettőlfogva saját papjai tanították 
az iskolát is. 1767-ben azonban munkába vétetett a papi és 
tanitói hivatal különválasztása, mi 1769-ben sikerült is, 
tanítóvá lévén 1) Sípos János 1771-ig. Ezután: 2) Kézi 
László. 3) 1772. Katona Péter, ki az orgonáláshoz is 
értett. 4) 1775. Szabó Gábor. 5) 1776. Kósa János 3 
évig. 6) 1778. Boros József. 7) 1779. Barta Mihály. 8) 
1778. Katona Péter, kinek 1783-ban egy vonásforintot 
rendelt a traktus tandíjul minden gyerektől; de szabbat- 
hálét nem. 9) 1784. Tegze Pál, ki „electromáról, jó ker
tészkedéséről és jó orgonistaságáról híres volt a vidéken." 
10) 1785. Enyedy Mihály. 11) 1786. Belényesi György. 
Utóda 1787-ben 12) egy preceptor, kinek neve nincs 
feljegyezve. 13) 1789. Katona Péter, ki csak az orgonis- 
taságot vállalta. 14) 1789. Nagy Sándor. 15) 1790. Ka
tona Péter. 16) 1795. Nagy Mihály. 17) 1796. Varga 
István. 18) 1797. Komáromi József. 19) 1798. Nagy 
László. 20) 1800. Balla József. 21) 1803. Komáromi Já
nos. 22) 1806. Dobos András. 1808. azt jegyzi meg a 
vizitáció „rektor nincs nálok." Ettőlfogva 1814-ig ismét 
papok tanítottak. 23) 1814-ben Sinka Gábort dicsérik 
mint jeles tanítót. 24) 1815. Gábor Mihály. 25) 1817. 
Király Pál „becsületes tanító." 1817-ben panaszol, hogy 
tanitványi nem járnak; egyszersmind nem is fizetik. 26) 
1820. Tóth József. Ellene panaszolják, hogy énekelni 
nem tud; a vizitáció meghagyta, hogy a papjához járjon 
éneket tanulni. 27) 1822. Varga János; korhely, isten
káromló, vallásgúnyoló s rósz tanító. 28) 1823. Széles 
Zsigmond, dicséretes tanító. 29) 1824. Sárkány Sámuel; 
szorgalmas tanító, ki 1828-ban nemcsak magyarul, de 
németül is folyvást olvasó s általában jó iskolával 
állott a vizitáció elé. E jó tanítót követte: 30) 1838. 
Hermon András. 31) Csonka János, ki itt életét és 
hivatalát bevégezte 1843. máj. 9. 32) Váradi József. 
33) Szilágyi József. 1846-ban a pap tanított. 34) 1847. 
Ballogh Imre. Ekkor a szülék és elöljárók a gyermekeket 
nem iskoláztatják. 35) 1851—54. Szabó Lajos. 36) Király 
Pál, ki 1855/6. saját házában tanított, az árvíz megron



gálván az iskola-épületet. 1858-ban ismét a lelkész taní
tott. 37) 1859—62. Nagy Elek segédlelkész tanitóskodott. 
1862 óta folytonosan a lelkészek tanítják az iskolát s 
különösen Bóuis József jelenlegi lelkész, szegény sorsú és 
tankönyvekben is hiányt szenvedi) növendékeit jól vezeti.

IV. Be 1 h i v a t a í n o k i  f izetések,  a) Lelkészi  
f izetés 1707 körül: 1) Minden gazda ad 1 irtot; a felesé- 
ges zsellér pedig 50 dénárt. E mellett a gazda egy-egy 
véka búzát, a zsellér felényit. 2) Minden gazda ad egy- 
egy boglya szénát. 3) Fát fizetnek közönségesen 8 sze
kérrel. 4) A nö'telen zsellérek adnak 8 polturát. 5) Gu- 
zsalyos özvegyek 3 sing vásznat vagy 9 polturát. 6) Sto- 
láre: keresztelésért: 1 tyúk, 1 kenyér; esketésért: 1 
ír t.; halotti predikálásért 1 frt. 7) Az udvarból ns. Tatay 
Istvántól 8 kereszt búza. (B. Matr. Usualis. 31. lap.) 
1801: 1) Pénzfizetés 32 v.-frt. 2) Búza 32 kereszt. 3) 
Szemes-élet 14 köböl. 4) Fa 20 szekérrel. 5) Széna 27 
félszekér. 6) Szántóföld két fordulón ősz. 4 és % köblös. 
7) Kenderföld 5 vékás. 8) Kaszáló 3 boglyás. 9) Stoláre 
9 rkfrt. 1875: Körülbelül 26 köböl s 2 véka k. búza; 
150 frt. o. é .; 10 hold föld és a csekély stoláré.

b) T a n í t ó i  f izetés .  1809: 1) A földesurak és 
egész bér fizetőktől 1 véka élet s 1 máriás; a fél bér 
fizetőktől ‘/2 véka. 2) A lelkész fabeli fizetésének ‘/3-a. 
3) Minden gyermektől tandíjul 1 v.-frt. 4) 3 vékás kender
föld, melyet az egyház szánt; 2 vékás búzaföld; és fél 
nyilas (kaszáló). 5) Enekszós halott kiéneklése 30 kr . ; 
predikációsé 1 frt.; koporsóba tételnél 30 kr. mind v. ez. 
1848: 1) Szemes-életből gyűlt: 8 köböl 2 véka. 2) 
Pénzfizetés: 13 frt. v. ez. 3) Tandíj: 16 frt. v. ez. és 
16 véka esős tengeri. 4) A fentebb említett föld és sto
láré. Jelenleg a tanítói fizetés a lelkészibe van olvasztva.

IV. T e m p lo m ,  t o r o n y  s ha rangok .  U r a sz t a l i  
kész l e tek .  E g y h á z i  i n g a t l a n  és ingó javak.  
t emplom régen az úgynevezett „Tóalján" levő parók- 
hiális telken feküdt, szájhagyomány szerint fából építve 
és szalmával födve; azonban ezen helyiség a Szamos 
által gyakorta elöntetvén, a Kölesei Tatay-család kúriá
jának egy magasabb részét ajándékozta templomhelyül a 
déli szögleten. Ezen helyre épült aztán a ma is fenuálló



fatemplom, melynek menynyezetén a XXVII. zsolt. 4., 
5., 6., 7. verse, s ez alatt „Anno 1752“ áll. A templom 
nyugoti végében levő karzaton azonban más évszám és 
felirat olvasható; jelesül: „1766 die 11-a decembris." 
Építtetett ezen Isten-háza, akkori prédikátor t. Bibarcz- 
falvi János és akkori kurátor t. t. v. Gulácsy László és 
nemes hadnagy nzetes Moldvay István uramék szorgal
matos fáradozások által, a ns. f.-daróczi ref. ekklának 
közönséges költségével; melynek ácsmestere nzetes Perényi 
Mihály uram. Nehem: rész 13. vers 14.“ A szószék felett 
a menynyezeten I. kir. V III: 38 és 39 versei olvashatók. 
A kathedrát — a régi f.-d. anyakönyv 134. lapja szerint, — 
K. Tatay László özvegye Somlyai Szilágyi Anna készít
tette 1734-ben; de a mely elavulván helyette Gulácsy 
Gábor és neje Ludányi Bay Mária készíttettek újat 1814- 
ben, kijavíttatván a koronát is. A papszéket 1779. Ilos- 
vay László készíttette; a keleti oldalon levő férfi-székeket 
pedig a már említett Gulácsy Gábor. Volt ezen templom
ban egy orgona is, melyről (a Szatm. Trakt. Hist. 58. 
lapján) Széles András azt jegyzi meg (1810-ben), hogy 
„Magyarországon a reformátusok között csak itt tud or
gonát." Ez később elromolván, darabjai a Gulácsyak 
lomtárába kerültek. Készíttetője Ilosvay L. volt.

A templom keleti végében tégla alapra 1783-ban 
f a t o r n y o t  építettek, melyet 1823-ban újra megzsinde- 
lyeztek, azon zsindelyből, melyet 1820. ns. Deáky József 
özvegye Varga M. adott; 1842. újra fedték. E toronyban 
2 h a r a n g  állott és áll ma is. A kisebb mintegy 25 fon
tos volt 1594-ből. A nagyobbik 1825-ben elhasadván, 
újra öntetett; súlya 136 font. Egy kisebb 39 fontos 
1836 bari öntetett.

U ra8z ta l i  e s zközök :  1) Egy keresztelő-pohár 
tálastól cinből; Ilosvay László ajándoka. 2) Egy arany
nyal futtatott ezüst tányér; belső körületén eme felirattal: 
„A F.-Daróczi Reformata Sz. Ekklézsia számára készít
tették T. N. V. Ilosvay László és T. N. L. Baj Erzsé- 
beth 1790. Esztendőben az úri sz. vacsorához." 3) Egy 
óntányér „Képes Nikolaus 1726“ felirattal. 4) Egy ara
nyozott ezüst pohár, talpa szélén ily körirattal: „Készít
tették T. N. V. Ilosvay László, és T. Szeremley Sófia



1773. a F.-Daróczi Reform. Sz. Ekklésia számára." 5) 
Két ón-kanna. 6) Két sáhos abrosz; egyik kék, vörös és 
fehér selyem virágokkal kivárva, Tatay Györgyné Kor
mos Sárától (-+■ 1778.) 7) Egy arany- és ezüsttel varrott 
sííríí patyolat kendő; Gulácsy Lászlóné K. Tatay Máriá
tól, 1768. 8) Más arany nyal s szögletein csipkével var
rott kendő; adta Gulácsy Gáborné Szemere Teréz 1788. 
9) Egy rózsaszín tafota ezüstcsipkével a. G. Gáborné Bay 
Mária. 10) Egy zöld selyemmel béllelt fekete selyem
bársony s körül aranycsipkével ékített kendő, melynek 
közepén egy kisebb körben 1800 évszám, egy ezt köritő 
nagyobb körben pedig e szavak: „Jézus drága vére" 
olvashatók. A bélés egyik szögletén „N. Ilosvay László", 
a másikon „Bay Erzsébet" láthatók. 11) Egy ócska fehér 
kendő, szögletein arany és vörös selyem tulipánokkal. 
12) Egy még ócskább fehér és vörös selyemmel hímzett 
kendő tiszteletes Kereszturiné ajándoka.

A p a p i a k  az 1742-ben Tatay Györgytől cserélt 
funduson épült s most bedőléssel fenyegető rozzant épü
let , — udvarán hasonló rozzant épületekkel; — egy 
1873/4-ben épült nádfedeles vályog sütő. Ezen épületek 
a fatemplommal együtt a tííz ellen biztositvák.

I ng ósá go k :  Anyakönyv van 3. Az első 1778., a 
2-dik — melyet 3 templomi könyörgéses könyvvel Gu
lácsy Gábor ajándékozott, — 1826.; a 3-ik 1839-ben 
kezdve. Vannak ezen kívül: 1 egyházi tanács-jegyzőkönyv; 
1 magtári, 1 körleveles jegyzőkönyv; 1 alamizsnás diá- 
rium; több egyházmegyei és kerületi nyomtatványok. 
A parókhiális pecsét 1833-ból való.

I n g a t l a n  b i r t o k a  az egyháznak a már említett 8 
hold és 159 □ “ lelkészi, s 5 h. és 520 D 0 tanítói állo
mány címen levő földbirtokon kivül — az 1874. dec. l-sői 
öszszeirás szerint — semmije sincs. Jövedelemforrását a 
roppant szegény és csekély számú népnél kiosztott két
szeres búzából álló magtári készlet tenné; de a melynek 
a fentebbi oknál fogva — dacára az egyházmegye bizto- 
sitni igyekvő törekvéseinek, — még kamatai sincsenek 
mindenütt biztosítva.

V. Népesség.  1801: Lelkek száma 220. 1875: 
Leik. sz. 224, újházas •©’, szülött, sz. 8, halott, sz. 7.



Iskolások 1875: tanköt. 6—12-ig 42, isk. jár 19, rész
ben iskolázott 9, teljesen iskolázatlan 14.

21) Gacsály.
I. A község és e g y h á z ró l  á l t a l á ban .  Fekszik 

Szatm árvármegyében a Szamosközön, termékeny és terje
delmes határral. Hajdan a Gacsályi nemzetiségé volt; de 
már 1421. Csáky György a székelyek ispánja búja; 1427. 
Kusali Jaks Mihálytól Gacsályi Tamásnak Ítéltetik oda. 
1504. Rozsályi Kun János; 1569. Mester András és 
Salgai Bálint nyernek benne részt. 1659. Gacsáli Horváth 
János henne egy nemes udvarhelyei kap. A XVII. szá
zadban a Bárczay, Lövey, Maróthy s Gacsályi és más 
nemes családok birják. A jelen században legnagyobb 
birtokosai a Madarassy-, Szilágyi-, Pap-, Egry-, Lövey-, 
Sepsy-, Lipcsey-, Ozsváth, Újhelyi-családok és számos 
nemesség. (Szirmay Sz.-v. E. II. k. 269. lap.)

A mohácsi vész után beállott háborús időkben sokszor 
szenvedett mindenféle hadaktól, mire igen sokat tett a szat
mári vár közelsége s a rozsályi várnak tőszomszédsága. Az 
1709-iki pestisben és az 1717-iki tatárdúláskor úgy elpusz
tult e virágzó helység, hogy 5—6 ház alig maradt benne.

A reformációt előzőleg római kathól. anyaegyház 
volt. 1332-ben az ugocsai főesperességhez tartozik s Már
ton nevű papja 80 dénárt fizet pápai sexennalis dézma 
gyanánt. (Schemat. cleri Szatmár. 1864. 43. lap.)

A hitjavitáskor a Rozsályi Kunok is birtokolván 
Gacsályban, hihetőleg Gacsály reformálását ezek indí
tották meg. Ezen időből ugyan mit sem tudunk Gacsály- 
ró l; anynyi azonban kétségtelen, hogy reform, anyaegy
ház volt s mint ilyennek papjai és tanitói is voltak; bár 
ezeknek neveit egész a XVIII. század elejéig nem ismer
jük. Mindöszszé egyes válóperekről van emlékezet a Szat
mári ref. e.-megye Vetus Tarczalianum protocollumában, 
kezdve 1670-en. A XVIII. század második felében kezd 
az egyház a romokból kiépülni, de — mint látni fog
juk , — a nyakas és kötelmeit teljesitni vonakodó néppel 
a papoknak sok baja van; a jelen században azonban az 
emelkedés biztos jelei mutatkoznak.



II. Az egyes  l e l k é s ze k  8 h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e s emények .  1) 1705. Czégényi H. Mihály. 2) 
1706—1709. Nábrádi Vig György. Nagyari rektorból lett 
gacsályi pappá. 3) 1717. körül egy Butsi nevű pap lak
hatott Gacsályban, mit onnan lehet következtetni, hogy 
később a gacsályi egyház egyik házában Butsi papné 
lakott, az egyház ládájában volt kötvény igazolása sze
rint. 4) 1721. ismét Nábrádi Y. György. 5) 1722-ben 
jött Ombodról Udvarhelyi György, ki itt lakott három 
évig. 1725-ben a traktus ajánlotta Pápai Mátyás asz- 
szeszszort, a gacsályiak pedig hívták Bucsi István asz- 
szeszszort; de az Kisarba menvén, jött a 6) Kölesébe 
terveit Zalányi Pál, ki 1726. márc. 20. exmittáltatott. 
Innen Jánkra volt rendelve; de mielőtt elköltözött volna, 
Kisgécznél lovastól együtt az árvízbe fűlt. Vagyonát a 
traktus öszszeiratta a rozsályi aszszeszszor-pappal. 7) 
1726-ban jött a sz.-újlaki pap Gödölei István s két év 
múlva elment önként Ricsére. 8) 1728—31. Udvarhelyi 
György, jött Semjénből, 1731-ben dicsérte, de nem ma- 
rasztá az egyház. 1729-ben igy ir a vizitáció: „Inclyt. 
Comitatus ad restaurationem Domus Dei in Ecclesia prae
fata , contulit florenos 25; legatus seu supplicans exmis- 
sarius ex publicationibus collectavit etc., contulit etiam 
perillustris Dominus Franciscus Bárczy." 9) 1731-ben 
Szigeti Zsigmond jött szupplantáció utján Jánkról; de 
letétetett. 10) 1734—37. Sárai András. 11) 1737—40. 
Gyarmati István; ment Csaholczra. 12) 1740—44. Solti 
Gergely, kinek papsága alatt az 1742-iki vizitáció előtt 
meg sem jelentek „quare cultus suspensus estu, négy év 
alatt 4 szekér fát vittek neki , mondván: „van a papnak 
lova, vitessen magának." Ennek következtében meg nem 
maradt, bár marasztották. Utóda (1744.) 13) Solymosi 
József, kit a Nyirből hoztak, esztendő múlva szintén 
elment, nem gondolván az egyház sem templommal, sem 
parókhiával, sem a fizetéssel. 14) 1745—47. Miszti István. 
1747-re Kecskeméti István volt Gacsályba tervezve, azon
ban e helyett jött 15) Arkosi Sámuel, kit a vizitáció 
„concionator potens“-nek, a gacsályiak pedig „burkus 
papnak" hívtak; mert állítólag a poroszok ellen is har
colt volna. 1752-ben innen Krassóra ment. 16) 1752—55.



ismét Solti Gergely, ki innen Ricsire ment. 17) 1755-ben 
Baczoni Sámuel, ki 5 év múlva, bár marasztatott, eltá
vozott , azon okot adván: hogy hallgatói közül egy sem 
tudja kötelességét a szent hivatal iráut; a honnan éven
ként el lehet mondani mi Jakab II: 16. Írva van: „me
legedjetek meg és egyetek eleget, mindazáltal ne adjatok 
nekiek.“ 18) 1760—64. Megyesi István. 19) 1764. Bá
nyai Mihály, ki 1'/, év múlva meghalt. Ekkor sem jól 
folytak az egyház dolgai, mint a vizitáció megjegyzi: 
„sunt enim independentes" stb. 20) 1766. jött Ricséről 
Kovács György, ki esztendő alatt meghalt. 21) 1767. jött 
Botpaládról Szikszay Áron; 4 év múlva önként Nagy- 
szekeresre ment. 22) 1771—73. jött Batizról Rápóti Sá
muel, ki a mátrikulát megkezdte. 23) 1773. jött a szat
mári káplán Keresztury Mihály s ment 1775-ben Husztra. 
24) 1775-ben jött a pataki főiskolából Tardi László s 6 
év múlva ment Naményba. 25) 1781. Kassai Sámuel. 
Tanult Patakon s a külföldi akadémiákon, s első papsága 
volt Gacsály. 26) 1782. jött F.-Daróczról Árokháti István, 
ki aszszeszszorrá lett 1794-ben, s itt lakott 16 évig, s 
akkor ment Kisarba. 27) 1798. Kása József. Tanult Pa
takon; volt németi tanitó s 10 évi gacsályi lakása után 
ment Kisarba. 28) 1808. jött Kisarból Széles András asz- 
szeBzszor, ki két év múlva Egribe ment s onnan Csekébe. 
29) 1810. Láng József, a felkelő nemes lovasság káp
lánja, ki már 9 év múlva panaszol a vizitáció előtt, 
hogy fizetését pontosan be nem adják, s az egyház gond
nok nélkül van, ennélfogva változni kiván. 30) 1820-ban 
Nagy Gedeon aszszeszszor, később esperes, ki itt 4 évig 
közkedvességben lakott. 31) 1824—32. dec. 28 ig, a mi
dőn meghalt, a szelíd s közkedvességtí Langh József. 
32) 1833. Melegh Zsigmond, ki alatt az építkezések meg
kezdettek s szintén itt halt meg 1833. apr. 14. Az 1836-ik 
évet mint helyettes lelkész 33) Pásztor Sámuel volt köl
esei káplán töltötte ki s a következő évben rendes lelké
szül is megválasztatott és hivataloskodását halálával vé
gezte be 1873-ban. Hunyta után 34) fia Pásztor Károly 
előbb angyalosi lelkész foglalta el helyét. Fél évig előtte 
Bélteky Gyula szolgált, mint helyettes lelkész.

III. T an í t ó k  és i sk o l a üg y .  Az 1705 körüli bel-
32



hivatalnoki fizetések között levő gacsályi tanítói dijlevél 
kétségtelenné teszi, hogy már ekkor a papi hivataltól 
elkülönzött tanitói állomás létezett Gacsályban. A kuruc- 
világ, az azt követett pestis és tatárdúlás alkalmával azon
ban megpusztulván Gacsály: az iskolatanitás ismét a 
papok kötelességévé lön, mígnem 1754-ben újra külön 
tanítóval találkozunk 1) Szabó László személyében. Őt 
követték: 2) 1758—61. Antal Mihály. 3) 1761. Dobozi 
Ferenc előbb matólcsi tanító. 4) 1762—65. Szilágyi 
György. 5) 1765—71. Gönczy János. 6) 1771. tavaszán 
más rektor jő; de neve nincs feljegyezve. 7) 1775. Boros 
József. 8) 1776—85. Nagy Zsigmond. 9) 1785—90. Szabó 
József. 10) 1790—96. Balla János, ki pappá lett innen. 
11) 1796—99. Molnár György, kit 1799-ben elég szor
galmas tanítónak, de gyenge kántornak mondanak. 12) 
1799—1801. Szodoray Pál, ki a harangozásra erőtelen 
és elégtelennek mondja magát. 13) 1801. Eresei József, 
kit előbb dicsérnek. 14) 1803—16. Turányi Gábor, kit 
elsőben szintén dicsérnek; de már 1805-ben panasz van 
ellene; mert 2 év óta közvizsgát nem adott. Később is 
folytonosan panasz van gyenge iskolájára, a melyért 
el bocsáttatván , helyét 1816—19-ig 15) Beregszászy Pál 
foglalta el, kit az 1817-iki vizitáció mint szorgalmas ta
nítót dicsér; de ez papságra készülvén, jött helyette 16) 
1821 —22. Szűk József, szintén dicséretes tanító. 17) 
1823—32. Király Pá l , kit az 1824. és 1829-iki vizitáció 
dicsérettel említ. 18) 1832—41. Pótor András. 19) 1841— 
60. Kassay György, ki egyike volt a jobb tanítóknak s 
hivatalát halálával végezte be. 20) 1860—69. Szabó 
Endre. 21) 1869. Kótay Lajos. Mind ő, mind elődje 
szintén jó tanítók voltak. 22) 1870 óta szolgál Dudás 
Dániel.

III. B e l h i v a t a l n o k i  f i ze tések,  a) L e l k é s z i  
fizetés.  1705: 1) Minden gazda a kinek 2 hold vetése 
van, ad 26 kéve búzát. Minden külön kenyeres nemes 
ember pedig 4 kereszt búzát, a melyben a mesternek is 
része van. 2) Minden nemes és nemtelen gazda szénát ad 
egy boglyát. 3) Fát hasonlóképen egy-egy szekérrel; ha 
fát nem lehetne vinni, 4 polturát. 4) A guzsalyos özve
gyek 1 '/j sing vásznat. 5) Keresztelőtől 1 tyúk, 1 ke



nyér, vagy 8 polt.; esketéstől ha jövevény 40 polt., ha 
pedig benfizető semmi; halotti predikálásért 1 frt. 6) Pa- 
rókh. föld van 7. (Bélt. Matr. Usual.) *) 1801: Pénzfizetés 
5 v.-frt.; keresztes búza 100 kereszt; vékás-élet 10 köböl; 
széna 20 szekérrel; fa 50 szekérrel; stoláré 10 v.-frt.; szán
tóföld 6 köblös. (Belhiv. fiz. öszszegelt kimutat. 1801.) 1875: 
60 köböl t.-búza; 175 frt. széna-váltság; 12 öl fa; 22 hold 
föld; 30 frt. stoláré s a vásárvám %-a. (1875-iki öszszeir.)

b) T an í t ó i  fizetés.  1705: 1) Minden gazda, kinek 
vetése van, ad 13 kéve búzát; a kinek nincsen, 1 vékát. 
2) Garaspénzül a nemes 10 dénárt, a paraszt 5-öt. 3) A 
gúzs. özvegyek l/2 sing vásznat. 4) Halotti énekléstől 1 
tyúk s 1 kenyér, vagy 8 polt. (B. M. U. 35. lap.) 1801: 
Pénzfizetés 3 v.-frt. Keresztes búza 50 kér.; vékás-élet 
5 köböl; fa 45 szekérrel; tandíj 30 v.-frt. (Belhiv. fiz. 
öszszeg. kimut.) 1875: 30 köböl t.-búza; 6 öl kemény 
tűzifa; 18 hold föld; 10 frt. stoláré; a vásárvám '/3-a; 
tandíjul minden gyermektől fej. 1 frt.; 2 h. epres-kert. 
Az ó- és új-temető fűtermését a lelkészszel közösen hasz
nálják. (1875. öszszeir.)

IV. Templom,  t o r ony  és h a r a n g o k ,  ú r a s z 
ta l i  ké sz l e tek .  A t emp lom  épült a XV. század első 
felében. Elrendezésére nézve keveset különbözik a vidék 
többi falusi egyházaitól, bírván mint ezek egyetlen hajó
val és a nyolcszög három oldalával zárt szentélylyel, 
rendes tárnokkal és 4 ablakkal a déli oldalon, hol mel
lék bejárás is van. Itt a különbség csak az, hogy a szen
tély csak a déli oldalán keskenyebb a hajónál s hogy e 
két részt nem választja el mint szokott, a diadalív. De 
a torony különbözik a vidék hasonló tornyaitól; mert ez 
a templom egész magasságában megtartja négyszögű alak
ját ; de a magasság fölött nyolcszögbe törik, melynek 3 
ablakos osztálya van; e 3 osztályt az antik-triglyphekbez 
hasonló téglából készített fogrovatok választják el egy
mástól , minőket másutt is , például a kassai sz. Mihály 
kápolnán látunk. E párkányzatot fűrész friesnek is ne-

*) Ezt előzőleg „a nemesség majorságának huszadát adta; adott 20 boglya 
szénát s ugyananynyi szekér fát; a parasztság, ha vetése volt, 52 kér. búzát, 
10 dón.; ha vetése nem volt, 3 véka búzát; szénát fát ut supra." (Bélteki Matr. 
Us. 35. lap.)



vezhetjük. Alul a tornyot a főkapu töri át, melynek tago
zata csak egyszerű épszögű kiszökésekkel képeztetik, me
lyek a csúcsivbe mennek át. A torony déli oldalához 
különös kis építmény van toldva, melyet sírhelynek mon
danak és a mely még tovább szökik ki mint maga a 
torony a templom nyugati oldalán; e sírhely az egyház 
bensejében is be van falazva úgy, hogy bele csak egy 
magasan fekvő résen keresztül lehet jutni. A torony nem 
igen magas sisakja nem fut fel egyenes, hanem görbült 
vonalban. (Ez 1810-ben fénylő mázos cseréppel volt bo
rítva.) A főkapu igen egyszerű tagozása, az emlitett fog
rovatok, az épület talap-párkányzatának inkább ószerű 
alakja, végre a szentélyben előforduló egyszerűen három
szöggel zárt szentségtartó fülke e templomot az időben 
tovább helyezik viszsza, semhogy keletkeztét a XIV-ik 
század végére tehetnők.“ *) (Henszlman Archaeologiai köz
lemény. 1864. IV. k. III. fűz. 146. lap.) A háborús idők 
alatt s hihetőleg az 1717-iki tatárfutáskor feldulatván a 
templom is, 1729-ben pénzt gyűjtöttek a restaurálására; 
1734-ből ismét fel van jegyezve, hogy a templomot reno
válták. Menynyezetén ez olvasható: „Szentek szentélye, 
Izráel Istenéjé ez ház, mely most építtetett fel nagy 
romlásából a gacsályi ref. sz. Ekklézsia Istenhez való 
buzgóságából t. n. vit. Egry Ferencz uram curatorságában 
Anno Domini 1759.“

A toronyban van két ha rang .  Az egyik mintegy 
mázsás; felirata ez: „A Gacsályi Reformata Ecclesia 
öntette 1758.“ ; a másik mintegy 3 mázsás ezen felirattal: 
„Fudit me Georgius Lázár in Tasnád 1793.“

U r a s z t a l  s u r a s z t a l i  k é sz l e t e k :  Egy kerek 
diófa urasztalt 50 rhfrtért vett a gacsályi egyháznak Pap 
András csendbiztos 1807-ben. Van 3 pohara, melyből 2 
tiszta ezüst, a 3-ik pedig csak ezüsttel van vegyitve. Az 
elsőn aranyzott virágok s ezen irás olvasható: „Köké- 
nyesdi György, Lövei Ilona atta ez pohárt 1669.“ A 2-ik 
lefordított C alakú virágokkal van rakva; nincs rajta 
semmi irás, mint szintén a 3 ikon sem, mely hihetőleg ü

*) A templom építésére vonatkozólag az a gacsályi szájhagyomány, hogy 
a Kozsályi Kun-családból egy reform, leány csináltatta. Ebből hihetőleg anynyi 
lehet való, hogy valamelyik Kun kisaszszony renováltatta.



legrégibb pohara Gacsálynak, 8 szintén aranyozva van. 
3 db. ón-kanna; közűlök egyiken semmi irás, — a másik 
mintegy 2'/, itczésen „T. U. D. T. U. P .“ betűk (tekin
tetes Újhelyi Druzilla, tek. Újhelyi Polixéna) 1770.; — a 
3-dik egy meszelyesnyi, melyet 1 ón-tálacskával együtt 
vettek ns. Szepsi Gábor és Székely József, s keresztelésnél 
használtatik. 1 bádog — most már használhatatlan — 
kanna, fedelén: „F. E. 1728.“ 2 ón-tányér, egyiken
semmi irat; a másikon: „Fieri curavit Ecclesia Gacsályi- 
ensis Anno Domini 1728.“ 4 abrosz. Ezek közűi a 4-dik 
kerek alakú, tiszta selyem, zöld és fehér kockákkal, 
körületén két sor csipkével, s ezen Írással kivárva: „T. 
U. P. ürül a mi szivünk az Urban. T. U. D. Méltó ama 
megöletett bárány, U. J. Chrisztus, hogy végyen T. U. 
J. erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmat, tisztességet, 
dicsőséget és áldást. A. 1770.“ Újhelyi Polixéna, Druzilla 
és Juliánná ajándoka. 8 rendbeli kendő: 1) egy sűrű patyo
lat szélein zöld virágokkal s ezen irattal: „Néhai Gacsályi 
Ferencznek megmaradott özvegye Komor Susánna készí
tette az úr asztalára. “ 1720. 2) 1 nagyobb szélein ezüst- 
é8 selyemfonallal szegett patyolatkendő, közepén ez arany, 
ezüst és veres selyemmel varrott körirattal: „Bölöni Nagy 
Mária, ns. Maróthy István Uram hitestársa varta Isten 
dicsőségére Anno 1709.“ 3) 1 szintén patyolat, szögletein 
arany- és ezüstfonallal varrott liliomos kendő, felírás nélkül. 
4) 1 gyolcskendő 16 virággal, fehér, veres, zöld s kék 
selyemből. 5) 1 kisebb gyolcskendő. 6) 1 tiszta fejér 
selyemkendő arany csipkével — Bónis Klára Madarassy 
Sándorné ajándoka. 7) 1 fátyolkendő aranyfonallal szegve, 
Pap Sámuel főgondnok ajándoka 1801. 8) 1 sáhos régi 
kendő. (1808-iki összeirás.) Az 1875. márc. 15-iki össze
írás is 3 pohárról emlékezik, csak hogy e szerint a 3-ik 
poháron ezek láthatók: „P. L. 1871.“ ; továbbá a 3 abro
szon kívül 10 felső terítéket említ, melyek között 
néhányon ezek a feliratok: „Tiszt. Pásztor Sámuelnő 
Baranyai Theréz emléke. 1859.“ ; — „Isten dicsőségére a 
gacsályi ns. ref. sz. ekkla úrasztalához készíttette 1865. 
apr. 16. Bencze Sándor.11; — „Készítették Pap Zsigmondnő 
leányai 1868. a gacsályi ref. egyháznak.** Végül van egy 
ezüst keresztelő-pohár is, melynek alja egy cin-tányér.



VI. E g y h á z i  és i sko l a i  épüle tek .  I n g a t l a n  
és ingó javak,  á) Egyh.  és isk. épüle tek .  A pap i  
t e lek  mindjárt a templom északi szomszédjában, rajta 
cseréppel fedett félemeletes papiakkal, mely 1833-ban 
épittetett; a melléképületek szintén jók. A t an í t ó i  l ak  
és i sko l a  a templom szentélyéhez közel fekszik egy nem 
igen tágas udvaron, melléképületekkel együtt meglehetős 
jó karban. A tanítói telekből van hihetőleg kiszakasztva 
a h a r a n go zó  lakás is, minthogy annak sarkán fekszik 
egy kis szűk helyen. A parókhiával épen szemben — 
csak egy térés utca által választva — van az e g y há z  
ko r c s m á j a ,  mely majdnem 2-szer olyan tágas mint az 
iskola; aztán szárazmalma, a molnár-lakással együtt. 
Mindezek tégla- és vályog- s illetőleg fából készitvék, fa
zsindellyel fedvék és biztosítva vannak.

Egyház i  kü lb i r t okok .  A közvetlen egyházi birtok: 
36 hold 957D öl; lelkészi állomány: 18 h. 341D öl; tanitói 
állomány: 12 h. 713 Oöl (mindezek 1600 □ ölével számítva).

I ngóságok .  Anyakönyv van 3 db. u. m. a) 1773/4— 
1828., b) 1828—39., c) 1839-től jelen ideig. Egyháztanácsi 
jegyzőkönyv 1833-ban kezdve. Körleveles jegy.-k. 2: a) 
1815—48., b) 1848—73. Egy malombirói j.-k. 1842—68. 
Egyházmegyei s kerületi nyomtatványok s jegyzőkönyvek. 
Gondnoki számadások és egyéb iratok stb. 1 lelkészi 
pecsét zászlós bárány címerrel 1833-ból s 1 egyházi pe
csét, melyben a czimer 1 nyitott könyv. T a n s z e r e k :  
1 nagy fekete tábla; 24 fali olvasó-tábla; 1 földgömb; 
1 Magyarország fali térképe; 1 számoló gép; 1 méter 
mérték-tábla; 1 Biblia; 1 Kiss Neveléstörténet; 1 zsoltár. 
(1875. márc. 15. összeírás.)

VII. Népes ség .  1801: Lelkek száma 453. 1877: 
leik. 8z. 714, szülöttek sz. 31, konfirmáltak sz. 18, 
újházasok sz. 14, halottak sz. 21. Iskolások: 1801: ta
nulók sz. 45. 1877: tanköt. 6 — 12-ig 66, iskolába jár 
56, részben iskolázott 10.

22), 23) Gelényes és Gyiilvósz.
Hajdan Szatmár és vetés között feküdtek.
Ge l ényes  hajdan falu. 1341. Drugeth Willermes



nádorispán Szatmármegye közgyűlését Ge l ényes  mellett 
tartja. 1366. Wethéssy Lőrinc Gelényes földjének nagy 
részét. Vetéshez foglalja. 1367. a Nagymihályi nemzetség 
bírja és Domokos szatmári polgárnak zálogba veti. 1405. 
már puszta és a Wethéssy-család búja. 1609. határi a 
Szatmárétól elkiilönittetnek.

A reformáció korában a Wethéssy-család bírván, 
csekély számú lakói — alkalmasint a földesúr cselédei — 
Vetésből vehették a reform, vallást s hihetőleg a vetési 
anyaegyházhoz tartoztak. Lehetett talán benne valami 
iinaház is és körülbelől annak helye volt azon darab föld, 
melyet Wethéssy Ferenc 1761-ben a vetési ref. papoknak 
ajándékozott; de a melynek '/3-át 1763-ban a rektoroknak 
engedte át.

Gyl i lvé sz ,  hajdan szintén falu. Nevét hihetőleg 
gyiilevész lakóitól vehette. 1515. Báthőri György, István 
és András a Wethéssyek hűtlensége miatt fölkérték. 1552. 
Szennyesy Lukács benne részt nyer. 1572. Wethéssy 
János, Márton és Péter benne új királyi adománynyal 
megerősittettek. 1601. Mezőszentmiklósy János, 1612.
Kaszás Bálint, 1625. Kőkényesdy Péter benne részt kap
nak (Szirmay Szatmárvárm. esm. II. k. 138. lap.)

Egykor róm. kathól. egyház volt. A reformáció 
szintén Vetésből s a Wethéssyek útján juthatott el belé. 
Lampe P. „Hist. Eccl. Ref. in Hung.“ cimtí művében 
1703-ban, mint ref. egyházat említi. A Bélteki „Matricula 
usualisa“ 8-ik lapján szintén az egyházak sorába vau ik
tatva. Ez idő tájt még lehettek lakosai s Vetés filiája 
volt; de későbbi kézzel az idézett helyen ez van utánna 
irva: „puszta." Hihetőleg az utolsó tatárfutás- és pestisben 
pusztult el teljesen. 1744-ben a parókhiális fuudust és 
kaszálót a vetési pap használja. Templomhelye máig is 
látható. Egykori templomából egy faragott követ — alkal
masint ablak- vagy portale darabot — e sorok Írója maga 
is látott a vetési parókhián.

24) Héberjén.
I. A község  és e g y h á z ró l  á l t a l ában .  Géberjén, 

hajdanta Gáborjánszeg, fekszik a Szamos jobb partján



termékeny határral. 1417-ben a Fülpessy-, Matuznay- és 
a Rozsályi Kun-család bírja. 1462. puszta és a Bátboriak 
felkérik. 1581. Réthey Péter; 1583. ennek neje Csápi 
Zsófia és Gyulaffy András; 1630. Cs. Zs. és második 
férje Mosdossy Imre s ennek magvaszakadtával 1659. 
Jékey Ferenc bírja. Bírtak benne a gf. Bethlenek is. 
Most legnagyobb birtokosa Jékey Mór alispán.

A reformáció hihetőleg földesúri pártfogás mellett 
honosult meg benne; mert azon családok, kik a refor
máció táján bírták, mind reformátusok voltak. A refor
máció utánni időkben Fülpösnek volt filiája egész 1670. 
tájáig, a midőn a sárga német elpusztítván Ftilpöst, Gé- 
berjén lett az anyaegyház s hozzátartozott Fülpös, F.-Da- 
rócz és Györgytelek is, melynek harangja még 1726-ban 
is Géberjénben használtatott. A géberjéni egyháznak nagy 
pártfogója volt a gróf Bethlen-család is; mert gróf Bethlen 
Adám géberjéni malmának szabbathaléja egész 1717-ig a 
géberjéni papé volt, ez évtől fogva pedig annak fele a 
f.-gyarmatí papot illeté.

II. Az egyes l e l k é s ze k  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e s em é ny ek :  1) 1699. Nagyari Jakab később 
esperes. 2) 1717-ben Debreceni István. 3) 1720. Rápóti 
Miklós, ki egyszerre ajánlván magát Géberjénbe és Penyi- 
gére, előbb papi hivatalából egy hónapig letétetett, ké
sőbb pedig e büntetés arra enyhittetett, hogy vigyen 3 
köböl búzát a szatmári iskolának. 4) 1724—30. Debreceni 
István, 1729-ben aszszeszszor. Alatta 1727. ns. Gézsenyi 
János 10 frtot ad az egyháznak. 6) 1730—31. Petróczi 
György. 1731-ben elvált Darócz s helyette Györgytelek 
lett a filia. 1732-ben megjegyzi a vizitáció, hogy a tem- 
plommal mit sem gondolnak, a pap kénytelen két kézi 
munkájával tartani fen magát. 7) 1732. Rápolti Miklós; 
meghalt 1734-ben s 1735. tavaszáig fia Rápolti Sámuel 
szolgált mint lévita. 8) 1835—41. Tunyogi Lajos. 9) 
1741. Debreceni István, ki ez évben meghalt. 10) 1742- 
ben — midőn Györgytelek elvált — Mártönfalvi Sámuel. 
Ekkor adott Oláh Péter az egyháznak 12 frtot. 11) 
1743. Rápolti Sámuel. 1744-ben Kocsord külön válván 
György'telektől, ez ismét Géberjén filiájává lön. 12) 
1747—53. Mogyorósi András. 13) 1753—60-ig Solti Ger



gely. 14) 1762. Tótfalusi Miklós. 15) 1764—67. Megyesi 
István. 16) 1767—71. Váradi János. 17) 1771—76. 
Radnóti Nagy János, ki 1776-ra nem marasztatott; mert 
híveiről a kathedrából gyalázólag szólott s 50 £rt. ára élő- 
fát s a templom új deszka kerítését feltüzelte. Ment Ko- 
csordra. 18) 1776. Almási István, ki 1780-ban Bagosra 
hivatott. 19) 1781. Sallai András. 20) 1782. ismét Al
mási István, ki 1783-ban panaszkodik, hogy a gf. Károlyi 
gyarmati tiszttartója, a géberjéni parókhiális földek után 
kilencedet akar venni. Meghalt 1784. januárban s helyét 
időközileg 21) Vitéz György töltötte ki tavaszig. 22) 
1784— 87. Sz. Nagy János. 23) 1787. Mogyorósi András, 
kit 1789-re nem marasztottak; mert öreg volt. 24) 1789. 
Hines János; ki itt meghalt. 1790-re hívták Kiss Mihály 
matolc8Í rektort, a traktus pedig rendelte 25) Ketzeli 
Ferencet. 26) 1791. Biró Balázs, ki a fa nem léte s a 
parókhiális teleknek a szomszédok javára 3 öl földdel 
megcsonkítása miatt nem maradt. Jött helyette 27) 1794. 
Kalocsai Mihály, ki csakhamar meghalván, jött helyette: 
28) Kiss Mihály gyügyei születés s egykor debreceni diák. 
Utóda lett: 1801-ben 29) Pesti József. 30) 1803. Kassai 
Sámuel. 31) 1806. Zágoni Imre. 32) 1808. Kiss Mihály, 
ki itt halt meg. 33) 1808/9. Nagy György, ki elbete- 
gesedvén, időközileg szolgált: 34) Szabó András. 35) 
1809—11. Csepelyi Mihály, mándi születés. Ez Simából 
jött s csak úgy maradt volna i tt , ha házát megfedték, 
őt magát fával ellátták s fizetését 1— 1 véka búzával nö
velték volna; de ezek teljesítése nélkül is megmaradt, sőt 
ugyanitt meg is halt. 36) 1811—15. Kazai István, kinek 
hasonló panasza volt, mint elődének. 37) 1814—22. 
Zathureczky János, ki 1814. és 1820. végén szintén pa
naszol, hogy háza nincs, nem fizetik és harangozni is 
kötelezik; sőt 1819-ben a tanító javára le akarnak fize
téséből fogni. 38) 1822. Nagy László, ki 1823-ban itt 
meghalt. 39) 1824. Szabó József. Ezt dicsérik hallgatói; 
de ő panaszol, hogy 20 köböl búzából meg nem élhet. 40) 
1826. Hunyadi János, ki hoszszas és az egyházmegye 
békéjét is zavaró perre adott okot. 41) 1827. Szűcs Ist
ván. 42) 1828. Kurovszky György, kinek idejében a 
templom rongyos. 43) 1829—33. Szabó József. 44)



1833—42. Gáthi István. 45) 1842. Horváth Béniám. 
46) 1843—45. Ács András. 47) 1845—47. Márk Ferenc. 
48) 1847—65. Zabolai Koznia István, ki Géberjénben 
balt meg. 49) 1865 óta Juhász József, egykor sályi 
rektor-káplán s kisari helyettes pap, ki csekély és sok
szor hiányosan beszolgáltatott fizetéséből ipának árván 
maradt családját is tartja.

III. Tanügy .  Taní tók .  1670-ig leányegyház lévén 
Géberjén, az iskolás-gyermekek hihetőleg az anyaegy
házba— Fülpösre — jártak iskolába; miután pedig anyaegy
házzá lett, a tanítás kötelezettségét papjai teljesítették körül- 
belől 1770-ig. Ezen év tavaszától — ha előbb nem — 
Géberjénben lakott 1) Varga István preceptor. 1771-ben 
már ismét a pap tanított 1775-ig. Ekkor itt lakott — ha 
előbb nem — 2) Bornemiszsza Mihály 1777-ig. 3) 1777. 
Somody Gábor preceptor. 4) Az 1779. januári vizitáció 
Varga Istvánt kapta itt, ki átkozódó énekeket éneklő, része
ges és papja ellen mocskolódó ember lévén: nem marasztatott. 
5) 1779. Szolnoki László; jó tanitó. 6) 1780. Patai József. 
1782-re nincs szóGéberjénről. 1783-ban rektort kértek a vizi- 
tációtól s lett is 7) Nagy József, ki 1784-ben jobb rektóriát 
kért. 8) 1784. Gáti Sámuel, kit rósz embernek monda
nak. 9) 1785. ismét Varga István, kit elbocsájtott az egy
ház , mert szegénysége miatt nem akart rektort tartani. 
1796 tavaszáig nincs is szó a géberjéni rektorról: ekkor 
tehát a papoknak kelle tanituiok. 1797-ben csakugyan 
Kis Mihály papot dicsérik mint szorgalmas tanítót. 10) 
1806-ban ismét külön tanitó Csonka János. 11) 1807. 
Balogh Mihály. Ettől fogva 1817-ig ismét a papok taní
tottak , — mígnem ez év augusztus havától tanitó lett i t t : 
12) Sárkány Sámuel, kiről megjegyezik, hogy „noha ta
nítványai az előtt A  betűt sem ismerték, már most jó 
olvasó, könyv nélkül tanuló, számvető, diktálni és éne
kelni alkalmatos tanitványi vágynak, és ezeket csaknem 
minden fizetés nélkül cselekszi stb.“ 1819-ben már része
geskedéssel vádolják. Utóda 13) Beregszászi József, 
„minden egyéb tudományokban, de kivált az arithmetiká- 
ban, csodálásig elővitte tanítványait, kik . . .  az arany- s 
a társaság-regulát, — sőt a törtszámokat is folyvást dol
gozzák", — de azért nem maraszták a különben prediká-



torságra igyekvőt. Ot követték: 14) Móricz Károly; 15) 
1822. Költő János, szintén jó tanitó; tanitványi a latin 
deklinációkban is jártasok. 16) 1824. Varga Jánost ha- 
sonlag dicséri a vizitáció; de már 1825-ben iskolája nincs. 
Utódát 16) Költő Jánost 1827-ben azzal vádolják, hogy 
addig nem temet, mig a stólát le nem teszik. 1828-ban 
a tanítóság „vákált“, 1829-ben ugyan őt nem marasztják. 
Ezután tanítók voltak 1848-ig: 16) Nagy Károly, 17) 
Orbány Antal, 18) Ország Pál, 19) Hermon András, 
20) Lovas József, 21) Gönczy Sámuel, 22) Fórizs János, 
23) Sós József, 24) Vatay Mihály, 25) Hermon András. 
26) 1850—56. Kovács Ferenc. 27) 1856. Lipcsei Károly. 
28) 1857. Jakab János. 29) 1861. Képes János segéd-tan. 
30) 1863. Tömöri Bálint s.-tan. 31) 1867. Szombati Já
nos. 32) 1868. Peres János. 33) 1869. Peres József. 
34) 1873. Búza Miklós. 1876 óta az iskolatanitás ismét 
a lelkész kötelmévé lön.

IV. B e l h i v a t a ln o k i  f izetések,  a) Lelkészi fizetés 
1705 körül: ,,Az ár (gf. Bethlen Ádám) részéről 12 köböl 
búza, egy verő disznó, egy kősó. Lencse, borsó pro 
arbitrio. A malomból sabbathale. A falu részéről: Minden 
gazdától pénz: 1 frt., búza: 1 kereszt. Fa: 8 szekérrel. 
A jövevény a mint megalkhatik. Kereszteléstől: 1 tyúk s 
kalács vagy kenyér. (Énekszós) temetéstől: 8 poltra. Ha
lotti prédikálástól: 1 frt. Esketéstől: 1 frt.“ „Miólta
mater eklézsiává lőtt: (1670.) Minden külön kenyeres 
ember ad 1 frtot. A zsellér 50 dénárt Búzát minden 
gazda egy vékát, a zsellér fél vékát. Szénát ad minden 
gazda egy boglyát, a zsellér felet. Fát summában 8 sze
kérrel. Kereszteléstől 1 tyúk s 1 kenyér. Esketéstől 1 frt. 
Nemes ember esket. 1 tallér. Halott predikálás 1 frt. A 
guz8alyos özvegyek adnak 3 sing vásznat vagy 9 poltrát. 
A falu ad 2 szántóföldet, kit 3-szor meg is szánt s a 
prédikátor búzájával elvet. A malomból való vám szombat 
estvétől vasárnap estvéig.“ (Bélteki Usual. matric. 38. lap.) 
1801: Pénz-fizetés: 48 vfrt. Rostált szemes-búza: 11 köböl. 
Széna: 48 fél szekérrel. F a : 48 fél szekérrel. Két fordulón 
4 hold föld, melyet az egyház 3-szor szánt. Stolare : 4 vonás 
ft. 1875: 17 köböl s 3 véka búza s 31 frt. 50 kr. máriás 
pénz; 6 öl tűzifa; mintegy 9 hold föld; 19 frt. 50 kr. stoláré.



b) Tanítói fizetés. 1848: 8 köböl 2 véka kétszeres 
búza; 3 papi szekér széna; 3 öl tűzifa; minden növen
déktől 24 váltókr. s 2 véka esős tengeri s 1 csirke. Máriás 
pénz, temetési és tandíj összesen: 31 váltófrt. 1875: 9 
köböl kétszeres búza; 3 öl tűzifa; 22 frt. készpénz; 
20 gyermektől tandíjban: 13 frt. 20 kr., 7 frt. 50 kr. 
stoláre. (1875-iki összeírás.)

V. Tem plo m,  t o rony  és ú r a s z t a l i  kész l e t ek .  
Egyh áz i  i n g a t l a n  és ingó j avak .  A t emplom a 
régi fatemplom helyén épült paticsfal- és zsindely-tetővel 
1720-ban. Előtte áll egy 12 öl magas fatorony, melyet 
1837-ben építettek. Benne egy 3 mázsás és egy 70 fontos 
harang, melyet az egyház 1821. és illetőleg 1846-ban 
öntetett. Uj templomot most szándékoznak építeni, s 
1875-ben már 45 ezer tégla e célra készen is volt. A ki
rály is adott reá 200 frtot.

Az ú r a s z t a l i  ké sz l e t e k  ezek: 2 ezüst pohár, az 
egyiket a szatmári esperes „Sepsi Korócz András és Eszéky 
Anna adta a géberjényi ekklának Anno 1679.“ , a másik — 
minden felirat nélkül levőt — Fábián Gábor gyarmati 
ügyvéd adta 1865-ben. 1 cin-kanna; „Géberjénben lakó 
Szabó János adta Isten dicsőségére Anno 1689.“ 3 cin
tányér ; 2 sáhos abrosz; 4 pamutkendő arany és ezüst 
hímzésekkel; egy nagy piros-sárgába játszó selyemkendő 
báró Uray Klárától.

E gy h áz i  és i skola i  épü le tek .  A p a p i a k ,  4 
szobával s tágas konyhával, tégla alapra, vályogból s 
nád-fedéllel épült 1859-ben. Udvarán talpra épített ólak, 
a kertben sütő és méhes stb. A t an í t ó i  l ak  egy szo
bával s tágas tanszobával nád-fedél alatt. Melléképületei 
szintén talpra s paticsból épitvék.

Az öszszes egyház i  fék vő b i r t o k  belsőségek-és 
szántóföldekben 7 hold 1586 Dől ;  kaszálóban 1200 Dől;  
nem terményező 1 h. 1090 □  " (1600 □  ölével számítva); 
mindezek a lelkész használatában.

I n g ó s á g á t  az egyháznak az 1775-ben kezdett anya
könyvek (4 db.), helyi egyházi jegyzőkönyvek s az egyház- 
megyei s kerületi nyomatott jegyzőkönyvek s a lelkészi 
pecsét teszi. Az iskolának is vannak némi ábrái s 34 db. 
tankönyve, miket 1872-ben Jékey Mór alispán adott.



VI. Népesség.  1801: lelkek száma: 314. 1877: 
lelkek száma 331, újházas 5, szülött 16, konfirmált
11, halott 17. I sko l á sok .  1848: isk. 22, iskolakerülők
12. 1877: tanköt. 6—12-ig 48, iskolába jár 37, részben 
járt 5, teljesen iskolázatlan 6.

25) Györgytelek.

I. A község  és egyház ró l  á l t a l á ban .  Fekszik 
a Szamos bal partján, Kocsord és Pusztaiak között, a 
Krasznaközön Szatmárm.-ben, termékeny határral, mely 
az ecsedi lápra dől. 1333. Chaholyi Sebestyén György 
fiának adta, hogy abban ártatlanul töltse mezei életét és 
azt György-telekének nevezte. 1380. Chaholyi György 
bírta s már ekkor népes helység volt; még jobban meg
népesült Mácsa elpusztulásával 1399. 1543-ban Peökry 
Pál; 1659-ben Kapy Klára nyert benne részjószágot. 
Későbbi birtokosai a Chaholyi örökösök és más nemesek 
voltak. E század elején s részben most is birják a gf. 
Károlyiak, Ilosvay-, Irinyi-, Patay-, Uray-, Filep-, Rad- 
ványi-, Kubinyi-, Gerzsenyi-, Dombrády-családok. (Sz. 
Szatmárvárm. E. II. k. 120. lap.)

Viszontagságairól keveset tudunk. Az ecsedi vár tő- 
szomszédsága , ha egyrészt védelmül szolgált is neki, 
másrészt az azt ostromló hadak megszállása s illetőleg 
pusztításait ki nem kerülheté. II. Rákóczy György halála 
után a szatmári német várőrség prédálja fel s teszen 
benne mintegy 2000 frtnyi kárt; aztán a kurucvilág, 
az 1709. és 1742-iki pestis, az 1717-iki tatárdúlás teszi 
csaknem teljesen néptelenné; majd az évenként kiáradó Sza
mos hordja e l, a melytől jelenleg is védekeznie kell. Mint 
nemesség és jobbágyok által vegyesen lakott hely, két
féle igazgatás alatt állott; amaz a nemesek hadnagyát, 
ez a bírót s mindkét rész saját főnöke esküttársait ismer
vén elöljáróik gyanánt.

A hitjavitást előzőleg róm. katból. hely volt; a re
formáció pedig a Chaholyiak s utódaik pártfogása alatt 
honosuk meg benne. Különben mint reform, egyháznak 
első századáról alig tudunk valamit. Az 1662-ben tartott



megyei vizsgálatból anynyi derül k i, hogy a szatmári 
német várőrség a templomot — hova a lakosok legféltőbb 
javaikat rejtették — 3-szor felvervén, onnan mindent el
hordott; az úrasztalát és az éneklök karzatát elégette. 
1703-ban Lampe E. P. még a szatmári ref. egyházmegye 
anyagyülekezetei közé számítja; de a már említett viszon
tagságok csaknem teljes néptelenné tették. A kik meg
maradtak, Géberjénbe jártak istenitiszteletre; sőt 1726-ig 
harangjuk is ott állott. 1731-ben az ismét népesedni 
kezdő hely temploma elkészülvén: Géberjénhez csatolta- 
tott leányul s a nevezett templomban a géberjéni lelkész 
szolgált. 1742-ben elvált Géberjéntől s Kocsorddal egye
sülvén, anyaegyházzá lett. 1744-ben Kocsord papot hivott 
s a magára maradt Györgytelek nem birván magát mint 
anyaegyház íenntartani, ismét Géberjén filiájává lön egész 
1749-ig, a midőn az egyházmegyén anyásitását kérte s 
meg is nyeré; de mindamellett csak 1750-ben lett tényleg 
anyává s hivott papot. 1801-ben a belhivatalnoki fizetés
levél készités végett már egyházmegyei küldöttségek járnak 
Györgyteleken; a hallgatók a lelkészi fizetést a tanító 
javára megkisérlék megcsonkítani, de a tiszántúli egyház- 
kerület 1805. ápril. 19-iki 14-ik sz. végzésével megtiltja 
a papi fizetés megcsonkitását, rendelvén: „hogy vagy 
adjon Györgytelek a mesternek illendő külön fizetést, 
vagy taníttassa a gyermekeket a pappal, vagy ha nem 
birja, szűnjék meg anyaegyház lenni." Majd a régi tem
plomot elmosván a Szamos, az egyház egy újabb templom 
építéséhez fogott; de alig végeztetett ez be, midőn 1833. 
decemberében egy székpert indítottak meg s a következő 
év februáijában a székosztás valóságos templomi botrány- 
nyá fejlődött. Erre az egyházmegye részéről küldöttség 
küldöttséget ért; de hasztalan. Ugyanynyira, hogy a 
vallásos, — de különben demokrata hajlamokkal épen nem 
biró, — K. Isaák Gáspár segédgondnok egy hozzávitt be
advány hátán, a györgytelekieknek lelki kevélységüket 
kénytelen volt szemökre hányni. Mindamellett, dacára 
az egyházkerület ez ügyben való intézkedésének, a tem- 
plomszékper 1839. és 1840-ben is ismét kiújult. A legelső 
gondnokválasztás és presbitérium alakitásról mit sem tu
dunk ; jelenleg az e.-tanács népképviseleti alapon válasz



tátik. A legújabb időben nagy építkezésekbe fogott az 
egyház; 1875. pedig egyházi magtárt alapított.

II. Az egyes  l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e semények .  A XVI. és XVII. századbeli pap
jairól mit sem tudunk egész 1742-ig, ekkor Györgytelek 
és Kocsord papja lett 1) Erdődi András. 2) 1750. Liszkay 
Pál. 3) 1753-tól hihetőleg 1756-ig Harasztkereky György. 
4) 1758 , ha előbb nem Tótfalusy Miklós. 5) 1759—62. 
Hollós András. 6) 1762—67. Selebi János, ki innen 
Angyalosba ígérkezett. 7) 1769—72. Kállai János. 1773— 
1775. nincs szó Györgytelekről a vizitáció irataiban. 8)
1775. tavaszán, ha előbb nem Vida István, ki innen
1776. Kisnaményba ígérkezett. 9) 1776—79. Makiári 
Sámuel. 10) 1780—82. Sz. Nagy János. 11) 1782—86. 
Vida István. 1783-ban Móricz Györgygyel bizonyos almás 
iránt perelt, mely a györgyteleki papoknak testáltatott; 
1787-re csakugyan azért is nem maradt meg; mert a 
lakosok ezen almást útnak foglalták. 12) 1787—90. Pesti 
József. 13) 1791—93. Csengeri Pál. 14) 1794—96. vagy 
talán tovább is Szilágyi András, ki alatt 1795. a tanítói 
állomás külön választatott. 15) 1800. Gáti Lázár, ki itt 
1806-ban meghalt. 16) 1806. Fekete István. 17) 1807— 
1811. Czerte Márton. 18) 1811—12. Horváth Benjámin. 
19) 1812—18. Juhász János. 20) 1818—26. Őri József. 
21) 1826—42. Szabó Nagy Mihály. 22) 1842—45. Erdei 
József. 23) 1845—63. Beregszászi Nagy József, ki elme- 
gyöngeségbe esvén öregségére, végéveiben félfizetéssel nyu- 
galmaztatott és helyette Kiss Lajos és Kiss Albert helyettes 
lelkészek vitték a lelkészi hivatalt. 24) 1863—73. Kiss 
Albert. Született Botpaládon, tanult Debrecenben, hol 
esküdt felügyelő is volt. Előbb az esperes káplánja volt, 
végre s B. N. J. végleges nyugalmazásával rendes lel- 
készszé választatott. Györgytelekről Bagamérba ment az 
érmelléki traktusba. A tagosítás és a lelkészi s tanitói 
hivatal földdotációja alatta történt, és az építkezésekre 
az egyházat ő buzdította. 25) 1873 óta Biké Károly előbb 
debreceni káplán.

III. T an í t ó k  és i sko l aügy .  1703-ig anyagyüle
kezet levéli, tanoncait lelkésze tanitá, — majd Géberjén- 
nek lévén filiájává, azoknak oda kelle járniok, ha ugyan



a Szamoson való átjárás miatt ez legtöbbnyire el nem 
maradt. 1750-től rendes papjai levéli Györgyteleknek, 
az iskolát is ezek tanították, mígnem rendes tanítóság 
állíttatván, az 1794-ben 1) Dési Jánossal töltetett be. 2) 
1795-ben jött Konyárdi Ferenc. 3) 1796. Nagy Mihály. 
4) 1797. Boros József. 5) 1798. Enyedy Mihály. 6) 1799. 
Pelsőczy Mihály. 7) 1800. Erdős János. 8) 1801. Pogány 
Sámuel. Ekkor ideiglenesen a papnak egy földjét áten
gedte a traktus a tanító használatára, melyhez később 
jogot formáltak; de az egyh. kerület a papi fizetés meg
csonkítását meg nem engedé. 9) 1802. Pogány Zsigmond 
hanyag tanító. 10) 1803. Lengyel János. 11) 1804. Váradi 
Gergely. 12) 1805. Balla József. Rósz erkölcse miatt nem 
marasztják. 13) 1808. Takács Istvánt dicsérik. 14) 1810. 
Kondor István, fizetése csekély volta miatt 1813-ban el
megy. 15) 1813. Lengyel József. 16) 1814-ben Kiss Mi
hály dicséretes tanitó. 17) 1816-ban Párizs Ferenc. 18) 
1817. Begyes György dicséretes tanitó. A fizetés csekély 
volta, s házának rosszasága miatt változni kiván. 19) 1819. 
Költő János csak azon feltétel alatt erősittetik meg továbbra 
is, ,,ha a szuperintendencia által kiadott módon tanitja az 
Útmutatást." 1820-ban már a pap felhívta, hogy az e. 
kér. rendeletek szerint tanítson, de mindezek dacára nem 
tanított; sőt kijelenté, hogy nem tanít egyebet, mint a 
miatyánkot, hiszekegyet és énekeket, e mellett majd 
minden nap ittas volt. 20) 1822-ben Csonka János tanít
ványai a vizitáció előtt értelmesen felelnek; iskolája foly
vást dicsértetik, de már 1828-ban változni szándékozott, 
úgy 1829-ben is. 21) Tóth András. 22) Peres József. 23) 
Dobos István. 24) 1837—48. Szabó Bálint. 25) 1848—56. 
Tóth Sámuel. 26) 1857. Vásárhelyi Sámuel. 27) 1857— 
1860. Ballogh Imre. 28) 1860— 1865. Szilágyi Dániel. 
29) 1865—68. Csécsi József. 30) 1868. óta Csuka Endre 
a s.-pataki képezdéből; egyike a jobb tanítóknak.

IV. Be lh iv a t a ln o k i  f izetések,  a) Le lkész i  fi
zetés.  1705: 1) Minden gazda ember, kinek vetése van, 
fizet 3 kér. búzát és 17 kévét; a félbéres 2 kér. búzát és 
8 kévét; a kinek vetése nincs, 2 véka búzát. 2) Minden 
gazda ember ad 1—1 boglya szénát s 1— 1 szekér fát és 1 
forintot. 3) Az ekkla rétjét ki kell keresni s lekaszálni



az ekklának. 4) Kereszteléstől 8 pultra; esketéstől 3 má
riás, nemes embertől 7; halotti prédikáció 1 frt. 5) CJu- 
zsalyos özvegyek 2 p. és 5 ging vásznat adnak. (B. M. 
U. 40. lap.) 1801: Péuzfizetés 48 vfrt.; kétszeres búza 
22 köböl; széna 39 fél szekérrel; fa 39 fél szekérrel; 
stólából 3 vfrt.; őszi vetés alá mindkét fordulón öszszesen 
6 köblös, tavaszi vetés alá 1 köblös szántóföld; 5 vékás 
kenderfőid; 2 db. tengerifóld, melyet az egyház szánt; 1 
boglyás kaszáló. (A belhiv. fiz. öszszeg. kimut. 1801.) 
1874: 153 véka rostált kétszeres búza; 186 frt. széna 
váltság; 8 öl tűzifa; 569 C öl belsőség; 51 hold 187D ől 
külsőség egy tagban, és 840 □ öl gyümölcsös, miknek 
adóját a lelkész fizeti s mintegy 40 frt. stoláre. (1875. 
öszszeir.)

b) Tan i t ó i  fizetés.  1801: Pénzfiztés 10 vfrt.; két
szeres búza 5 köb.; szemes tengeri 5 köb.; fa 18 fél sze
kérrel; tandij 8 vfrt.; és 10 véka szemes tengeri; 1 köblös 
őszi föld s 1 köblös tengerifóld. (A b. h. fiz. öszsz. kim. 
1801) 1874: 76% véka rostált kétszeres búza; 28 frt. 
o. é .; 4 öl tűzifa; 426 □  öl belsőség; 26 hold külsőség 
egy tagban, és 200 □ öl foglár telek, mikuek adóját maga 
fizeti; tandíjul: 22 frt.; 55 véka esős tengeri és 55 csirke ; 
mintegy 6 frt. temetési dij. (1875. öszszeirás.)

V. Templom,  t o r o n y ,  h a r a n g o k ,  ú r a sz t a l i  
készle tek.  I n g a t l a n  és ingó egyház i  j avak .  A 
régi t emp lom helyén a Szamos foly. Ez 1731-ben 
építtetett s helyére 1781-ben kiadott türelmi parancs után 
mást építettek; majd a Szamos miatt kénytelenek voltak 
attól mintegy 305 ölnyire költözni, a hol 1822-ben egy 
csinos téglatemplom alapját tették le , a melyet önköltsé
gükön s 50 v. ez. frt. e.-kerületi segély Ível 1833. szept. 
13-ikán be is végeztek (hoszsza 11, szélessége 5 öl); a 
hatvanas években pedig annak stilszerű kitoldásához ké
szültek, mely toldalékból a tornyos homlokzat, melynek 
alapját 1868. okt. 18. tették le, elkészülvén, 1870. juni. 
18. a 11 és '/, öl magas toronyra a gombot nagy ünne
pélyességgel föl is tették. A régi templom előtt egy 
1765-ben épült, alul 4 öl széles s 6 öl magas fa t o ro ny  
állott, melyet 136 és 138 fontos h a r a n g j a i v a l  együtt, 
hengereken görgettek 305 ölnyi távolból az új teui-
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plom elé. Ezen fatorony 1871-ben szétbontatott. A régi 
h a r a n g o k  helyett is más kettő öntetett; a nagyobb 3 
mázsás 1853. Szatmárt; a kisebb 2 mázsás 1862-ben.

U r a sz t a l i  készle tek.  1 kis ezüst pohár aranynyal 
futtatva, ezen körirattal: „A us. Györgyteleki Reformata 
Sz. Ekklezsia számára készíttette Nzetes Móricz Mária 
aszszony 1791-ben“ ; 1 aranyozott réztányér ezen kör
irattal: „Özvegy Móricz Mária Kubinyi Mihályné aszszony 
készíttette Isten dicsőségére a maga költségén a György
teleki Reformata Sz. Ekkla számára 1802“ ; 1 cin-kanna 
és 1 cin-tányér 1747-ből; 2 fehér abrosz; 4, veres és 
zöld selyemmel s arany virágokkal hímzett kendő; 1 
fehér asztalkendő és 1 zománcos bádog keresztelő-edény 
ugyanolyan medencével 1845-ből.

A régi p a p i  t e l k e t  legnagyobb részben elhordván 
a Szamos, a templom szomszédjában alakítottak paró- 
khiális telket, melyre 1843-ban építettek téglából, alul 
pincével egy 8 öl hoszszú s 4 öl széles náddal fedett 
paplakot, mely a 60-as években igen lakályossá tétetett. 
Ugyané telken van egy 11 öl hoszszú épület nádfedéllel 
vályogból, mely a sütőt, istállót és szekérszint foglalja 
magában; továbbá egy 8 öl hoszszú s 3 öl széles eme
letes egyházi és papi magtár, téglából cseréptetőzettel, 
alul pincével.

Az i sko l a  s t an í t ó i  l ak  a templom végében egy 
keskeny telekre épült vályogból, nádtetővel, szintén 1843- 
ban; hoszsza 10 öl; szélessége 3°. Ugyanezen udvaron 
van 8 öl hoszszú s 2 öl széles kamara és istálló stb. 
szintén vályogból. Egy új és célszerűbb iskolaépülethez 
az anyagok már be vannak szerezve.

Ezeken kívül volt az egyháznak a régi parókhiális 
telek maradványán egy rozzant bérháza, valamint egy 
másik lakháza is 100 □ öl telekkel, melyeket felsőbb 
e.-m. engedélylyel eladott s árát kamatoztatja. Az öszszes 
egyházi épületek a tűz ellen biztosítva vaunak.

K ü l b i r t o k o k :  A györgyteleki egyháznak 1848. 
előtt is nevezetes birtoka volt, jelesül: 70 hold nádló, 
3 égres, 6 vékás szántóföld, 18 boglyás kaszáló, a fent 
emlitett telkek s a parókhiális földek; jelenben van: 21 
hold és 90 □  öl szántóföld, 740 □  öl kert, 7 h. és 615 □



öl nem terményező közve t l en  b i r t o k a  (a templom- és 
a temető területével együtt); 51 h. 220 □ öl p a p i és 26 
hold t an í t ó i  á l l o m á n y a  (mind 1200 □ öllel számítva).

I ngóságok .  Anyakönyv van 5 db. (A. B. C. D. 
E.) 1780-tól napjainkig; egyháztanácsi jegyzőkönyv 2 db.; 
körleveles j.-k. 2 db.; alamizsnás diarium 1 db.; gond. 
számad. j.-k. 2 db.; az egyházkerületi jegyzőkönyvek 1863- 
s az egyházmegyeiek 1873 óta; ezen kívül több nyomtat
vány stb. Tanszerek: 2 fekete tábla; 24 db. fali olvasó
tábla; 1 földgömb és 1 földabrosz. A lelkészi pecsét 
1833-ból való. (1874. dec. 14. öszszeirás.)

VI. Népesség.  1801: Lelkek száma 284. 1877: 
Lelkek sz. 595, újházasok sz. 5, szülöttek sz. 37, kon
firmáltak sz. 14., halottak sz. 23. I sk o l á s o k .  1801: 
20. 1877: tanköt. 6—12-ig 51, iskolába jár 49 , részben 
iskolázott 2.

27) Gyügye.
I. A község  és e g yhá z ró l  á l t a l á b an .  Gyügye 

fekszik a Szamos jobb partján, agyagos határral s némi 
gyümölcsössel. 1378. Gyügyey János bírta. 1405. Gyü- 
gyey János az egész helységet, temploma s egyházpárt- 
fogási jogával a váradi püspök és káptalannak ajándékozza 
(Szirmay II. köt. 217. lap), mi arra mutat, hogy a refor
máció előtt kathól. anyaegyház volt. 1406. Báthori Já
nosnak , Eőry Ambrus- és Bálintnak adományoztatik; de 
1407. Gara M. nádorispán a váradi káptalannak viszsza- 
itéli. 1488. Ujlaky Antal és Ferenc; 1611. Melith Péter 
s neje stb. kapják; 1729. benne Jékey László részt nyer. 
1810. (Melith jogon) gf. Barkóczy-, Kállay-, Szuhányi- s 
Kondor-családok stb. bírják.

A háborús idők súlyát szinte érzi. II. Rákóczy 
György halála után a szatmári várőrség német vitézei 
dúlják fel s 225 frtnyi kárt tesznek benne, az 1662-iki 
vizsgálat szerint.

A reformáció hihetőleg Újlakról hatott el belé, 
minthogy Újlaknak lön a reformáció után libájává egész 
1767-ig. Ez évet előzőleg az Ajtay-ház dölyfösen bánván 
a gyügyeiekkel, sőt többek közt ezen szavakkal traktál-
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ván: „keressen kegyelmetek papot magoknak s tartsanak; 
mert soha többé kegyelmetekkel nem eimbonilunk.“ Gyü- 
gye anyaegyházzá tételét sürgeté, melynek senki ellent 
nem mondván, az 1765. Lázáriban tartott egyházmegyei 
gyűlés, azon feltét alatt, ha parékhiát készítenek, anyá- 
sitásába beleegyezett. Ajtay László újlaki egyik földesúr 
azonban mindent elkövetett a különválás meggátlása vé
gett s igy az még pár évig húzódott, de végre mégis 
sikerült anyaegyházzá lehetnie. A gyügyeiek elkeseredését 
jellemzi amaz erős esküvésök. mit a vizitáció (Jeremiás 
protokolluma 486. lap) feltartott: „Lássa a v. Partialis 
mi elmegyünk még a gyűlésre instálni a sokszor nekünk 
deliberatione engedtetett paptarhatásért; ha adnak becsü
lettel tartjuk, ha pedig nem találnak adni, úgy is soha 
Isten úgy segéljen soha löbbször ahoz az anyához, a ki 
minket méltatlan annyit rugdosott és el is rúgott, — sokszor 
boszszantván lelkünket lenekig sértő beszédével, a mely 
anya csak a mi szép fizetésünkkel akarván magának papot 
tartani, mert részéről soha igazán egy esztendőben sem 
fizetett meg a szegény papnak, — bizony soha viszsza nem 
megyünk és úgy segéljen, de soha ez életben sz. György 
napon túl Gyügyéről Újlakra papbért nem fizetnek. Any- 
nyival is inkább, hogy Ajtay László úr irtóztató munkáját, 
(sic!) épített parókhiánk ellenmozdi.ani próbálta méltóságos 
földesurunk (talán gf. üarkóczy) előtt; de ezt hijába valóvá 
tette kegyes földesurunk istenes felelete: én bizony nem 
háborítom, ha akarnak tartani, tartsanak.“ Végre az 
e.-m. hatóság a különválást uiegerösité s 1767 ben külön 
papjok lett a gyügyeiekuek.

II. Az egyes  l e lkészek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e s e m é n y e k .  1) Debreceni Ferenc 1767. ki a 
gyermekeket is felette jó előmenetellel tanitotta. 1776-ban 
Kérsemlyéube ment. 2) 1776—78. Petróczi Ferenc. 3j 
1778. Fekete Mihály, ki 1784-re Fülpösre Ígérkezett. 4) 
1784—86. Kassai Sámuel Vetésből. 5) 1786—89. Szilágyi 
Sámuel, jött Sz.-Újlakról; de egy Gerzsenyi nevű ember 
megvervén, nem maradt. 6) 1789. Bibarczfalvi János. 
1791-ben szeme elgyengülvén ; nem marasztatott. 7) 1791. 
Viski György, ki 1795-ben papi hivatalától megfosztatott 
s ez évet a rápolti pap Lovas Sámuel szolgálta ki. 8)



1796 bán Csécsi N. János dislokáltatott ide. 9) 1801. 
Váradi János. 10) 1802. Kisarból id. Arokháti István 
e.-m. ülnök: ment Csaholczra. 11) 1806—13. Barkász 
György csengeri születés. Több ízben panaszol a fizetés 
megesonkitása miatt, a miért el is ment. 12) 1814—16. 
Kazai István szinte panaszol. 13) 1816—27. Mándy Ist
ván. Ugyancsak a rendetlen fizetés miatt ment tova. 
14) 1827. Gáti István. 15) 1829. Fíísíís Dániel. Változ
tatni kéri magát a hanyag fizetés miatt. 16) 1829—31. 
Kurovszky Gvörgv. 17) 1831—34. Zatkureezky János. 
18) 1834—51. Réz István, ki saját költségén építtetett a 
papiakra sütőt.. 19' 1852—56. Kazav István, ki itt meg
halt. 20) 1857—61. Réz István 21) 1861—70. Szécsényi 
Bál. ki itt elhaláliizván, utóda lett. 1871-ben Móricz 
Károly kÍ8naményi káplán.

III. T an í t ó k  és i sko l aügy .  Míg Gyiigye Szamos- 
ujlak libája volt. a gyügyeiek tartoztak az iskolát építeni 
Szamosnjlakon s következőleg a gyügyei iskolásgyerme
kek is oda jártak át iskolába. 1767-ben az önálló papság 
felállittatván Gyiigyén. az iskolát is a papok taniták. 1793. 
tavaszán önálló tanítót kért Gyiigye és nyerte 1) Belényesi 
György segédtanítót, ki itt 1 és V, év múlva meghalt. 
2) 1795. oda rendeltetett Gáti Sámuel (Széles A. szerint) 
egy rósz ember. 3) 1797. Bátori Sámuel. 4' 1799. Dobrai 
József. 1800-ban a tanítói lakot telkestől együtt el akarták 
adni s a tanítást ismét a papra bízni, ki hajlandó is lett 
volna reá: de a vizitáció e szándoknak ellene mondott. Az 
1802-ik januári vizitáció kevés tanitványi közt elég szor
galmasnak mondja Dobrait, úgy szinte a decemberi, utódját 
5) Erdős Jánost. 6) 1803—16. Nagy József, ki öregsé
géhez képest elég szorgalmainak mondatott, mignem 
1806-ban meghalt. 7) 1807— 10. Károly József, kit szeme 
gyengesége miatt. — nem levéli alkalmas a tanításra, — nem 
marasztottak. 8) 1811—14. Szarvadi János. Mindjárt az 
első évben panaszol, hogy háza rósz és nem fizetik. 9) 
1814—17. Lengyel József, dicséretes tanító; ki 1817-ben 
panaszol, hogy a rósz fizetés miatt kénytelen saját, fen- 
tartásáról máskép gondoskodni s e végből helyétől meg
válni óhajt,. 10) 1818—21. Csonka János dicséretes ta
nító. 11) 1821—23. Fórizs János szintén dicséretes tanitó;



de a lakhely roszszasága s a fizetés csekélysége miatt fi 
is panaszol 1822 ben. 12) 1823. Sárkány Sámuel. 13) 
1824—25. Turányi Gábor. 14) 1825—28. Szekeres
László. 15) 1828—29. Ormánközi Ferenc, tűzifa nem 
léte s az iskola és tanitói lak rozzant állapota miatt nem 
marad. 16) 1829—37. Szaplonczay Pál. 17) Perényi 
Gábor. 18) Széles Zsigmond és 19) Fórizs János jó ta
nítók; de a fizetés csekély volta miatt csakúgy pana
szolnak, mint elődeik. 20) 1837. Keresztúri Mózes. 21) 
1838. Lovas Károly, 22) 1839. Tóth András, 23) 1840. 
ismét Keresztúri Mózes, 24) 1841—43. Kovács Ferenc, 25) 
1843. R. Szegedi István. Ezek az elfibbi panaszt szintén 
megújitják. 26) 1844—46. Nyíri Ferenc tehetséges tanító. 
27) 1846—51. Csengeri István. 28) 1852—56. Gál Lajos 
tehetséges tanító. 29) 1856—60. id. Peres József. 30) 
1861—63. Szabó János. 31) 1863. Szabó Ambrus (se
gédtan.). 32) 1866. Fodor Lajos. 33) 1867. Szombati 
János. 34) 1869 óta Szilágyi Dániel.

IV. B e l h i v a t a ln o k i  f izetések,  a) Le lkész i  f i 
zetés  1705: 1) Minden ember ad egy-egy frtot. 2) 
Adnak 6 szekér fát; 2-teje a mesteré. 3) Két helyen ka
száló van: egyiket egyik esztendőbe, másikat más eszten
dőbe a falu lekaszálja és feltakarja. 4) A stolárét úgy 
fizetik mint Újlakon. Jegyzet. E fizetést az újlaki anya
egyházban lakó belhivatalnokok élvezték. 1766: 1) Min
den gazda ad 1 frtot. 2) Minden nemes gazda 4 véka, 
minden paraszt gazda 2 véka búzát, 3) Minden gazda 1 
szekér fát és 1 szekér szénát. 4) 2 földet szántanak, vet
nek ; tavaszszal pedig 1 db. málé-földet. 5) A guzsalyos 
özvegyek 5 sing vásznat. 6) Keresztelés 8 polt.; halotti 
prédikáció 1 frt.; hal. éneklés 16 polt.; partikuláris éneklés 
8 p.; esketés: nemes 24; paraszt 10 kr. (Bélteki Matri
cula Us. 39. és 40. lap.) 1875: Búza mintegy 28 köböl; 
szénaváltság fejében 80 frt. o. é .; 8 öl tűzifa; 7 hold la- 
pályos szántóföld és a stolárék.

b) Tan i t ó i  fizetés.  1705. körül: A lelkészi fizetés 
'/j-a; 1 zsák esős tengeri sabbathále gyanánt; kender-és 
máié-föld; a fafizetés '/2-e és a tandíj. 1801: Búza 7 
köböl; pénz 12 vfrt..; fa 10 fél szekérrel; tandíj 15 vfrt.; 
stoláré 16 frt. 1875: Mintegy 11 köböl kétszeres; 4 öl



tűzifa; 4 hold föld; 42 iskolásgyermektől pr. 42 k r : 17 
frt. 60 kr. o. é. 42 véka esős tengeri vagy zab 8 ugyau- 
anynyi csirke; máriás-pénz 5 írt. 45 kr. o. é.

V. Templom.  Ur a sz t a l i  eszközök  s ha r an go k .  
I n g a t l an  és ingó egyház i  j avak.  A t emp lom,  építés 
modorát tekintve a XV-ik század második felében épül
hetett. Egyetlen hajójának szélessége 6 méter, magassága 
5 méter; szentélyének szélessége 5 m., magassága 4 m., 
hoszszúsága 5 m. A szentély zárása egyenes. Ablaka 
kettő van; 1 a hajón, 1 a szentélyen, szabálytalan csúcs
ivekkel. Kapuzata 1 van a hajó keleti homlokán. Ugyan
csak itt a hajó külső szögletein kirugó tárnok vannak. 
E templomot hol szalmával, hol náddal, hol zsindelylyel, 
hol tölgyfa eszkolával fedték be s igy fedetett be legutol
jára 1845-ben is, midőn a tetőzet fél magasságát leszedték. 
1767-ben készíttettek bele deszka-menynyezetet; 1833-ban 
pedig karzatot, mely utóbbi létesítésében Józsa László 
gondnok buzgón fáradozott.

A templom közelében áll egy négyszögletű, 3 öl 
magas toronyforma épület, melyben egy mázsásnyi h a 
r ang  függ ezen felirattal: „Az Ököritai Sz. Ekklezsia 
öntette 1811. Eszt.“, melyet egy elhasadt nagyobb harang
ért cserélt el Gyügye.

Az ú r a s z t a l a  s a hozzá  való kész le tek .  Az 
úrasztalát 1807-ben készíttette ns. Farkas Mária hajadon. 
A régibb úrasztali készletek ezek voltak: 1 ezüst pohár; 
2 cin-tányér, ns. Rápolti Fekete János ajándoka 1781.; 
egy keresztelő cin-kanna özv. Főző Józsefné ajándoka 
1806.; 1 két itcés cin-kanna; 1 ezüsttel varrott kendő F. 
V. B. betűkkel 1617.; egy másik Hiripi F. Miklósné B. 
Morvay Annától 1667.; 1 veres tafota kendő ezüstcsip
kével 1783-ból ns. Kondor Gáspár özvegye T. Beleznay 
Mária aszszonytól; ismét más Simái Ferencné ajándoka 
1684.; 2 abrosz; egyike kékfejtővei, az egyház költségén 
készült 1784. Ezek nagy részben hiányzanak ma, a 
menynyiben a gyügyei egyház 1848-ban készült „Rövid 
leírása" szerint (A sz. e.-m. 54. gyűl. tört. 136. lap.) a 
régieket a tolvajok ellopták s igy az egyház költségén 
készült mintegy meszelyes minden felirat nélküli ezüst 
pohár. Ezen kívül van: 2 cin-tányér, egy réz- és egy



fatányér; 1 veres csíkos abrosz; 1 kék virágos abroszi; 
1 sáhos fehér abrosz rojttal; 1 ezüstvirággal áttört fehér 
abrosz; 1 sáhos sárga-zöld aranyos virágú abrosz; 1 
veres szélű kis kendő; 1 fekete kasmir abrosz ezüst rojt- 
és bojtokkal Filep Károly ajándoka. (1874. dec. 18-iki 
öszszeirás.)

E gyh áz i  i nga t l ano k .  Az 1 holdnyi területű pa- 
rókhiális telekre 1768. építették az első paplakot paticsbél, 
ágasokra. E helyett 1796 bán épitettek másat ugyanolyan 
anyagból. A 3-ik papiak szilárdabb anyagokból 1876. 
készült. Ezt megelőzőleg a melléképületeket is újból épí
tették.

Az iskola 8 tanítói lakot 1796-ban építették; s 1838- 
ban épitettek helyette másat tégla- és vályogból, nádte
tővel , ns. Kondor Gáspár gondnoksága alatt; de a mely
hez az anyagot előde a lelkes és buzgó Józsa László ké
szíttette az egyház költségén. A tanitói udvaron szintén 
vannak alkalmas melléképületek.

Van az egyháznak egy szárazmalma is ; továbbá egy 
gyümölcsöse a faluban, melyet 1848 előtt újra ültettek 
s elkorhadt fáiból kamatozó tőkét szereztek, mely 1848- 
ban 300 vfrtra rúgott; de nem nagyon biztos kezekben 
volt. 1874-ben 1250 frt. volt a tőkepénz o. é.

Az egyházi külfekvőség 11 h. 1437 D 0; a lelkészi 
állomány 4 h. 406 □*; a tanitói állomány 3 h. 924 □ “ 
(1600 □  ölével).

I ngóságok .  Anyakönyv van 3 db., 1781. jul. 12. 
kezdve; egyházi jegyzőkönyv 7 db.; alamizsnáé diárium 
1 db. Az egyházkerületi jegyzőkönyvek meg vannak 
1866 óta stb. Az egyházi pecsét 1833-ból való.

VI. Népesség.  1801: Lelkek sz. 252. 1877: lelkek 
sz. 312 , újházasok 2 , szül. sz. ‘O’; konfirmáltak 9 , halot
tak sz. 7. I sko l á sok ;  1801: tanulók sz. 27. 1877: 
tanköt. 6— 12-ig 38, isk. jár 32, részben iskolázott 6.

27) Hórmánszeg.
I. A község  és eg y há z ró l  á l t a l á b a n .  Hérmán- 

szeg fekszik szintén Szatmárban, a Szamos jobb partján. 
Első birtokosa valami Hermán nevű német lehetett, s



ettől vehette nevét is. 1611-ben Mclith Péter és neje nyer 
reá királyi adományt; aztán ennek fia Melith György 
bírja, kinek Becsky Zsuzsáimétól született leánya báró 
Barkóezy Zsigmond tábornokhoz menvén nőül, Hérmáu- 
szeg a Barkóczyakra szállt. A II. Rákóczi György halála 
után bekövetkezett zavaros időkben a szatmári német 
várőrség kirabolta: nevezetesen az 1662. tartott vizsgálat 
szerint „malmát minduntalan felverték, templomát szintén 
s belőle a lakosok szalonnáját elvitték; a pap puskáját 
is elvették s 3 írton váltotta viszsza; egy aszszonyt min
denéből kifosztottak 8tb.J (Act. pub. fasc. 12. nro 145. 
1662.)

A reformációt Jánkról vehette be, melyet akkor a 
hatalmas Drágffyak bírtak. A mint látszik előbb anyaegy
ház volt., mert 1662 körül papját a német kifosztja s 
hihetőleg igy szűnt meg anyaegyház lenni. 1725-ben már 
Majtissal együtt mint Jánk filiája emlittetik. 1735-ben a 
vizitáció beegyezését kéri, hogy Sályihoz csatoltassék, s 
meg is nyeri; de azért 1736-ban is Jánkhoz tartozik. 
1752-ben az egyházmegyei gyűlésen a Jánktól külön vál- 
liatást kéri; de csak azt nyeri meg, hogy mig Vári Mi
hály lesz a jánki pap, Csegöldliöz csatlakozzanak; ugyan
ekkor tanító hívása is engedtetik; de nem tudható éltek-e 
ez engedélylyel? 1753 tavaszán már papot hívtak, s igy 
az elválás ténynyé lett.

II. Az e g y e s  l e l k é s ze k  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e semények .  1) 1753—56. Makiári Sámuel; rend. 
pap. 1756-ban ki volt papja, nem tudható. 2) 1759. ájév 
után a vizitáció Sólymom Józsefet találja Hérinánszegen. 
3) 1759—62. Pankotai Józsa Imre. 4) 1762—70. Horváth 
József. 5) 1770. Bajika Bálint, kit feladnak, hogy iskolát 
nem akar tanitani. 6) 1771—75. nincs szó Hérmánszegről 
a vizitáció aktáiban. 7) 1775—81. Horváth József. 8) 1782. 
Farkas István, ki innen Angyalosba ígérkezett. 9) 1783. 
Hincs János, kinek 1788-ban áj paplakot építettek; de 
1789-ben elbocsáták, mert egy prédikációját igy végzett 
be : „ti hérmánszegiek az ördögnek szolgáltok; az ördög 
vigyen el benneteket Amen.“ 10) 1789—93. Szilágyi Sá
muel. 11) 1793—99. Harsányi Sámuel. 12) 1799. Kassai 
Sámuel. 13) 1801. Csécsi Nagy János, ki itt halt meg.



14) 1807. Kiss Mihály. Született Tason; tanult Debrecen
ben; ment Géberjénbe. 15) 1808—12. Tardi Mózes. 16) 
1812—14. Horváth Béniám. 17) 1814—23. Nagy László, 
ki sokszor panaszol fizetés-csonkitás miatt. 18) 1823. Zat- 
hureczky János. 19) 1824. Kása József, ki 1824. dec. 4. 
promóciót kér. Ugyanekkor Simái László nevű gondnok 
1819—25. terjedő számadása beterjesztésére utasittatik. 
20) 1825—27. Dobos András. 21) 1828. Béres Mihály. 
22) 1829. Szűcs István. Ezt követték: 23) Nagy László. 
24) Zathureczky János. 25) Dobos András. 26) Gáti Ist
ván. 27) Kása József. 28) Adorján Mihály. 29) Szathmári 
József, kinek idejében s alkalmasint gondatlanság miatt 
1835. jan. 13-ikán éjjeli 11 órakor a parókhiális ház az 
egyház ládájával együtt megégett. 30) 1837-ben megsza
badult Hérmánszeg e nyűgös embertől s jött helyette 
1838-ban s lakott ott már másodízben 1841-ig Szűcs Ist
ván; kit 31) 1841—50. ismét Szathmári József váltott fel. 
32) 1850—55. Teleki Mihály, ki itt meg is halt. 33) 
1856—75. Persenszky Bálint előbb kömörei káplán, ki 
szintén itt halt meg. A nevezett saját atyai örökéből házat 
építtetvén magának, haláláig abban lakott, a paplakot 
pedig iskola és tanítói lakul engedte át. Halála után az 
1876. ápr. 6. egyházmegyei gyűlés ágy intézkedett, hogy 
mindaddig, mig a hérmánszegi egyház alkalmas parók
hiális épületet nem emel, mely egyszersmind iskolahelyi
ségül is szolgálhasson: a lelkész-választást meg nem en
gedi. Ezen határozatnak megfelelőleg a papi teendőket 
Hérmánszegen előbb a sályi, majd a sz.-újlaki s végre a 
gyügyei lelkész teljesítette s ez szolgál be jelenleg is.

III. T a n í t ó k  és i sko l aügy .  A hagyomány szerint 
a Szamospartra épitett kis házikóban elsőben egy jegyzőt 
tartottak a hérmánszegiek, ki ha ráért, néha-néha a gyer
mekeket írni olvasni is tanitgatta, sőt a néppel olykor
olykor imádkozott is. Később midőn Hérmánszeg Jánktól 
elszakadt, a pap teendője lett az iskolatanitás is. Az újabb 
időben különösen kiemelendő Persenszky Bálint lelkész, 
ki igen jó iskolát tartott. Volt idő azonban, midőn a lel
kész mellett egy-egy segédtanító is működött, a kinek 
tanításáért azonban a lelkész volt a felelős az egyház
megyének. Ilyen volt Teleky idejében 1851. és 1852.



Toka Sámuel; Persenszky idejében 1857. Tóth Péter; 
1868—70. Bernáth Károly; 1870—72. Kalydy Lajos; 
1872—74. Tömöri Pál; 1874—76. ifj. Kemenszky Dénes 
és 1877 óta Németi István, ki jelenben (1878.) is működik.

IV. B e l h i v a t a l n o k i  f izetések.  L e lk é s z i  fize
tés 1705: 1) Minden gazda, a kinek vetése van, ad 2 
kereszt búzát (25 kévéjével); a kinek nincsen, 2 vékát 
szemül. 2) Közösen adnak 9 szekér fát. 3) Esketés és 
halott predikálásért 1 frt.; keresztelésért 24 dénár vagy 
1 tyúk s 1 kenyér. E fizetést a jánki anyaegyház papja 
húzta. 1801: A Hermánszegen lakó pap fizetése volt: 
Pénz 15 vfrt.; szemes-élet 19 köböl; széna 7 és l/a sze
kérrel ; fa 20 szekérrel; stólából 5 vfrt.; 3 fordulón ösz- 
szesen 6 hold föld; 2 vékás kenderföld s ezeknek szán
tása, kapálása. 1875: 18 köböl tisztabúza; 10 fél szekér 
széna; 10 öl kemény tűzifa udvarára szállítva; 6 kataszt. 
hold föld s csekély pénzöszszeg.

b) T a n í t ó i  f izetés  1705 után: A kiknek vetésük 
van, fizetnek 1 kereszt búzát (25 kévéjével); a kiknek 
nincsen, 1 vékát. (Bélteki Matric. Us. 41. lap.) E fizetést 
a jánki tanító húzta. 1875: 16 köböl tisztabúza; 2 köblös 
szántóföld; 9 frt. 60 kr. garaspénz; 2 öl tűzifa; 6 frt. 
temetési stóla; 26 frt. 80 kr. tandíj. E fizetést az egyház 
és a lelkész közösen teljesítették.

V. Templom.  U r a sz t a l i  eszközök.  Ha rangok .  
I n g a t l a n  és ingó  egyház i  j a va k .  A t emplom kez
detben a temetővel átellenben fából épült; 1796-banazonban 
Barkóczy Ferenc és János grófok egy taxásuk udvarából 
150 □ ölnyi földet adtak templomhelyül, a hova a hér- 
mánszegi egyház — közköltségen, — egy csinos tégla tem
plomot épített, melynek alapja 1797. máj. 15. tétetett le 
s az egész épület pedig 1799. auguszt. 9-ikén végeztetett 
be, Dányádi András gondnok, Simái Mihály főbíró, Simái 
László egyházfi s több elöljárók buzgalma folytán. Épí
tője volt a papi családból eredt Vasvári Ódor Gábor asztalos- 
mester. 1839-ben újra zsindelyeztetett és kijavíttatott.

A templom nyugati véginél áll egy négyszögű fa
t o r o n y  vagyis inkább harangláb, melyben 2 h a r a n g  
függ. Az egyiken ez ál l : „a hérmánszegi ref. egyház saját 
költségén öntette 1855.“ Volt egy kisebb is, mintegy 52 fon



tos. mely 1698-ban öntetett. A másikat a rajta lévő irás 
szerint „a Hérmánszegi Ekkla a maga költségén öntette 
1812.“ ; de a mely elhasadván, újra öntötte Csepelyi 
Antal, Maiidon 1870-ben.

Az ú r a s z t a l i  ké sz l e t ek  1835. jan. 13-ikán a pap
iakon az egyház ládájában megégtek; egyedül csak a sz. 
poharat lelték meg a hamuban; azt is kilyukadva, de a 
melyet Dányádi László hérmánszegi lakos beöntött. Az 
eként kárt. vallott egyházat a következők látták el újabb 
úrasztali eszközökkel, u. m. a s imái  ref. egyház adott 
egy ón-kannát és két cin-tányért; a Korda kisaszszonyok 
Simából egy sáhos abroszt és egy fehér kendőt; a dá
nyád i  egyház egy nagy zöld selyemkendőt; Bérezik 
Lászlóné a. egy sáhos abroszt; helyből Jakab Tamásné 
egy sáhos abroszt, Dányádi Györgynd 2 kendőt. Jelenben 
az úrasztali eszközök ezek: 2 ezüst pohár; egyiket „Mi- 
chael Ajtay cum consorte sua Elisabetha Lónyay offert, 
in usum sacrae coenae dominicae 1709. Hérmánszeg Ecc
lesiae" ; a másikat Persens/.kv Bálint lelkész ajándékozta 
1860-ban; értéke 31 frt. 50 kr.; 1 cin-kanna; 1 cin- 
tánvér; 10 asztalterítő.

I n g a t l a n  e g y há z i  j ava k :  A mintegy 600 □ öl 
területű papi  t e l k e t  gf. Szirmay földesúr ajándékozta; 
a pap már 1753-ban e helyen lakott. 1780-ban újra épít
tették a p a p l a k o t ,  mely egyszersmind iskolául is szol
gált s 1835. jan. 13-ikán leégett. Helyette építettek egy 
másikat, fából mint az előbbi volt. A 60-as években 
a lelkész saját lakába költözvén, a paplakot a segédtanító 
lakásául és iskolául engedte; de a mely 1874-ben már 
igen rozzant állapotban volt.

Az egyházi fekvőség öszszesen: 1 h. 1400 C öl rét; 
papi állomány: 500 D öl lelkészi udvar és kert, 6 h. 
szántóföld; a tanítói állomány: 750 □  öl udvar és kert. 
(1600 □  ölével száraitva.)

In g ó sá g o k .  Kégibb anya- és jegyzőkönyvei az 
1835-iki tűzben elégvén, csak 1836. s 1839-ben kezdett 
anyakönyvei, 1848-, 1871-ben kezdett egyháztanácsi s 
körleveles jegyzőkönyvei vannak; alamizsnás diámmá 
pedig 1872 óta. A parókhiális pecsét 1833-ból való. 
(1875. jan. 19. öszszeirás.)



VI. Népesség .  1801: Lelkek száma 204. 1877: 
Leik. sz. 254, újházasok sz. 4, szülött, sz. 13, halott, 
sz. 10. I s k o l á s o k :  1877: tanköt. 6—12-ig 34, iskolába 
jár 18, részben járt 9, nem járt 7.

28) Istvándi.
I. A község  és e g y h á z r ó l  á l t a l á b a n .  Istvándi 

fekszik a Túr partján, mely a helységet nyugotról kelet 
felé, félsziget alakbau körülfolylya. Határának dombosabb 
része homokos, a laposabb pedig agyagos; mely utóbbit 
a gyakran kicsapó Túr vize soványitja. Hajdan a község
nek egy Eszenyő nevű erdeje is volt, mely tölgy-, gyer
tyán- és mogyorófából állott; de mostan csak egyik 
fóldesúr bir ilyennel.

Miut a kölesei uradalom kiegészítő részét, 1418-ban 
egészen a Kölcsey nemzetiség birta. 1481. Kömörey Mi- 
liályué s lányai; 1496. Újhelyi László és Ágota; 1515. 
Czégényi Kende Péter nyertek benne rész-jószágot. 1518. 
Werbőczy István cseréli el l ’erényi Istvánnal. 1520. Bát- 
hori András, s a Guthi Országok; 1544. Muckey Pál, 
Nagyváthi János, Rácz Miklós; 1547. Perényi János; 
1559. Horváth György; 1561. Fekete Balogh János nyer
nek egyes részeire királyi adományt. Később a Kendék 
s Kölcseyek bírják. 1810-ben foldesurai: gf. Rhédey La
jos, a Kendék, Kölcseyek, Jármyak, Domokos és Toldy 
urak. (Szirmay Szatmárv.-m. E. II. k. 240. lap.)

Viszontagságairól keveset tudunk; de alig lehet gon
dolni, hogy a Szamosközün táborozó s portyázó hadak, 
valamint a járványok elkerülték volna. 1516-ban a 
„Tapónak háti földek** határához ítéltettek. 1848-ig job
bágy község volt; de nemesek is lakták, igy p. 1810-ben 
13 nemes- és 48 jobbágy-házból állott.

Istvándiban a hitjavitást előzőleg róm. kath. anya
egyház létezett. A reformáció Beregmegyéből szivárgott 
át, hol a lakosság vásáros helyei voltak. Talán nem csa
lódunk ha reformáció legelső pártfogójának Perényi Jánost 
tekintjük; később azonban az egykor protestáns Kende- 
család volt itt a ref. egyház támasza, mely a reformáció 
kezdetétől 1821-ig a beregi reform, egyházmegyének u. u.



szatmári járásához tartozott. 1595-ben már anyaegyház 
volt. Különben a beregi traktus jegyzőkönyvei csakis 
ezóta említik s a XVII-ik században leginkább csak egyes 
házassági s válópereket jegyeznek fel belőle, kezdve az 
1602-ik éven 1687-ig; sőt 1743-ból is van egy házassági 
ügy innen. A mi az egyház állapotát egész általánosságban 
illeti: nem hagyhatjuk említés nélkül, hogy részint egyes 
lakosok féktelensége, részint az elöljárók erélytelensége, 
részint a fizetési ügyek, részint magoknak a lelkészeknek 
gyarlóságai miatt sokszor volt itt is az egyház békéje 
megzavarva; mindazáltal itt is voltak időpontok, melyekre 
megelégedéssel kell viszszatekintenünk; a forradalom óta 
pedig ez egyház határozottan a virágzás útjára tért.

II. Az egyes l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  Az istvándi ref. papokról 1608-ig 
nincs tudomásunk, ezután is csak hézagosán. 1) 1608. 
Bökényi András, egyszersmind tanitó, valamint utódai is. 
2) 1678. Borsovai András. 3) 1754—55. s talán tovább 
is Szatmári János. Az 1754. febr. 14. vizitáció igy nyi
latkozik róla s egyházáról: „az egyház vallásos; az Isten 
igéjét gyönyörrel hallgatják; semmi panasza." 4) 1770. 
Gönczy Sámuel. 5) 1774. Csóka Pál. 6) 1775. Balogh 
János. 7) 1776. Solti Gergely. 8) 1777—80. Rinót Pál; 
ki 1779. febr. 16. beregegyházmegyei gyűlésen, — mivel 
már azelőtt suspendálva volt, — letétetett hivatalából, 
minthogy a XLIII. kánon ellen vétett. 9) 1780—87. 
Komáromi István. 1780. jó bizonyságot tesznek mellette 
hallgatói; 1784-ben kedvellik ugyan; de minthogy be
széde érthetlen, mozdulását óhajtanák. Az egyház békéjét 
1783-ban Nyíri Miklós zavarja hánykolódásaival, a miért 
a vizitáció téritvényt vészén tőle. Az 1787-iki vizitáció 
pedig ily képét adja ez egyháznak: „A hallgatók több
nyire erkölcstelenek, mely miatt az istenitiszteletben nagy 
hijjánosság vagyon és a sok szükség miatt is. Kurátort 
s presbitériumot a vizitáció esketett s az egyházi fenyíték 
még ezután fog praktizáltatok Temploma felépült; parók- 
hiája rósz, de újat építenek. Matrikulája ez előtt 50 (?) 
évvel kezdődött. Oskolába járók csak 7-en vannak a sok 
szükség miatt; holott járhatna még 14 fiú s 13 leány. 
Pap restánciája 12 köböl." 10) 1787. Hetei József. 11)



1790—92. Szabó György, kit több nemű gyarlóságai 
miatt extraktuáltak. 12) 1792—94. Keresztúri Mihály, kit 
dicsérnek; semmi baj. 13) 1797—99. Izsó István. Előbb 
kedvellik; de már 1798-ban nem akar maradni; mert a 
tengerijét nem kapálták meg. 1799-ben részegeskedése s 
ebből származó hibái miatt elrendeli az egyházmegye; de 
a rendelt helyet el nem fogadván, kimarad. Helyére Kur- 
mai István rendeltetik; de ezt meg az egyház nem fogadja 
e l , hanem Kiss János vári rektor után já r : e miatt bün
tetésül Izsót hagyja ott az april 4iki  e.-m. gyűlés; de 
már a júliusi gyűlésen oly dolgok jöttek ellene világos
ságra, hogy papi hivatalából is kitétetett. 14) 1800—1804. 
Kiss János, kiben Istvándi rég óhajtott békességét fel
találta. Ez évben Szentes Áron kölesei tanító — kit K. J. 
elmenvén hazulról, arra kért, hogy prédikáljon helyette, — 
csinál botrányt a templomban. Ugyanis egy tanítványát 
a pap hoszszú dolmányába felöltöztetvén, egy prédikációt 
a kezébe adott s azt a kathedrában vele felolvastatta, 
maga pedig azalatt folytonosan kacagott. Ezen profaná- 
lásért a márc. 4-iki e.-m. gyűlés Szentest egy évi letételre 
bünteti. 1803-ban megintetik K. J. a miatt, hogy nem 
kathekizál; 1804-ben pedig változtatni kivánják. 15) 1804. 
Nagy Sámuel, ki a vizitáció előtt is botrányosan viselvén 
magát: Mátyfalvára tétetik. 16) 1805—1808. Gyarmatin 
Mihály, kinek a fizetés miatt van kellemetlensége. 1807- 
ben az elöljárók nem akarják számadás mellett kezelni 
az egyház vagyonát. 17) 1808—14. Kovács Pál. 1809-ben 
panaszkodik, hogy az előkelő és tekintélyes egyháztagok 
félrevonulván, a nép gyenge elöljárókat választ, hogy 
annál inkább féktelenkedhessék. Az egyházmegye e baj 
orvoslása végett bizottságot küld ki. 1811-ben az új véka 
miatt van baj s a vizitáció Zilahy János gondnok, Fórizs 
László és Nyíri Jánoson kívül az egész presbitériumot 
leteszi, s közűlök a legvakmerőbbet Nyíri Józsefet exkom
munikálja , valamint az újon választandókat is , ha a hiva
talt elfogadni nem akarnák. 1812-ben a papi hivataltól a 
tanítói elválasztatik. 1813-ban Ny. J. ismét féktelenkedik. 
Ugyanekkor a cégéres életűek ellen tartat a beregi traktus 
vizsgálatot. 17) 1814—18. Lukahalmosi Nagy György 
alatt az egyház 1 évig csak rendben van, de aztán a



rendetlenség s pusztulásnak indulás szomorú képét nyújtja, 
melyből különösen ismét kiemelkedik Ny. J. rakoncátlan- 
kodó alakja. 1816-ban Kölcsey Mihály az egyháztól 1 
darab földet elfoglal. 18) 1818—27. Sajókazai Kazay 
László, ki proventusának csekélysége miatt több Ízben 
óhajt változni. 19) 1827—31. Székely János, ki István-! 
diban halt meg s özvegye oly jól maradt, hogy a gyám
intézeti segélyt sem fogadta el. Székelyt hallgatói dicsé
rettel említették. 20) 1831—59. Zabolai Kozma Károly, 
ki alatt jámborodtak a szilaj erkölcsök. 1844-ben oly pap
lakot épített neki az egyház, mely külsejét tekintve, a 
legdíszesebb volt az egész egyházmegyében; 1857-ben 
pedig a derék iskola épült. 21) 1859 — 62. Lányi Lajos, 
ki innen kocsordi pappá lett. Alatta csend és béke jelle
mezte az egyházat. 22) 1862 óta Jakó Sándor, kinek 
lelkipásztorsága alatt az egyházlátogatási jegyzőkönyvek 
az istvándi egyházról mint a legbékésebbek egyikéről 
nyilatkoznak. Az elöljárók közül többen kitüntették ma
gokat s a nép az 1861-ben megkezdett építkezések s javí
tásokban csaknem kifáradhatlak

Ili. T a n í t ó k  és i sko l aü gy .  Az iskolát a XVIII. 
század közepéig a pap tanitá; de már 1753-at előzőleg 
is kellett lenni tanítójának, minthogy 1753. szept. 12-ikén 
Cséke István istvándi tanító özvegye ellen Ítéletet hoz a 
beregi traktus a halábori gyűlésen. Ezután ismét a papok 
tanították az iskolát s a két hivatal 1812 ben különittetett 
el egymástól. A tanító javára a pap is tett ajánlatot; de 
a beterjesztett dijlevelet oly feltét mellett erősité meg a 
beregi traktus, hogy a pap ajánlata ne tartassák kötele
zőnek. 1812-ben tanítóul hozatott a s.-pataki főiskolából 
1) Csengeri György. Őt követték: 2) 1814. Veres Imre, 
ki alatt az iskola rósz állapotban van. 3) 1815—20. Ko
máromi Benjámin. 4) 1820. Mándy Benjámiu. 5) 1821—24. 
Szőke Mihály szorgalmas tanító; de a ki fizetését csekélylé. 
6) 1824. Mester György. 7) 1825—32. Begyes György. 
1825-ben nem voltak tanitványi; de az elöljárók azzal 
mentették, hogy a szülök egyátalán nem akarják járatni 
gyermekeiket iskolába. 1827-ben iskolai s templomi szol
gálatával meg volnának elégedve; de panaszolják, hogy 
menyecske lánya az iskolában lakik a tanítás hátrányára.



Ennélfogva a vizitáció megrendelte, hogy küldje haza 
férjéhez. 1829-ben a felügyelet hiányzik s a szülék egy
általán nem járatják gyermekeiket. 1830-ban csak 5 ta
nítványa van! A vallás históriáját ugyan értelmesen ta
nkja; de a vallást magát nem. Családja tisztátlanságáról 
panaszkodnak, mint a mely egyik oka volna, hogy az 
iskolát gyéren látogatják. Később nincs rá panasz. 8) 
1832—40. Cséke László, ki huzamosan betegeskedett, 
mely alatt úgy szólván semmi iskola sem volt; később 
dicséretes jó tanító lett s e végből előléptetésre ajánltatott. 
9) 1840. Lökös György. 10) 1841. Mészáros István, kit 
dicsértek s közöttük meghagyatni kérelmeztek. 11) 1842— 
1848. Jakab János. Előbb betegeskedését sinlé az iskola; 
később pedig hanyagságát; de magok a szülők is sokszor 
elfogták gyermekeiket az iskolától. 12) 1848—54. Szi
lágyi Pál. 13) 1854—57. Bernáth Antal. 14) 1857—63. 
Bolyák Elek. 15) 1863. Szabó János. Ezek több-kevesebb 
sikerrel működtek. 16) 1864—75. Kulcsár János, ki a 
faiskola alakításánál szerzett érdemet. 17) 1875—77.
Bornemiszsza Imre. 18) 1877 óta Farkas Antal.

IV. Le lk é s z i  és t an i t ó i  f izetések,  a) Le l ké s z i  
f izetés.  1742: 1) Minden szántóvető ember ad 3 kereszt 
búzát. 2) A ki aratással vagy csépjével keresi kenyerét, 
ad 1 köblöt rostálva. 3) A ki nem keres vagy zsellér,
ad 2 vékát vagy 1 frtot. 4) Özvegyek adnak 3 sing
vásznat. 5) Minden ember fizet garaspénzt 10 dénárt. 6) 
A ki az urak háta megett béres vagy sertéspásztor, ad 
rostálva 2 véka búzát. 7) Halotti predikálástól 1 frt.; 
énekléstől halott felett 8 kr. 8) Valakinek szénája vagyon, 
ad 1 boglya szénát, a kinek nincs, ad széna árát 60
dénárt. 9) Minden marhás ember fát, vagy marhátlan 
fizet 1 szekérrel. (Talán árát?!) 10) Az Úrvacsorájához 
a község ad kenyeret és bort. 11) Esketéstöl 1 frt., ke
reszteléstől den. 24. 12) Kende András majorságából de
cima. 13) Az ott való pátrónusok tartoznak semmivel. 
14) A malomból. . .  (Talán sabbathale?) (A legrégibb 
anyakönyv 3-ik lapjáról. Lásd 54. gyülekezet történ, 
leírása 146. lap.) 1874: Mintegy 44 köböl búza; 24 
szekér széna; 12 öl fa; 40 hold föld és a stclárék. A 
földek adóját az egyház fizeti.



b) Tan í t ó i  fizetés.  1812: 1) Minden maga erején 
szántó gazda, kinek 4 lova vagy ökre s 4 köblös ősz-ve
tése van, fizet 1 */2 véka életet rostálva. 2) A 2 marhás 
1 vékát. 3) Ki se nem szánt, se nem vet, l/2 vékát. 4) 
Pénzül minden gazda 1 máriást. 5) Minden évben 3 sze
kér széna, melyet az ekkla felmunkál és behord. 6) 
Minden gazdától 1 szekér fa. 7) Egy darab tengeri föld. 
8) Ifjú rektor hozáskor 1 sor főzés. 10) Tandíj : ábécéstül 
3 máriás; könyv nélkülöző vagy deákul tanulótól 4 má
riás és 1—1 véka esős tengeri. E fizetési kulcs szerint 
ment a proventus: 11 köböl életre, mely jobbadán búza 
volt; 30 szekér fára; 3 szekér szénára; 14 vonásforint 
34 krra; tandíjban 30—40 máriásra s 30 véka esős ten
gerire, a tengeri földön kívül. 1874: 20 köböl búza; 11 
szekér széna; 6 öl kemény tűzifa; 18 hold föld; tandíj 
és stoláre. (1874. dec. 12. ö. ir.)

V. Nevezet esebb  gond nok ok .  1778. Jármy Já 
nos fő-, Nyíri Miklós algondnok, kik a templom renová
lására segedelmeket ajánlanak. 1801. Duszka László, kit 
az egyházfi, — Fórizs Lászlóval együtt hűségéről dicsér a 
vizitáció. 1811. Zilay István. 1848—52. Karmacsi Ist
ván. 1852—59. Varga József. 1859—62. Nyíri István, 
ki az iskola építésénél erélyesen járt el. 1862—65. Nyíri 
Pál. 1865—70. Pogány János, ki a torony építésénél 
fáradhatlan volt s tevékenysége azután sem aludt k i, s 
egyháza iránti buzgalmát abban is kimutatta, hogy az úr
asztalát kenyérrel mindig ő látja el. 1871 — 76. ismét 
Pogány János, ki a gondnokságot letevén, mint községi 
biró szolgál a közjónak. 1876 óta Duszka László.

VI. T em pl o m ,  t o ro ny  s ha rangok .  Urasz-  
t a l i  k é sz l e t ek .  E g yh áz i  és i sko l a i  épületek.  I n 
g a t l a n  és ingó j avak .  Az istvándi t emplom — 
Henszlman szerint — a XV. századból való. Egyetlen ha
jójának 2 déli ablaka van és minden sarkán diagonál 
irányú tám, plafondja fából van készítve. A szentély a 
a nyolcszög 3 oldalával van zárva, van 2 ablaka és fa- 
plafondja. (Archaeologiai köziem. III. k. III. fűz. 148. 
lap.) Javítva több Ízben volt; igy legújabban 1869-ben 
újra zsindelyeztetett. Ugyanekkor a régi kőkathedra fölé



özvegy Duszka Istvánná egy diszes koronát készíttetett 60 
osztr. ért. írton. E templomhoz eredetileg nem volt a torony 
hozzá ragasztva, hanem azt egy távolabb álló hegyes si- 
sakú fatorony helyettesité; 1863 őszén azonban egy 22 öl 
magos, bádog-sisakkal födött t o r n y o t  ragasztottak a 
templomhoz, a melybe beillesztették a templom régi csúcs
íves főkapuját is. E torony 1868. őszén készült el tel
jesen s mintegy 8000 írtba került. Az új toronyba Walser 
F. öntött 2 harangot .  Az egyiket — mintegy 9 mázsást — 
Nyíri Miklós és ennek fia Nyíri Péter debreceni esperes 
öntette 500 írton; a másik — 4 mázsást — az egyház 
közadakozás útján szerzetté. A fatoronyban is 2 harang 
függött. Az egyik, m.-e. 50 fontos harangot, melyen e 
góthbetíís körirat van: „Anno Dni 1595.“, a mándi egy
házba vették meg; a másik pedig — melynek körirata ez 
volt: „Ad gloriam et honorem nominis Dei, fudi curavit 
Generosus Dominus Kende de Kölese. A. D. 1686. Me 
fudit Casparus Cultrarius, cujus vita, Salus, victoria , 
gloria Christus, ao. 1681. Szathmarini", — Walsernek ada
tott át anyag gyanánt.

U r a s z t a l i  eszközök:  2 ezüst pohár; az egyiket 
felirata szerint adta „Kerepeczi Kata aszszony 1637“ ; a 
másik körirata pedig ez: „Istenhez való buzgó indulatjából 
conferalta ezen poharat lstvándi Mihály Kovács uram az 
Istvándi Eklában Anno Dni 1660.“ Mindkét pohár ara
nyozva van. 1 ezüst tányér, ezen felirattal: „Alexán. 
Ajtay D. Várad cum corte sua Clara Thuróczy D. N.-
Szombat ad usum sacrae D. Caé offert“ ; az alján ismét: 
„Ao. Do. 1725. die 25. xris Ecclesiae Istvándiensi.“ 1 
ón-kanna hasonlag Ajtay Sándortól; 2 cintányér; több 
abrosz, gyolcs- és selyemkendők, arany és ezüst hímzé
sekkel , melyeket hajdan részint Kende Sándor, részint a 
Jármy-ház s legújabban (1869.) egy selyem és egy szőr 
térítőt Duszka Istvánná ajándékozott.

E g y h áz i  és i sko l a i  ép ü l e t ek :  A diszes cseréppel 
fedett l e l k é s z l a k ,  mely téglából épített szilárd épület, 
1842—45. épült s mintegy 5000 írtba került. Van benne 
3 szoba, konyha, kisebb és nagyobb kamara s ez alatt 
pince. 1874-ben újra cserepezték s lakszobáit csinosan
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kijavíttatta és festette az egyház. Udvarán pedig 1871-ben 
építettek egy derék kutat téglából. Egyéb melléképületei 
ugyan régiek; de azért használhatók. Az i sko l a  és t a 
ní tói  lak egy 14 öles h. épület, kőalapou vályogból, 
zsindelyfedéllel 1857-ben épült. Van benne 2 lakszoba, 
konyha, kamara, alatta pincével, 1 tauszoba, 1 egyházi 
magtár s 1 istálló. Udvarán egyéb melléképületek jó 
karban s kertje végén a Túr partján a harangozólak; 
egykor iskola. Mindezen egyházi és isk. épületek a tem
plom- s toronynyal együtt a tűz ellen biztosítva vannak.

I n g a t l a n  j avak :  Az istvándi egyház öszszes ingat
lan s különböző címeken birtokolt külbirtoka a már el
számoltakon kívül 62 hold 389 □  öl szántóföld és 21 
kaszás rét.

I n g ó s á g o k :  3 db. anyakönyv; 1 db. tanács- 
jegyzőkönyv; 1 alamizsnás diárium; körleveles-, egyház
kerületi s megyei jegyzőkönyvek s egyéb nyomtatványok. 
(1874. dec. 12. ősz. ir.)

VII. N é p e s s é g .  1786: 33 háznép. 1820: lelkek 
száma 276. 1877: lelkek száma 412, szülöttek sz. 14; 
újházasok sz. 4; halottak sz. 12. I s k o l á s o k .  1786: 
az iskolába járnak 4-en a sok szükség miatt; de járhatna 
14 fiú s 13 lány; 1812: iskolás sz. 22. 1877 : isk. köteles. 
6—12. 44; iskolába jár 26; részben jár 9, nem jár 9.

29) Jánk.

I. A község és egyház ró l  á l t a l á ban .  Jánk 
mezővároska. Legnágyob részét a gf. Barkóczy—Hadik 
család bírja. Lakják római és görög kathólikusok. Vására 
van 2. Van szép erdeje s földje igen termékeny.

Régi birtokosa a Jánky nemzettség volt. 1374. és 1383. 
bírja Jánky László, ki határjárást tartatott. 1405. A vá- 
radi káptalan Darahy János és Tamásnak elzálogosítja; 
de Jánky váradi püspök viszszaveszi. 1421. Csáky György, 
1525. részben Drágffy János. 1611. Melith Péternek, majd 
Várday Katalin- Nyáry Pál özvegyének királyi adomány- 
nyal adatott. (Szirmay Szat.-v.-m. Esm. II. k. 214. lap.)

A mohácsi vész után bekövetkezett háborús idők 
Jánkot sem kímélték meg; az egész megyével együtt tü-



rök, tatár, német s magyar hadaktéi kelle szenvednie. 
1662-beu például a szatmári német várőrség 500 frtnyi 
kárt tett benne stb. Ezenkívül ínség s pestis szintén 
látogatta.

A reformációt előzőleg római kathól. anyaegyház volt. 
Jelenben a népességnek több mint 2/3-dát római és gör. 
kathok teszik, s csak a többi reformált.

A reformáció korában Drágffyak birtokában lévén, 
hihetőleg Drágffy Gáspár pártfogása alatt terjedt el benne 
a reformáció, előbb a lutheri, később a kálvin-féle irány
ban. Későbbi reform, birtokosai szintén pártfogói voltak 
benne a ref. egyháznak.

A szatmári ref. egyházmegyei levéltár csak 1670 
óta emlékszik róla, mely évről több válóperrel találkozunk 
Jánkról egész a XVIII. század 3 ik tizedéig. Egykor te
kintélyes ref. egyház lehetett, a mennyiben Majtis és 
Hérmánszeg eleitől fogva filiái voltak, — noha 1707-ben 
külön papja emlittetik Majtisnak. 1727. tavaszán Majtis 
külön is vált tőle; Hérmánszeg szintén kérelmezte az el- 
szakadhatást, mit egy időben meg is nyert. A Hérmánszeg 
elszakadását nyomban követte a jánki egyház elpusztulása. 
Széles András beszéli, hogy ő 1811-ben hallotta az akkori 
jánki plébánustól, — a ki attyával együtt lutheránusból 
lett pápistává, — hogy a pápista foldesúr grf. Barkóczy 
inspektora Schulz foglalta el a hihetőleg fatornyot és 
templomot, — melybe rongyos volta miatt kötöttek — s 
a harangot és adta át a pápistáknak. 1753-ban már 
Majtisra jártak át a jánkiak istenitiszteletre, s ezzel 
együtt Nagyszekeres filiájává lön J ánk , mígnem 1765. 
Majtis anyaegyházzá lévén: hozzácsatoltatott. — Midőn 
1753-ban megszűnt létezni a jánki anyaegyház, azúrasz
tali készletek az egyház ládájával együtt Szakács Mihály 
jánki lakos kezére bízattak. 1783-ban Majtison a vizitáció 
alkalmával felnyittatván a jánki egyház ládája, kitűnt: hogy 
Szakács Mihály a jánki úrasztali készletek közűi, egy négy 
drágakővel ékített ezüst poharat és két ón-tányért el
adott. A megmaradt eszközök 1810 körül a majtisi egyház 
használatában voltak.

Ezután mitsem tudunk Jánkról 1823-ig. Ekkor Isaák 
Gáspár közbevetésére Sz. grf. Barkóczy János egy fundust



adott templom- és iskolahelyiség gyanánt a rajta levő 10 
öles cseléd-házzal, oly feltétellel: hogy a jánki református 
gazdák az ő tisztei által kimutatandó helyen hasonló cseléd
házat állítsanak fel. Ugyanakkor meghagyja a vizitáció, 
hogy rektort vigyenek. Ezen épület templomul azonnal 
át is alakíttatott; elkészülvén, a majtisi lelkész szolgált 
benne időnként, a kinek szolgálatait s Jánk kötelezettségét 
illetőleg egy szabályzatot adott ki a traktus, de a jánkiak 
ehhez ragaszkodni nem akartak; sőt úrasztali készleteiket 
is elvivék , s azt követelték, hogy a majtisi pap úrvacsorát 
osztani is járjon át; de az 1829-iki vizitáció megrendeli 
nekik, hogy ők járjanak át Majtisra. 1873-ban grf. Bar- 
kóczy János az eddigi parókhiális fundus mellett templom
helyet adván, arra, e csak 130 lélekből álló gyülekezet 
részint önerején, részint Nagyváradi Ajtay Sámuel 400 frt. 
adományából, részint az egyházkerülettől több Ízben nyert 
570 frt. államsegélyből egy 10 öl hosszú 4 '/2 öl széles 
csinos tégla templomot épített, mely minden vasárnap 
tömve van néppel, s benne bizonyos meghatározott vasár
napokon a majtis-jánki lelkész, máskor pediglen saját 
helyi tanítója szolgál.

II. Az egyes l e l készek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t  t ö r t é n t  események.  A régibb lelkészekről nincs 
említés. 1689. Tétsi K. János. 1718. Vásárhelyi M. 
Márton. 1725-ben mint aszszeszszor el akart innen menni, 
de az Ajtay-ház és Ötvös Miklós kérésére ott hagyatott. 
1726-ban panaszolják a vizitáció előtt, hogy az elhalt 
alispán Ajtay Mihály az egyház 30 ezüst forintját rézre 
váltván, elköltötte. Családjának meghagyatott, hogy 
váltsa vissza és fizesse meg. (Ezen családból való a mostani 
templomra adakozó A. S. is.) 1726-ban Zalányi Pál, a ga- 
csályi pap, rendeltetett Jánkra; de ez ápril 8-án az árvizbe 
fűlt Peleske körül, s május 1-sején Petróczy György ren
deltetett helyébe. Az 1727-ik évi vizitáció előtt dicsérik 
hivei, de mégsem maraszták. Helyébe jött 1727—30. 
Kémeri László, volt matolcsi rektor. 1730-ban Szigeti 
Zsigmond, ki 1731-ben az újévi vizitátorokat nagyon 
embertelenül traktálta. Fenyegetőzött, hogy a püspökhöz 
megyen, melyre a vizitátorok kijelenték, hogy mehet, 
mihelyt a traktus törvényt láttat felette. 1731. tavaszán



gacsályi pappá lett. 1731-ben úgy látszik nem volt pap 
Jánkon, mert a vizitáció csak annyit ir: „a jánki rektor 
magát jól viselte." 1732-ben ide dislokáltatott Horváth 
István. Ez megmaradt 1733-ra is, midőn a vizitáció a 
jánkiakat igy fenyegette: „Nem lesz papjok senki, ha a 
parókhiát meg nem építik!" 1733—35-ig Kis&ri Gergely. 
1734-ben „generosus Dnus Ajtay de restitutione sabbathalis 
proventus admonitus est. “ Ez a malom, melyből a sab- 
bathálejárt, Hérmánszegnél lehetett a Szamoson. 1735-ben 
Harsányi János. 1736—41. Múzsái István új pap. 1741— 
1744-ig Mezei János új pap, ki innen más traktusba 
ígérkezett. 1742-ben igy ir a vizitáció: „restek a jánkiak 
a templom megújításában. Melyben bár segítené a nőtlen
ségben és gyermek nélkül élő patrónus tek. Ajtay Sámuel 
úr!" 1743-ban a sirásás alkalmával találtak egy aranyat, 
mely az egyház ládájába tétetett. 1744: „templum et pa
rochiam non curant, aedilem non habént." Ugyanekkor 
jött Vida József, ki 1745-re nem akart maradni, mert 
hallgatói sem templomba nem jártak , sem a templommal 
és parókhiával nem gondoltak. 1745-ben jött Solymosi 
József, kinek idejében karácsonyban az egyházfi nem léte 
miatt szent bor és kenyér nem adatván, elmúlt az úr
vacsora-osztás Jánkon. 1747-ben Solymosi helyett az 
esperes tudta nélkül más papot hívtak; templomjukkal, 
parókiájukkal nem gondoltak, szegénységökkel mentvén 
magukat. Ekkor jött Váry Mihály, ki 1751-ben csak úgy 
ígérte megmaradását, ha a dűlőiéiben levő parókhiális 
épületek kijavíttatnak. Utánna több rendes jánki ref. lel
készszel nem találkozunk.

III. T a n í t ó k  és i sko l aügy .  1690-ben Jánki 
István mint jánki tanító szubskribál. 1705-ben lenni kellett 
tanítónak Jánkon, mert a tanítói fizetés be van jegyezve 
a Bélteki Usualis matriculájában. 1725-ben ezt írja a vi
zitáció: „scholam male curant jankiensies." 1726-ban ez 
van bejegyezve: „a rektor nem marasztatott; Czégénybe 
van hivatala." Ez Bényei Gábor nevű volt, mint kitetszik 
Cz.-Dányád alatt. 1726-ban jött Gönczy András, sekkor 
jó iskolát építettek. 1732-ben ezt mondja a vizitáció: „a 
jánki rektor dicsértetik, jól tanít." Ugyanezt mondja 
1733-ban is. 1734-ben a tanítóról ennyi emlittetik csak:



„rósz, káromkodós." 1736-ban Sentei uevíí tanító rn arasz- 
tatott; de nem maradt. Jött helyette ugyanekkor Szigeti 
Ferenc, kinek idejében 1749 ben pirongatták a hérmán- 
szegieket, hogy a „parókhia minortu — vagyis t. i. a 
tanítói lak- és iskolát — 12 év óta nem csinálták Jánkou; 
pedig ez az ő teendőjük lett volna. Marasztották Szigetit 
holtig; de 15 évi tanítóskodása után 1751-ben önként lemon
dott öregsége miatt. 1751-ben Újvárosi Márton hivatott 
meg tanítóul. Elment-e? Nem tudható. 1752-re Makiári 
Sámuel volt Jánkra tervezve; de hihetőleg el nem ment. 
1753-ban mint májtisi tanító emlittetik. Jánkon ezután ta
nító sem volt egész 1823-ig, a midőn a felszaporodó hí
veknek meghagyja a vizitáció, hogy rektort vigyenek. 
1829-ben már Mándy Benjámin a tanitó, a ki az egyház
megyének a Jánk és Majtis közötti viszonyt szabályozó 
rendelete ellen a népet felizgatta, a miért keményen meg
dorgáltatok. Az 1831/2 iki vizitáción nem lévén tanitói 
működésével megelégedve a nép, hivataláról egy időre 
lemond. Utóda 1832/3. Tóth József, kedvességben van, 
s igy marad mint szorgalmas tanitó 1835/6-ig, de már az 
1836/7-iki vizitáción a szintén dicsért Szilágyi Dánielt 
marasztják meg tanitó- és lévitának. 1838/9-ben a vizitáció 
figyelembe s a jobb tanítók közé sorozni ajánlja. 
1839/40-ben előléptetést kér, s hihetőleg 1841-ben meg is 
nyerte. 1841/2—44/5. Szegedy István, kit dicsérnek, de 
a ki a csekély fizetés miatt más helyre költözött. Az 
1845/6-iki vizitáció utóda Szilágyi Dánielről azt irja, hogy 
egyetlen egy tanítványát sem találta. 1846—48. Vatay
Mihály, ki csekély eredményt tanúsított. 1848—50. Ki
rály Pál. 1850—53. Bernát Antal. 1853—59. Csengeri 
István. 1859—64. Nagy Zsigmond segédlelkész, jeles
tanitó, ki innen cs.-bagosi lelkészszé lett. 1864—65. 
Kalós Péter segédlelkész. Őt követte Mándy Antal, ki itt 
meghalt, és Juhász József, majd Lukács Gyula váltott 
fel 1866-ig. 1866—69. Réz István, rendes lelkész volta 
tanitó. 1869—71. Bernáth Károly. 1871 — 72. Fodor La
jos. 1873. Domián János. 1873—74. Farkas Antal. 
1874 tavasza óta Peres János.

V. B e lh i va t a ln ok i  f izetések.  1703-ban a két 
belhivatalnokot következőleg fizették: 1) Minden gazda



ember, a kinek 2 hold vetése van, ád 3 kereszt búzát, 
melynek egyike a papé, másika a tanitóé. 2) A kinek 
vetése nincsen, ád 3 véka búzát, egyike a tanitóé. 3) Az 
ekklézsia rétjét falustól tartoznak megkaszálni, feltakarni 
és kihordani. 4) Fát minden ember ád 1—1 szekérrel, mely
ből a tanító '/j-dos. 5) Halotti prédikálásért 1 frt. 6) 
Házasulók esketésétöl 30 poltura. 7) Keresztelésért 24 
dénár. 8) 3 mezeje lévén a helységnek, kettején van 
3—3 szántóföld, egyiken 2, melyeket kétszer szántanak 
meg. 9) A jövevények és zsellérek fél bért adnak. 10) 
A guzsalyos özvegyek adnak 3— 3 sing vásznat, melyből 
y3-dos a tanító. 11) A tanítónak adnak egy kerülésbeli 
coquiát. 12) Adnak a tanítónak halotti temetésért 8 pol- 
turát vagy 1 tyúkot s 1 kenyeret. (Bélteki Matricula usu
alis. 101. lap.) 1725-ben Eötvös Miklós udvarából fizettek 
a papnak 15 forintot és 5 köböl búzát, az özvegy Ajtay 
Mihály udvarából 5 forintot és 5 köböl búzát. 1875-ben 
a jánki tanító fizetése: 9 köböl búza; 4 '/2 szekér széna; 
9 hold sovány föld; 1 '/2 hold kaszáló; 5 öl tűzifa; mintegy 
18 tanköteles gyermektől 7 frt. 20 kr., 18 véka zab, 18 
csirke, s a fensőbb e. hatóságilag megállapított stoláre 
és szállás.

VI. Tem plo m,  ú r a s z t a l i  ké sz l e t e k ;  egyéb  
egyház i  s i sko la i  épü le tek ;  i n góságok  és i n g a t 
l anok .  Bár az ős templom a kathólikusok részére elfog
laltatott is ; mindamellett megismertetjük azt, mint közép
kori műemléket, röviden a következőkben: épült — építési 
modora után Ítélve — a XV. század 2-ik felében tégla és 
terméskőből. Egyetlen hajójának hoszsza 8 ö l; szélessége 
5 öl; magassága 5 öl. A szentély hoszsza 4 öl; széles
sége 4 ö l; magassága 4 és '/s öl. A hajótól a szentélyt 
csúcsíves diadalív választja el. Boltozat csak a 8 szög 
három oldalával zárt szentélyben van és ez csúcsíves. 
Kapuzata 2 van, a nyogoti végén s a déli oldalán a hajó
nak s mindkettő csúcsíves; de az utóbbi be van rakva. 
Az ablakok a templom déli oldalán vannak. A hajón 2 
s a szentélyen 3, mindenik csúcsíves, felül kőrózsákkal.

A jelen század eleje óta használt oratórium a már 
előadott módon a gf. Barkóczy-féle cselédház végében 
alakíttatott, kelet felől. (Török Mihály gondnok idejében



stb.) Mint előadtuk, 1873-ban a kis egyház buzgalma 
folytán stb. egy új csinos templom épült.

Urasztali készletek. Egy finom ezüst tányér ezen 
körirattal: „Pio zelo raro distorta hac aetate exemplo 
sacris ecclesiae Jankiensis usibus offert Elisabetha Lonyay 
cum symbolo: pietas ad omnia utilis I. Tim. 5 8 r. anno 
verbi in carnati 1722.“ Egy ily köriratú ezüst pohár: 
„Symbolum charitatis Jesum amantem redamantis Dnae 
Elisabethae Lonyai cum lemmate: poculum salutem sum
mam et nomen Jehovae prae. . . dicabo Spsalm. 116—13 
adminstrando sacro fidelium oppidi Jánk convivio eücha- 
ristio consecratum anno partus virginei 1722.“ 2 darab
cin-kanna ily bevésettel: „Michael Ajtay vicecomes et 
consors ejus Elisabetha Lonyai fieri curarunt 1716.“ 1
ódon lengeteg kendő, selyemvirágokkal varrva, közepén 
ily alak I.H S, három szegletén pedig-!-. 1 lenge kendő 
arany- és selyemfonal virágokkal, közepén ily kivarrott 
szavak állanak: „Pótor Örzsébeth varta ez keszkenőt és 
ajánlotta Jánk városának 1650.“ 1 aranyfonállal, fehér
virágokkal körül varrott fehér kendő, közepén ez olvas
ható : „Michael Ajtay eum cons. sua Elisabetha Lonyai offert 
in usum sacrae coenae dominicae 1698.“ 1 kockákból ké
szült nagy abrosz, közepén ez áll: „1698. Michael Ajtay cum 
consorte sua Elisabetha Lonyai offert in usu sacrae coe
nae. “ 1 sávos és 1 gyolcs abrosz Jakab János ajándéka.
2 más sáhos abrosz s 1 verhenyes — selyemfonállal 
varrott — kendő; 1 lengeteg — zöld selyemmel varrott — 
kendő.

Iskola és tanítói lakul használtatik azon épület, mely
nek keleti részében az oratórium volt. Az oratórium előtti 
haranglábon egy kis harang áll, mely 1828-ban öntetett.

Az anyakönyvek s jegyzőkönyvek Majtison vezettetnek 
s a lelkésznél állanak.

üszszes ingatlanság a már fentebb is említett 8 hold 
és 316 □ öl belhivatalnoki földilletmény, 1600 □ ölnyivel 
számítva. (1875. márc. 10. öszszeirás.)

VII. Népes ség .  1801: Lelkek sz. 145. 1877: 
Lelkek sz. 127, újházasok sz. 2, szül. sz. 7 , konfirmáltak 
sz. 6, halottak sz. 9. Iskolások. 1877: tanköt. sz. 6—12. 
21, isk. jár 21.



30) Keór.
I. A község- és egyház ró l  á l t a l á b a n .  Fekszik 

Szatuiárban, a Szamos balpartján. 1292. Kállay Mihály, 
Jakab, Kopaz Tamás fia által való elfoglaltatásáról pa
naszkodik. 1427. Zsigmond király Kállay Jánosnak új 
királyi adománynyal ajándékozza. 1548. Dobó Ferenc és 
Domokos nyer benne részt. A Kállayak kérése folytán 
egy ideig a szomszéd községekkel együtt Szabolcsvárme- 
gyébe volt kebelezve. (Szirmai Szat.-v.-m. E. II. k. 358. 1.)

A Szamos gyakori kiáradásai miatt helyét többször 
változtatta, ezenkívül a háborús idők sanyarúságait is 
szenvedte; a pestis is meglátogatta.

A reformációt hihetőleg az egykor protestáns Kállay- 
család — mint földesura — befolyása után vette be s mint 
leánygyülekezet, az átellenes parton fekvő Semlyén tiliája 
volt 1873-ig, de ekkor paplakot építvén, a lelkészt át
költöztette, a mit Semjén rósz névén vevén, felsőbb e. 
hatósági engedélylyel különvált Keértől. Lelkésze: Varga 
Menyhért. Elődeit lásd Keér-Semjén alatt.

II. Tan i t ó k  és i sko l aügy .  Az iskolások előbb 
Semjénbe jártak á t , midőn t. i. a Szamos megengedé. 
1783 vagy talán 1782 tavaszán segédtanitóság állíttatván 
Keéren, az legelsőben Gáti Sámuellel töltetett be; de a 
ki „rósz emberu lévén, helyére dislokáltatott 1784-ben 
Darvai József; 1786-ban Szilágyi György, ki itt meglia- 
lálozván, félidőben jött helyette 1788-ban: Szíícs István; 
1793-ban Kiss József; 1796-ban Konyáry Ferenc; 1797. 
Czeglédi Mihály; 1798. Molnár Mihály; 1800-ban Kiss 
József. Ez idős volta miatt — igy szól a vizitáció,— al
kalmatlan lévén a toronyba járás- és harangozásra, elbo
csáttatott 1803-ban. Ugyanez évben Szilágyi János isko
lába nem járás és isk. épület nem létéről panaszol. 
1806. Kondor István. 1810. Boros Márton. Semmi isko
lája , még tanítványa sincs; de a szülék beismerik, hogy 
ennek magok az okai. 1811-ben mellgyengeség miatt le
mondott. 1812—18. Csonka János, ki jó tanító volt. 
Az 1814. nov. vizitáció megdicséri; egyszersmind meg- 
hagyja a keérieknek: „hogy mivel nincs a télnek mivel



mennie" fizetését a legnagyobb pontossággal behajtsák. 
1818—28. Szekeres László; szintén szorgalmas tanító. 
1828. Hermán András, hanyag tanító. 1829—35. Márton 
Imre , ki szintén dicséretes tanító volt. 1835—37. Szer
dahelyi Ferenc. 1837—51. Berki Sándor, ki egyike a 
szatmári ref. egyházmegye jobb tanitóinak. 1851—53. 
Szegedi István. 1853—60. Halász Pál. 1860—65. Varga 
Menyhért segédlelkész, szintén jó tanító. 1865 óta Szé
kely János.

III. Bel h i v a t a l n o k i  f izetések.  Keérből hajdan 
a belhivatalnokoknak alig jött valami proventusok. 1801- 
ben a Semjénben lakó le l kész  következő dijt húzott 
innen: 53 vfrtot, 33 szekér fát, 33 szekér szénát, 13 
köböl megrostált tisztabúzát, 6 vfrt. stolárét; földje volt 
2 fordulón 4 köblös, melyet az ekkla szántott. (Belhiv. 
fiz. öszszeg. kimut. 1801.) 1875. a helyben lakó lelkész 
fizetése: 22 köböl búza, 30 frt. készpénz, 132 frt. szé- 
naváltság; 6 öl kemény tűzifa, 36 hold föld, (1200 □ 
ölével) melyből a régi 5 és */2 hold adóját az egyház, a 
többiét a lelkész fizeti, mintegy 20 frt. stoláre. (1875. 
évi öszszeirás.)

A tanítói fizetés 1801: 7 rhfrt. 12 kr., 13 köböl 
búza: 33 szekér fa, 2 fordulón 4 hold föld, 2 köböl 
2 véka búza és 8 frt. 36 kr. tandíjul. 1875: 22 köböl 
élet 8 5 frt.; 6 öl kemény tűzifa, 18 hold föld egy tag
ban , melyből 7 és '/4 hold régi föld adóját az egyház 
fizeti, l/j hold lanka, az ó-temető fűtermésének használata, 
10 frt. stoláre és tandíjul minden iskolástól ya véka 
zab s ugyananynyi rozs rostálva, 23 kr. s 1 csirke.

IV. T em p lo m ,  t o r o n y ,  ú r a s z t a l i  kész l e tek .  
E g y h á z i  és i sko l a i  épületek.  I n g a t l a n  és ingó 
javak.  Keérben hajdan a t e m p l o m  fából volt s e 
helyett építtetett a jelenlegi imaház, mely egy igen egy
szerű épület. Építési idejét nem tudjuk. A t o r o n y  a 
templomtól távol, fából van s benne 2 harang függ.

Az egyszerű ú r a s z t a lh o z  való sz. e szközök  
ezek:  1 szőrszövet és 1 sáhos abrosz, 1 kék selyem
kendő rojtozva, 1 nagyobb és 2 kisebb tüli- s 1 mol- 
kendő, 1 sáhos kendő, 1 cin tányér, 1 aranyozott régi 
pohár, 1 cin-kanna, s 1 arany virágos keresztelő pohár.



Az egyházi épületek közííl a p a p i a k  építtetett 
1870—71. 8 az iskola 1868-ban. Ezek a templom s az 
egyház 2 szárazmalmával együtt a tűz ellen biztosítva 
vannak.

I n g a t l a n  birtokai az egyháznak a már említett 
belhivatalnoki szállások, külbirtokállományok s 2 malmon 
kívül 50 hold földből állanak, melynek nagyobb része 
kaszáló.

I n g ó s á g a i t  pedig az 1806. ápril 20. nyitott s 
azóta folytatott anyakönyvek s későbbi keletű jegyzőköny
vek teszik stb.

V. Népesség.  1801: Lelkek sz. 136. 1877: lelkek 
sz. 607, újházasok sz. 4, szülöttek sz. 36, konfirmáltak sz. 
94, halottak sz. 18. Iskolások. 1801: Tanulók sz. 20. 
1877: tanköt. 6 — 12-ig 70, iskolába jár 55, részben jár 
9, nem jár 6.

31) Keér-Semjén.
I. A község  és e g y h áz ró l  á l t a l ában .  Keér- 

Semjén fekszik Szatmárban a Szamos jobb partján. 1427- 
ben Zsigmond király Kállay Jánosnak adományozta. 
(Szirmai Szatmárvárm. e. II. k. 363. 1.) Legnagyobb 
részben ma is a Kállay család bírja. Viszontagságairól 
anynyit mondhatunk, hogy a Szamos kiáradásai s a had
vészek többször látogatták; valamint a pestis is.

Reformáltatása időpontját meghatározni nem tudjuk ; 
de erős azon vélelmünk: hogy ez az egykor protestáns 
Kállay-család — mint földesúr — befolyásával s pártfogása 
alatt történt és hogy a reformáció kálvini iránya 1570 
körül már teljesen megerősödött benne. Kezdettől óta 
anyaegyház volt s mint ilyen, filiájával, az átellenes 
parton levő Kéérrel együtt, a szatmári ref. egyházmegye 
kiegészítő része volt s az ma is. Pártfogója a Kállay-család 
róm. kathólikussá lévén, elmaradt az e család udvarából 
járt dézma is ; sőt üldözni kezdték ez egyházat. A szat- 
máre.-m. levéltárban levő 1718. ápr. 15. kelt okmány 
szerint, Kállay János a semjéni parókhiális telket elcseréli; 
egy 1720. nov. 21-iki u.-o. levő s a budapesti vallásügyi 
bizottság elé terjesztendett okmányban panaszolja az es



peres, hogy Kállay Ferenc a semjéni ref. templomot el
foglalta. Ugyanez időben róm. kath. lelkész is volt Sem- 
jénben, ki nyomozásokat is tett a szomszédos ref. egyházak 
és lelkészeik ellen; de e nyájnélküli pásztor, a Kállayak- 
nak a szabolcsi jószágaikra lett elvonulásával, szintén 
elhagyta e tájat. Az újabb időben (1860—70.) a semjéniek 
új tégla templomot s tornyot építettek s miután Keér pap- 
jokat elvitte, 1873 bán a papi állomást újból szervezték 
és ismét anyaegyházzá lőnek, és a régi rozzant helyett, 
egy új paplakot építettek. Ezekben pedig Pető János 
gondnoknak volt nevezetes része, ki buzgó tevékenységet 
fejtett ki egyháza érdekében.

II. Az egyes  l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  A XVI. és XVII. századbeli k.- 
semjéni ref. lelkészek emlékezete fenn nem maradt. Az 
egyházmegyei levéltár a következőkről emlékezik: 1) 1704. 
Ecsedi Márton. 2) 1720. Szentmártoni Mózes. 3) Az 
1725-iki vizitáció a lelkészt nem nevezi meg, egyedül 
csak kihágó természetét említi. 4) 1726. vagy talán ré
gebben is ott lakott Udvarhelyi György, egész 1728-ig. 
Az 1726-iki vizitáció a lelkészi szolgálatról következőleg 
rendelkezik: „Die Solis duae conciones, una in ecclesia 
altera, scilicet filia; una etiam in ecclesia matre; diebus 
gregariis singulis vicibus. “ 5) 1728. Solymosi József
dislokáltatott ide, ki hivatalából letétetett. 6) 1729. 
Kegyes Ferenc. 7) 1730-ban Gödöllei István. 8) 1731 — 
1733. Sárai András lévita, kiért a kibocsátási dijat 
is megfizették hallgatói, csakhogy legalább 3 évig marad
jon ott. Dicsérték és szívesen maraszták; de betegsége 
és a Szamoson járás miatt nem maradt. 9) 1733—36. 
Szigeti Zsigmond, kit szintén szívesen marasztottak. 10) 
1737—39. Bodoki Mihály. 11) 1840—42. Gyalai Sámuel. 
12) 1742—45. Bodoki Sámuel. 1743-ban — midőn Gyar
matra mentek a vizitációra az elöljárók — marasztják ; 1744. 
panaszolnak ellene, hogy nem katekhizál s hétköznap nem 
olvas bibliát. Ugyanekkor igy ir a vizitáció: „Illustrissima 
domina terrestris Mária Perényi (talán valamelyik Kál- 
layné) petit ministrum, qui literas scribere et perlegere 
dextere sciat. uA semjéniek más papot kérvén, ezt felelte 
nekik a vizitáció: „Kevés most a pap, — hihetőleg a pestis



miatt; — jobb ezzel maradónk, mint semmivel.“ 1745-re 
ismét nem marasztják. Ugyanekkor vizsgálatot rendel az 
egyházmegye a parókhián 3  ciuteremben verekedők ellen ; 
a kik azonban nem a pap cselédeihez tartoztak. 13) 
1745—48. Szilágyi Miklós. 1748-ban nem akart maradni, 
azzal mentvén magát, hogy a földesúrtól sokat szenved, 
a ki békóval és tömlöccel fenyegeti. Keér ellen panaszol, 
hogy nincs nálok egyházi fenyíték; a k . . .  át, károm- 
kodót 4 poltrára büntetik. Innen Simába ígérkezett. 14) 
1748. Harasztkereki Gergely, beteges ember. 15) 1749. 
Szatmári M. János. 16) 1750—58. Radnóti János. 17) 
1758. Mogyorósi András. 18) 1759. Tótfalusi Miklós. 
19) 1762—64. Vásárhelyi Kelemen. 1763. és 1764-ben 
panaszolnak ellene, hogy Keéren mindig későn végzi a 
vasárnap reggeli lelkészi szolgálatot. Mocsi Istvánt hívták 
helyette ugyanekkor; de ebbe a vizitáció bele nem egye
zett. 20) 1765—71. Mogyorósi András, mindvégig kedvelt 
pap. 21) 1771—77-ig nem szól a vizitáció Semjénről. 
22) 1776—88. Debreceni Ferenc. 1776 tavaszán, ha előbb 
nem, már Semjénben lakott s mindvégig kedvelt papja 
volt. 1783-ban Keér el akart válni; ugyanekkor állíttatott 
fel ott a külön tanítóság, a melylyel a papi jövedelem 
csonkulást szenvedett. 23) 1788—89. Gáti József. 24) 
1790. Illyési József. 25) 1791. Pesti József. 26) 1792— 
95. Kovács Márton. Hasztalan maraszták, maradni nem 
akart. 27) 1795-re dislokáltatott Kassai Sámuel. 28) 1797. 
Szabó János. 29) 1798. Ketzeli Ferenc. 30) 1800—1806. 
Csepelyi Mihály. 1802-ben a parókhia rongyos. 31) 1806. 
Kiss Mihály. Ennek halála után még ez évben 32) Tardi 
Mózes. 33) 1807—11. Szél György. 34) 1811— 15. Pel- 
sőczi Mihály. Kedvellik; de mivel a fizetést szorosan meg
kívánja: változik. 35) 1815—18. Őri József. 36) 1818— 
22. Dobos András. 37) 1822—28. Kuróvszki György. 
Alatta Semjén nem akarja az iskolát megcsinálni; a tani- 
tást pedig megkívánja, holott a papiakon a tanításra 
alkalmas helyiség nincsen; Keér pedig azt követeli, hogy 
estvére kereszteljen nálok, ne reggel midőn az isteni
tisztelet végzésére átmegy: mindezeknél fogva változik. 
38) 1828. Füsiis Dániel. Mind a papiak, mind a templom 
siralmas állapotban van. 39) 1829—30. Illyés István,



később f.-gyarmati pap. 40) 1830. Gáthy István. 41) 
1831—40. Dobos András, ki másodízben lakott itt. 42) 
1840—42. Somodi Molnár Ferenc, jelenleg cz.-dányádi 
lelkész. 43) 1842—65. Kiss Péter, ki itt halt meg. 44) 
1865—74. Varga Menyhért, az előbbinek segéde, ki 
Keérre ment át. 45) 1874 óta Balogh Áron, előbb bor- 
zovai lelkész.

III. I s k o l a ü g y  és t ani tók.  Semjénben kezdettől 
fogva a lelkészek tanították az iskolát; ámbár koronként 
külön tanítókra is akadunk; igy p. 1852. Szegedi István. 
1863. Kolumbán Bálint. 1865—66. Székely János. 1867 — 
71. Tömöri Pál. 1872—74. Szombati János. 1875. Ko
lumbán Bálint. 1877. Bornemiszsza Imre.

IV. Be lh i v a t a ln o k i  f izetések,  a) Lelkészi fizetés
1705: 1) Minden ágytól adnak 1 frtot, ha 3-an vannak 
is egy háznál. 2) Minden frt. után 1 — 1 véka búzát. 3) 
1 boglya szénát minden háztartók. 4) 1 szekér fa minden 
udvartól azon mód szerint. 5) A Kállay uraktól ezelőtt 
tizedrészt adtattak. 6) Esztendős zsellér dénár 24. Azontúl 
dr. 51, '/, véka búza. Azontúl úgy fizessen mint a lakos. 
7) Keresztelés dr. 24; esketés frt. 1; halotti prédikáció 
frt. 1; hal. éneklés dr. 24. (Bélteki Matric. Us. 85. lap.) 
1801: 29 v.-frt., 7 köböl rostált búza, 20 szekér széna, 
27 szekér fa, 3 v.-frt. stoláre, 2 fordulón 3 köblös föld,
melyet az ekkla szánt, 1 ford. 2 boglyás kaszáló. (Bel-
hiv. fizet, öszszeg. kim. 1801.) 1877: 20 köböl kétszeres 
élet; 72 frt. széna-váltság; 7 öl kemény tűzifa, udvarára 
szállitva; 13 hold szántóföld; 20 hold rét, mely csak 
száraz időkben használható s a lelkészi állomás újból
állítása alkalmával bocsáttatott az egyház közvetlen bir
tokától ; a stolárék.

b) Tanítói fizetés 1877: 7 köböl kétszeres, 2 öl 
kemény tűzifa udvarára szállitva, 7 katasztralis hold és
1000 □  öl föld, de a mit az iskola teljes elkészültéig az 
egyház használ; tandíjul m.-e. 16 frt., minden tanítvány
tól 40 krt számítván, m.-e. 40 véka szemes tengeri s 
ugyananynyi csirke.

V. T e m p lo m ,  t o r o n y  s h a r a n g o k .  U r a s z t a l i  
k é s z l e t e k .  E g y h á z i  és i s k o l a i  é p ü l e t e k ;  i ngó  
és i n g a t l a n  j a v a k .  A régi t emp lom  fából volt s



helyette szilárd anyagból egy újabb ízlésű díszes templomot 
épített a semlyéni hívek buzgalma, mely 1867-ben készült 
el. Bádogos tornyában 2 harang függ, az egyik mintegy 
1 % mázsást 1799-ben öntötte Cserépi Ferenc Rettegen, 
Erdélyben, az egyház költségén; a kisebb 1 mázsást 
1846-ban Kovács Mihály egyháztag ajándékozta.

U r a s z t a l i  e s zközök :  9 darab részint fehér pa
tyolat, részint selyem és másnemű terítő. Ezek közül 1 
fehér patyolaton ezen körirat olvasható: „Én vagyok az 
életnek ama kenyere stb.“ ; 1 kis rózsaszín selyemkendő 
Jezik Simon izráelita; 1 nagyobb selyemteritő pedig Pe- 
tőh Pál gondnok ajándoka 1870-ből. Ezen térítők legna
gyobb részt aranyfonal- és vörös selyemmel vannak 
hímezve. Továbbá: 2 db. cin-tányér 1641-, 1 db. aranyos 
szélű ezüst pohár 1644 és 1 cin kanna 1644-ből s 1 
boros korsó.

Az egyház i  és i sko la i  é p ü l e t ek  közül a mostani 
papiak (lásd I. cikk) igen kényelmes új épület; az iskola- 
épület pedig a régi papiak, de a mely maholnap teljesen 
alkalmatlanná lesz. Ezek a templommal együtt a tűz ellen 
biztositvák.

I n g a t l a n o k :  közvetlen egyházi birtok: 41 hold s 
77 □  öl rét és 23 hold s 100 CD® szántóföld; továbbá 3 
h. szántóföld végrendeleti hagyomány. Lelkészi állomány: 
13 hold s 100 D° szántóföld. Tanítói állomány: 7 hold 
s 1000 □  * sz.-f. A holdak 1600 □  ölével számítva.

Az egyház i n g ó s á g a i t  az anyakönyvek (1777 óta) 
s különböző jegyzőkönyveké s az 1833. készült parókhiális 
pecsét, teszik.

VI. Népesség.  1801: Lelkek száma 96. 1877: 
Lelkek sz. 386, újházas. sz. 2 , szülött, sz. 20, konfir
mált. 8, halott, sz. 13. Iskolások. 1877: tanköt. 6—12-ig 
56, iskolába jár 44, részben járt 6, nem járt 6.

32) Kisar.
I. A k ö z s é g r ő l  á l t a l á b a n .  Kisar fekszik Szatmár- 

megyében a Tisza balbartján. A hagyomány szerint halász- 
kunyhókból keletkezett, melyeket a Tisza-part oly pontjára 
építettek, mely a vizár által kevésbé volt látogatva s
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talán innen van Kis-Ar neve. Árvíz járta agyagos határa 
leginkább tavaszi vetemények alá való, legelők , gyümöl
csösök (különösen nagy almásokkal) és erdőkkel bővöl- 
ködik, de ez utóbbiak megfogytak. Földesurai a követke
zők voltak: 1520. Rozsályi Kun Péter és Pál; 1524. 
Urágffy János; 1633. Bethlen István és Péter; 1662. 
Székely László; 1663. Vas Márton, kik benne rész-jószágot 
nyertek. (Sz. Sz.-v.-m. E. II. k. 235. lap.)

Viszontagságaiból a következőket említhetjük meg: 
1565-ben Schwendy Lázár és Haszszán basa csatároztak 
mellette. (Szir.) A szatmári német várőrség 2000 írtnál is 
több kárt tett benne, a mint ez az 1662. tartott megyei 
vizsgálatból kitetszik. (Sz.-v.-m. levéltár act. pol. fasc. 12. 
1662.) A kuruc-világban többféle hadak szállották és 
sarcolták meg, mely ellen a vezérektől kieszközölt véd
levelekkel oltalmazták magokat a kisariak; igy I. Apaffy 
Mihály fejedelem 1681. szept. 21. debreceni táborából egy 
rendeletet ad „a lelki és testi szabadságért fegyvert viselő 
magyarországi lovas és gyalog hadaknak, hogy a kisari 
lakosokra reászállani, őket ingyen való gazdálkodásra kény
szeríteni és annak nem praestalásáért személyekben szidni, 
verni és akárminemíí külső-belső javokban megkárositani, 
templomokra és kerítésekre, parókhiális házokra és szőlő
hegyekre erőszakosan menni ne merészeljenek. “ A törökök 
kiűzetése alkalmával nagyobb mérvíí fuvarozásra is kénysze- 
rittetett, mely célból a község fogatot és kocsist is kénytelen 
volt tartani, kit havonként fizettek. Ezt igazolja egy, a 
kisari ref. egyház ládájában őrzött irat, melyben „a bírák 
és lakosok rekoguoskálják" . . . „hogy helységük lakosát 
Péterfi Miklóst k. k. király urok ő f. parancsolatjából 
fogadták volt meg helységestül kocsisnak Landor-Fehér- 
várig és az odavaló vidékig, Ígérvén néki bizonyos fize
tést holnaponként a feljebb múlt esztendőkben, mely 
szolgálatában adnak neki helységestül egy darab földet. . . 
a Xagyar felől való füzesen" stb. (Az évszám le van sza
kadva.) Egy 3-dik (ugyancsak az egyház Iád. levő okmány 
szerint) bizonyos „szokás" dívott közöttük, mely a bíróság 
viselésén kivül talán a határbeli közös haszonvételek s 
szolgálmányokra vonatkozott; de a mely megrontatván, 
Nagyarból hivott 8 egyén által a következőleg intéztetett



e l: „Kis Árban lőtt 8 ember törvénye Anno 1685. Dum 
ignoro. Mi jó lelkiismeretünk szerint az elünkbe adott 
dolgot megvizsgálván, az felelet után tettünk ilyen tör
vényt: az Fejedelem szernek (egykor Bethlen István által 
birtokolt része a falunak) és az Károlyi szernek (Károlyi
család birtokrésze) adtunk hűtőt azon, hogy eskedjenek 
meg hogy tulajdon Pongrácz uram háborította meg kö
zöttünk , az régi közöttünk levő szokást, ezen tí kegyel
mek elhadták magokat maradni s nem eskettenek meg. 
2-do álljanak elő az Fülpösi szer és Kun szer, (hasonlag 
a Fülpösi- és Kun-családi birtokrész) egy-egy ember, 
eskedjenek meg azon, hogy nem N. Pongrácz uram volt 
az közöttünk levő régi szokásnak elbontója, ha ezek is 
magokat azon elhadnák mondám egyik az másik szerre 
menjen az régi szokás szerént, valamint az régi végezés 
és kötés volt közöttünk, az 100 frt. büntetés alatt. Ezen 
törvénytevő emberek által ezen törvényben azt is meglát
tattuk . hogy az kik ezen veszedelmes időben az bíróságot 
viselték azokra ne menjen az bíróság, mivel igen sajnál
ják , hanem más emberek, kikkel az falu megelégszik, 
az legyen biró. hogy ha pedig oly nem találtatnék, mely- 
lyel a falu megelégednék kételenség alatt azoknak is fel 
kell venni. Lőtt. ezen törvénytétel nagyari becsületes em
berek által u. m. Tóth Mihály, Kovács Gáspár, Bihary 
János, Kónya István, Szűcs István , Bihari Márton , For- 
pai Gólya János és Szilágyi György uramék előtt." Ezzel 
kapcsolatban meg kell emlitenünk, hogy bár 1848. előtt 
mint jobbágy község földesúri hatóság alatt állt (1810. 
és következő években a gf. Károlyiak, Szarka-, Pongrácz-, 
Bay-, b. Perényi-, Csatári-család s Isaák Gáspár lévén 
földesurai); de mindazáltal nemesség is lakta Kisart, kik
nek elöljárójuk a nemesek hadnagya volt; igy p. 1810-ben 
a 110 gazda közűi 18 volt nemes. (Szirm.)

II. Az e g y h á z ró l  á l t a l á b an .  A hitjavitást előző
leg Kisar r. kath. anyaegyház lehetett. Az 1864-iki „Sche
matismus cleri Szatmár." 154. lapja szerint régi kathól. 
templom létezett benne. Ezt igazolja azon szentelt víztartó 
is , mely e század elején a kisari ref. templom körűi talál
tatott. A reformáció a Rozsályi Kun és a Drágffy protest. 
főúri családok pártfogása alatt szilárdult meg benne.
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A szájhagyomány szerint előbb Nagyarnak lett volna 
filiája; de erre nézve semmi okmány sincs a szatmári ref. 
egyházmegye levéltárában. Ha filia volt is kezdetben, 
hamar anyásittatott; mert már a XVII-ik században egyike 
a szatmári ref. egyházmegye legtekintélyesebb gyülekeze
teinek , 8 benne egyházmegyei gyűlések is tartattak, igy 
p. 1686. okt. 23. 1693. febr. 25.; majd 1704. ápr. 9. 
stb. és az újabb időben majd minden évtizedben. Leg
régibb múltjáról keveset tudunk. A sz.-e.-m. Vet. Tar- 
ezalian. protocolluma egyes házassági s válópereket sorol 
elő 1670—1725. s 30-ig. Anynyi kétségtelen, hogy már 
a XVII-ik században papja sőt tanítója is volt. A gyüle
kezetét közvetlenül a lelkész igazgatta a polgári elöljárók
kal, kik a vizitáción megjelentek s a papot, mestert ma- 
rasztották; mig a lelkész-hivás joga az egyháztanács, 
majd legújabban a népre szállt s a tanító hívása az egy
háztanács jogkörébe ment át. Az egyház gazdái az egy- 
házfiak voltak, kik közöl talán 1786. v. 1725-ből Juhász 
Mihály és Szita Márton emléke maradt. A presbitérium fel
állítása és gondnokság rendszeresítése idejéről nincs tudo
másunk. 1861 óta itt is képviseleti alapon van szervezve 
a presbitérium. Napjainkban ez egyház buzgósága- és hala
dásának több-több jelét adja ; ide mutat a többek között 
az is, hogy az iskoláztatást megkönynyitette, a meny
nyiben a tandijt eltörölvén, e helyett a tanítónak az egy
házi pénztárból 1 0 0  o. é. frtot fizet.

III. Az egyes l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  A kisari lelkészek névsorajvz 1690-ik 
évet előzőleg nem maradt fenn. 1 ) 1690. Dányádi György 
a kisari lelkész (lásd az esperesek közt); de hogy elődei 
is voltak, kétségtelen. 2) 1697. Almási János. Utódai 
1720-ig kik voltak, nem tudjuk. 3) 1720—26. Kisari 
Gergely, valódilag Nagy G., kisari fi. Az 1726-iki vizi
táción , a midőn se a papot, se a tanitót nem marasz- 
tották; „aediles salarium nec pastori nec rectori praestare 
solent, templum turrim reaedificent." 4) 1726—30. Bucsi 
István, 1724 óta e.-m. ülnök. 5) 1730—35. Matolcsi Ori 
István. Született Matolcson; 1707. gyarmati rektor; 1727. 
e.-m. ülnök volt s bár dicsérték, de még se marasztották 
s igy Mándra ment; 1743-ban pedig meghalt. Az ő ide



jében az 1732-iki vizitáción jelen voltak Steph. Szarka 
nob. Michael Kozma judex primarius. Az 1733-iki vizitáció 
ezt jegyzi meg: „Pastor hicce manere factus est; — quod 
Joannes Balla socer rectoris generum suum in parochia 
percussit, tamquam violator parochiae communi suffragio 
ad sedendum in cippo communi judici extradatus est.“ 
6 ) 1735—38. Nagyari Jakab, egykor esperes, most első 
ülnök; kit dicsérnek azért, hogy a templomban hétköznap 
is bibliát olvas; de vádolnak azért, hogy egy embert a 
traktus hire nélkül exkommunikált. Jött Nagy árból; meg
halt Kisarban 1738-ban s szóig, évét is a rektor Váradi 
J. töltötte ki. 7 ) 1739—46. Szentimrei N. István e.-m. 
jegyző, ki Simából rendeltetett ide. Hivataloskodása alatt 
pestis dóit Kisar környékén. Hallgatói mint tudós és jeles 
embert dicsérik. Alatta 1744-iki vizitáció igy rendelkezik: 
„Mandatum est ecclesiae, ut arboretum ecclesiae, quod 
pecuniis sacris emtum est in Osztoró, neque per vicinos 
minui patiantur; idem mandatum est de arboreto, quod 
est in Sárókert. Mandatum est item, quod arboretum, 
quod testamentaria legatione a Valentino Fodor pie de
functo , conjugeque ejusdem, ecclesiae dispositum est, in 
Szájvető, (quod pessima fraude possidetur per Casparum 
Imre) ecclesiae restituant. Ligna pro futuro anno moderna 
liyeme administrent." 1745: „arboretum Szájvető dictum 
restitutum est ecclesiae, in usum ministrorum, ut in visi
tatione anni praeteriti mandatum erat, et jam actu pos
sidetur ministro." 8 ) 1746—49. Szigeti János akadémikus 
pap. 9) 1749—54. Udvarhelyi György első aszszeszszor.
1753- ban bár semmi pauaszszal nem tudtak ellene előál- 
lani, még sem marasztották hallgatói, hanem Batizi Sá
muelt hívták meg esperesi konszenszussal, de annak U. 
Gy. úgy saját személye, mint az egyházmegye nevében 
ellene mondott s az mint törvénytelen meg is semmisül
vén, U. Gy. helyén maradt; de a kisariak más évre sem 
marasztották, sőt egy Törös Mihály nevű ember különös 
becstelenséggel illette, a miért az meg is büntettetett. 1 0 )
1754— 59. Szikszai István ifjú pap; tanult Debrecenben; 
1775. e.-m. ülnökké, 1778. jegyzővé lett. Hallgatói bár 
sok ízben marasztgatták, 1759-re még sem tudták meg
tartani. 1 1 ) 1759—61. Etédy Márton, ki 1779. e.-m.



ülnökké lett. 1 2 ) 1761—68. Kovács István, kit 1768-ban 
elébb nem akartak marasztam , aztán váltig marasztották , 
ele jobb helye nyilván, a beregi traktusba ment. Mint 
igen kedves papot, még 1808 körül is emlegették. 13) 
1768—73. Tereb Szatmári Ferenc, ki 1756 óta e.-m. 
ülnök volt; 1772-ben el akarták iktatni Kisarból, de a 
vizitáció nem engedte. 14) 1773—88. Atányi János. 1780- 
ban Kisar Gyarmatra rendeltetett vizitációra, de (hihetőleg 
a járhatlan utak miatt) meg nem jelent. 1784. Sályiba 
akart menni A., 1788. pedig Nábrádra; de aztán bár 
marasztották, Porcsalmára ment. 15) 1788—97. Keresz
túri György, ki 1793. e.-m. ülnökké lett s 1797-ben 
Kisarban meghalt. 16) 1797—1802. Árokháti István e.-m. 
ü., jött Gacsályból, ment Gyügyére. 17) 1 8 0 2 — 1 8 0 8 . 
Szé les  A ndr á s ,  a tudós történész stb. (Lásd az e.-m. 
írókat.) Alatta és az ő serkentésére épült a jeles és még 
most is használt kényelmes papiak, melyhez hasonló ko
rában az egész egyházmegyében nem volt. 18) 1808—13. 
Kása József; jött Gacsályból. 1813—23. Melegh Dániel. 
20) 1823—32. Beregszászi Pál. 2 1 ) 1832—38. Réz István. 
Meghalt nyug. Gyíigyén. 2 2 ) 1838—55. Eszenyi László; 
meghalt Kisarban. 23) 1856—61. Zámbory Sándor, ki 
innen Sályiba, onnan Fülesdre ment s ott meghalt. 24) 
1861—62. Bakó Lajos jött Sályiból s Kisarban meghalá- 
lozván, segéde Juhász József mint helyettes lelkész szol
gált 1863 tavaszáig. 25) 1863 óta Kenyeresy Sámuel, ki 
is született Miskolcon, 1825. okt. 31. Tanult ugyanott; 
majd 1843. szept. 1 . Sárospatakra ment. Innen 1844 tava
szától 1845-ig segédtanitóságra jött M.-Váriba s onnan 
ismét viszszatért, Patakra. 1848. máj. 1 0 . Porcsalmára 
jött ki 3 éves rektornak; de az egyház megmarasztá, mig 
előtte lelkészi pálya nyilik. 1852. márc. 18. kápláni vizs
gát tett s kettős minőségben működött Porcsalmán 1854. 
april 24-ig, a midőn Borzovára választatott meg rendes 
lelkészül s onnan 3 év múlva Rápoltra, Rápoltról 5 év 
múlva Nagyszekeresre, s 1863-ban Kisarba választatott 
meg rendes lelkészül. Viselt egyházmegyei segédjegyző- 
séget is stb. A kisari egyház pénzügyeinek rendezésében 
Zámbory Sándorral együtt nem kevés érdemei vannak; 
úgy szinte az egyház birtokainak biztosítása sőt növelése,



és az építkezésekre buzdítást illetőleg igen sok buzgalmat 
fejtett ki.

IV. Ta u i t ó k  és i sko l aügy .  A kisari tanítók neve 
1686 óta van feljegyezve. 1715 körül a kisari iskola nö
vendékei eként voltak osztályozva : abécések, — együtt ol
vasók (collectores), rudimentisták és grammatisták. (B. M. 
U. 48. lap) 1801-ben a fiúk az ábécétől szintén a (latin) 
grammatikáig tanultak bezárólag; a leányok pedig bibliai 
históriát és kis katekhizmust s természetesen olvasást, 
irást és számvetést. Hogy ezután az egyes egyházker. s 
illetőleg megyei tantervekhez mennyiben alkalmazkodtak 
a kisari tanítók, megmondani nem tudjuk. 1 ) 1683-ban 
kisari tanító volt Csengeri Mihály. 2) 1690. Gödölei Ist
ván, ki 1727-ben már gacsályi pap volt. 3) 1698. Kisari 
Gergely, 1720-ban kisari lelkész. 4) 1699. Mohácsi István. 
5) 1700. Lévai Balázs. 6 ) 1704. Komáromi János. 7) 
1712. Petróczy György. 8 ) 1722. Angyalosi Miklós. 9) 
1723. Matolcsi András. 10) 1724. Fányi János. 1 1 ) 
1725—27. Beregszászi György. 12) 1728-ban tudósabb 
tanítót kívánnak; jött is valaki, de nevét nem jegyzé föl 
a vizitáció, hanem csak annyit, hogy 1731-ben elrontotta 
az iskolát. 13) 1732-ben Sentei N. N. elrontván az iskolát, 
nem akarták marasztani; azonban a jobb jövő reménye 
alatt mégis megmaraszták. És csakugyan megjavult, s 
az éneklésbe is beletanulván, ott lakott egész 1734-ig, a 
midőn ismét viszszajött 14) Fányi János. 15) 1737—39. 
Várady János, dicséretes tanító. 16) 1740—42. Lepsényi 
Mihály. 17) 1742—45. Halmi István, ki Czégénybe ment. 
18) 1745—49. Gyarmati Miklós. 19) 1749. Diószegi Fe
renc, ki igen szerencsétlenül még karácsony előtt meghalt. 
20) 1750—52. Técsi János, ki Czégénybe ment. 21) 
1753—61. Szűcs István, igen jeles tanító, ki Matolcsról 
jött és Nábrádra ment. 22) 1761. Kiss József, kit máso
dik évre is marasztottak, de nem maradt. 23) 1762—64. 
Tegze Pál. 24) 1764—68. Várady Gergely. 25) 1768. 
Pataky Mihály. Itt lakott legalább is 5 évig, s mint igen 
jeles tanítót dicsérik. 26) 1775. Varga István. 27) 1778. 
Buzik Gábor. Tanult Patakon, volt gyarmati preceptor, 
s Kisarban lakott, mint igen jeles, dicsért és szeretett ta
nító 25 évig, a midőn bár szívesen marasztották, saját



telkére gazdául szállott. 28) 1802. Mikola Ábrahám, 
ugyancsak gyarmati preceptor. Elődjének dicséretes pél
dáját követte, mint jeles tanitó. 1811-ben lemondván, 
utóda lett 29) Szaplonczai Pál 1826-ig. Bár néha-néha 
hanyagolt is, mindazáltal mint dicséretes és jó erkölcsű 
tanitó több Ízben dicsérettel emeltetik ki. Utódai: 30) 
Ország Pál 1827. 31) Lökös György, kit sikeres tanitó- 
nak mondanak 1828-ban; de a szülők gyermekeiket isko
lából kifogván, nincs kit tanítania. 32) 1829—41. Rápolti 
Mihály. Nyugtalan ember és egyike azoknak, kik az 
egyházmegyei tanácsban a tanítóknak is ülést és szavazatot 
követeltek; de kevésbé jó tanitó. 33) 1841—47. Almási 
Ferenc. 34) 1847—56-ig id. Gacsályi Pál. 35) 1856—60-ig 
Nagy Gábor. 36) 1860—70. Ferenczy István. 37) 1870— 
1872. Tóth Lajos, egyike volt a jobb tanítóknak, ki itt 
1872. meghalt. 38) 1872 óta Papp Kálmán. 1878 ápr. 
óta segédje Patay Pál.

V. G o n d n o k o k  1848 óta a következők voltak: 
1848—51. Id. Tóth Gábor. 1851—60. Tardy György. 
1860—63-ig Nagy Zsigmond. 1863—70. ismét Tardy 
György, ki a papi telken történt építkezéseket vezette. 
1870—72. Balla Gáspár, ki alatt az iskola épült. 1872/3. 
Tardy György, ki egész életét az egyház szolgálatában 
töltvén kholerában halt el. Utóda Nagy Lajos, szintén 
úgy múlt ki 1873/4. utófelében. 1874/5. Szarka Benjá
min. 1875/6. id. Nagy János. 1877. Szarka János.

VI. Le lkész i  és t an í t ó i  f i ze té sek:  a ) l e l k é s z i  
f ize tés  1700 után.  Akinek van 20 kereszt búzája, 52 
kéve búzát ad , a kinek annyi nincsen, 32 kévét, a kinek 
annyi sincs, szemül ád 1  köblöt, a ki azt sem adhatja, 
ád 1  frtot, a mint a lelkipásztor akarja; e mellé minden 
gazda garas-pénzt ád 7 polturát. 2) Fele a falunak egy- 
egy boglya szénát, nro. 40 boglyát; a ki szénát nem 
adhat, ad 24 dénárt. 3) A fa nro. 74 szekér; a ki semmi
képen fát nem hozhat, fizet érte 18 dénárt. NB. A mester 
a fából '/3 -mados. 4) Halotti prédikálástól 1  frt. Ke- 
reszteléstül 1 tyúk s 1 kenyér. 5) A guzsalyos özvegyek 
tartoznak 3 sing vászonnal. 6 ) A zsellérek tartoznak éven
ként 33 dénárral. 7) A nőtlen legények megházasodván, 
fizetnek 70 dénárt. (Későbbi kéz: copulatio 1  frt.) 8 )



Mindenik mezön lészen a pásztornak 2 — 2  hold földje, 
melynek megszántásával és bevetésével a falu tartozik, a 
pásztor'búzájával. 9) Vagyon 9 gyümölcsös-kert is zálogos 8  

írtban. Vagyon kenderföld is. 10) Ismét a praedikátor szá
mára volt 2 0  frt. készpénz, melyet a falu elköltvén, adott 
érette a parókiádhoz, az Usztoróban közönséges falu főidéből 
örökképen egy gyümölcsös-kertnek való db. földet, melyet 
az eklézsia bekertel becsülettel és rekesztéssel tart illendőké- 
pen, ’/j-mada azon földnek illeté az iskolamestert. A. D. 1715. 
15. 9 . bris. (B. M. U. 47. lap.) 1081: Készpénz 70 rhft., 
búza 26 köböl, szántóföld 2 fordulón 3 köblös. Ezeket 
az eklézsia megszántja. Szénát adnak 45 szekérre valót; 
fát 45 szekérrel; stoláréból jö 10 rhft. (A belhiv. fiz. 
öszszeir. 1801.) 1875: 38 hold föld egy tagban, 8  hold 
legelő illetmény, 42 köböl tisztabúza, 50 papi szekér széna 
8  rudasával, 12 öl keményfa udvarára szállítva, 40 pft. 
készpénz s az e.-megye által megszabott stoláre.

b) T an í t ó i  f izetés:  1700 elején: 1 ) A kinek 20 
kereszt búzája van, fizet 1  keresztet és 6  dénárt. 2) A 
kiknek vetésök nincs, ‘/ 2 vékát és 12 polturát. 3) A fából 
'/3- mados. 4) A halotti éneklésért 8  poltura. 5) Tandíj : 
abécésektől 8  poltura, kollektoroktól 34 dénár, olvasóktól 
48 dénár; rudimentistáktól 27 poltura, grammatistáktól 1 
frt. (B. M. U. 48. lap.) 1801: Pénzfizetés 33 rhft. Búza 
13 és '/j köböl; tengeri- és kenderföld 2 fordulón 2 vékás, 
melyet az eklézsia szánt; sás-nyilat adnak 7 szekérre valót; 
fát 15 szekérrel; tandíjból jő 16 rhft. (A belhiv. fiz. 
öszszeir. 1801.) 1875: 19 hold föld 1 tagban; 4 hold 
legelő illetmény; 2 1  köböl tisztabúza, 6  öl kemény tűzifa 
udvarára szállítva; 2 0  pft. készpénz s tandíjul az egyház 
pénztárából 1 0 0  frt. o. é.

VII. Tem plom,  t o rony  s ha r angok .  Ura sz -  
t a l i  eszközök.  E gy ház i  és i sko l a i  épületek.  
I n g a t l a n  és ingó j avak.  A téglából épült díszes t em
plom és t o ron y ,  a régi fa-templom és torony helyén 
1794—97-ig építtetett az egyház közköltségén s került 
3014 rhftba. A toronynak faárkádokról emelkedő s 4 to
rony-fiúval körzött 8  szögű zsindelyes sisakja elavulván, 
1873-ban lebontatott s csak ideiglenesen fedetett be; 1877 
év tavaszán pedig a torony 4 szögű felrakása 2 öllel



fellebb emeltetvén, reá bádogos sisak tétetett. Az elő
irányzott költség 3000 frt. o. ért. E toronyban 2 harang 
függ. Az egyik 1641-ben öntetett ily körirattal „In 
honorem Dei fudit me Georg. Wierd in Eperjes." A 
másik 559 fontos s 559 rhfrton öntetett az egyház által 
1800-ban.

1809-ben u r a s z t a l i  k é sz l e t e k  ezek voltak: Egy 
talpatlan aranyozott ezüst pohár, körirata szerint ajándé
kozta Szent-Miklósi Borbély György 1649. Ezt 1843-ban 
elrabolták. Egy másik mindenütt aranyozott liliom alakú 
kehely, 1645-ben már az egyház tulajdona volt. 3 régi 
ón-kanna, miknek egyikén 1675, másikán 1773 évszám 
látható. 1  ón keresztelő-edény. 3 ón-tányér. 1  sávos 
abrosz eme felirattal: „íme az ajtó előtt, állok, és zörge
tek." Adta ns. Szarka Zsuzsánna 1776. 4 „tisztességes 
keszkenő." (1809. öszszeir.) Jelenleg az úrasztali készletek 
ezek: 1  ezüst tányér, 2  aranyozott ezüst pohár, 2  cin
tányér , 3 ón-kanna, 1 nagy bádog-kanna, 1 nagyobb
sávos abrosz, 1  aranyos sávos abrosz, 1  kisebb kivarrott 
virágos szélű' abrosz, 1  arany-csipkés hímzett kendő, 1  

china-ezüst keresztelő-edény tálcástól.
E g y h áz i  és i sko l a i  épü le tek .  A lelkészi telken 

levő parókhiális ház 1803/4-ben épült Széles A. lelkész 
buzdítására, téglából, a régi faház helyére, s került 1300 
rhfrtba. Ugyanazon telken 1866. szilárd anyagokból, 
zsindelytető alatt melléképület épült, mely is az egyház 
által adott koszton s napszámosokon kívül 355 frtba került.

A tanítói telken levő szűk és elavult iskola helyett 
1870-ben készült egy új iskola, terméskő alapra szilárd 
anyagokból, zsindelyes tetőzettel. Hossza 12 ö l, szélessége 
6  öl. Van benne egy tágas tanterem , egy tanácskozó he
lyiség , a tanító számára 3 lakszoba s kamara, és alatta 
alkalmas pince. Az egész épület a fuvar és kézi napszá
mokon kívül 2400 o. é. forintba került, melyet az egy- 
luízi pénztár fedezett. Mellék-épületek szintén itt is vannak.

Van az egyháznak 1  szárazmalma is, mely 1775-ben 
épült. Mindezen egyházi és iskolai épületek biztositvák. 
I n g a t l a n  és ingó egyház i  j avak.  Az egyháznak 
jelenben épen annyi birtoka van, mint az 1867-iki arányo-



sitás előtt, csakhogy most részben más dűlőkben.*) Ne
vezetesen 101 hold és 420 □  öl tagositott kaszáló és szán
tóföld ; továbbá 53 hold s 1049 □ öl százados fákkal diszlő 
erdő-birtok; mindezek holdját 1200 □  öllel számítva. Ezen 
közvetlen birtokon kívül az előbbi fejezetben említett papi 
és tanítói föld-illetőség. Végül egy hold faiskola.

Készpénz  v a g y o n a  az egyháznak 1848 előtt csak 
566 v.-forint s 15 kr. vala, 1877 előtt pedig 5561 írt. 
40 kr. o. é.**)

I ngóságok .  3 darab anyakönyv, 1  tanácsjegyző
könyv, 1  gond.-számadási j.-k., 1  körleveles j.-k., 1  dia
rium , egyliázker. s megyei jegyzőkönyvek és egyéb 
nyomtatványok s a parókhiális pecsét 1833-ból.

V ili. Népesség.  1801: Lelkek száma: 500. 1877:
1. sz. 771, szül. sz. 23, újházasok sz. 12, halotak sz. 26, 
1801: Iskolások 41. 1877: tanköt. 6 — 12-ig 95, isk. járó 
78, teljesen iskolázatlan 9.

33) Kis-Namény.
I. A községrő l  és eg y há z ró l  á l t a l á b an .  Kis- 

Namény fekszik Szatmárban a Szamosközön, termékeny ha
tárral. Birtak benne 1436. és 62.: Báthori András, István és 
Pál; 1524-ben birja Drágffy János; 1527. Dorcsányi Péter; 
1585. Lónyay István; 1614. Macskásy Mihály; 1640. 
Némethy Pál; 1744. grf. Teleki Mihály; 1810-ben Ajtay, 
Becsky-, Domahidy- és Kölcsey-családok egy-egy részt. 
(Szirmay Sz.-v.-m. e. II. k.) A rozsályi várat (1562., 1671. 
stb.) ostromló s a Szamosközön táborozó különféle hadak 
portyázásainak, mint a szatmári német várőrség dulásai- 
nak is nagyon ki volt téve. Ez utóbbi 1662 ben feldúlta 
és benne 500 frt. kárt tett.

Hajdan róm. kath. egyház volt. 1332-ben Barnabás

*) Az 1809-iki összeírás a Sárkány-erdejét, Valagazát, Kis-erdöt, Cserszur- 
déki kis erdőt, a Kisirtoványt, a Büdös-tó melletti kis erdőt említi. A mostani 
dűlök nevei: Uszturó, Felsömezö, Tóbeli büdösszeg, Godaék, Csejhe.

**) E pénztárból időnként több nemű adományozásokat és segélyezéseket 
tett az egyház; jelesen: 1852 óta a szatmári gimnáziumnak évenként 1 frt., 1859. 
a debreceni főiskolának 100 frt., a szigeti líceumnak 20 frt., a sályi viz által ká
rosult egyháznak 10 frt. o. é. és minden lehető alkalommal segélyezett és segélyez 
egyes szűkölködő egyházakat és iskolákat.



nevű plebánusa 4 garast és 40 dénárt fizet pápai sexen- 
nalis dézma gyanánt. 1333-ban Péter nevű 4 garast. 
1334. ismét Barnabás 2  dénárt. 1332-ben az ugocsai, 
1333-ban a szatmári róm. kath. esperességhez tartozik. 
(Schematismus cleri Szatmariens. 43. lap.)

Reformáltatása — mint Drágffy birtoknak — egyenesen 
Drágffy Gáspárnak tulajdonítható. 1545-ben már teljesen 
el volt szakítva a kath. egyháztól; 1567 és még inkább 
1570 körül a kálvin-féle irány hive volt. Lampe E. P. 
s a Bélteki Usual. Matriculája mint a szatmári ref. egy
házmegye egyik anyaegyházát említik; azonban 1670— 
1720-ig az egyházmegye közjegyzőkönyveiben házassági 
és válópereinél alig van egyéb említve. Mint anyaegyház
nak filiája is volt: Darnó. Benne e.-m. gyűlések is tartat
tak; igy 1681., 1684., 1694-ben stb. Az 1709-iki pestis, 
majd az 1717-iki tatárjárás megnéptelenité. 1725-ben 
csak 8  gazda és 3 zsellér találtatott benne. 1776-ban 
félig; 1791-ben pedig teljesen elvált tőle Darnó.

II. Az egyes  l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  Az 1697 előtti lelkészekről nincse
nek adataink. 1 ) 1697. Vári N. István. 2) 1717 után 
Németi Mihály. 3) 1722—26. Hodosi Miklós lévita. 4) 
1726—28. Thury János rendes pap. 5) 1728—30. Bá- 
nyay Mihály. 6 ) 1730. Almásy János tanácsbiró. 7) 1731. 
Harsányi János. 8 ) 1732— 1736. Bányay Mihály. 9) 
1736—40. Solti Gergely. 10) 1740—45. Vári János, ki 
1744-ben az egyháztól legalább 3 db. földjének megszán - 
tását kérte. 1 1 ) 1745—49. ismét Solti Gergely, kit a 
vizitáció megintett 1746., hogy a hétköznapi biblia olva
sást s a templomi katekhizálást el ne mulaszsza. 1 2 ) 
1749—53. Fülei Sámuel, kit 1753-ra nem marasztottak; 
de maga sem maradt, mert az épületekre semmi gond; 
sokat ígérnek, keveset teljesítenek. 13) 1753—60. Vida 
István. 14) 1760. Kovács István. 15) 1761—64. Baróthi 
István, kit egy töredék 1764-re nem akart marasztald, 
sőt a templomba sem járt, mely miatt azt a vizitáció ex- 
kommuuikálta. 16) 1764. Aszalai János, kinek fizetése 
‘/j-át mind Namény, mind Darnó el akarta vonni s ezért 
nem maradt. 17) 1765—71. Arday István. 1772—75. 
nincs szó Naményról a Jerémiás egyházlátogatási j.-köny-



vében. 18) 1774—76. Nagy János. 19) 1776—81. ismét 
Vida István. Panaszkodik a csalárd fizetés miatt. 1778- 
ban meghagyja a vizitáció, hogy az egyház protokollumot 
szerezzen; mert pap nélkül, a pap pedig ekkla nélkül 
marad. 1780-ban már volna protokollum, de a pap sem
mit se ir bele. Ment Nagyszekeresre. 20) 1781—91. 
Tardi László. Elment a Naménytól különváló Darnóra.
2 1 ) 1791—93. Bora János; jött Simából, ment a Nyírbe.
22) 1793—96. Literáti Vida István harmadizben. Öreg
sége miatt nem maraszták. 23) 1796—99. Főző József 
Majtisról. Szeme világa meghomályosodván, elbocsáttatott. 
24) 1799—1809. Kozma Ferenc. Megfeddi a vizitáció őt 
és egyházát; őt azért, hogy a parókhián kalákát csinált, 
az egyházat azért, hogy az egyházi épületekkel nem gon
dol. 25) 1809—11. Vári István; egy igen jámbor öreg, 
ki itt halt meg. 26) 1811—12. Nagy László. 27) 1812— 
1815. Szél György. Tanult Debrecenben; szorgalmát di
csérik. 28) 1815—32. Hegymegi Kiss Áron előbb vetési 
lelkész. Jeles szónok s közkedvességű pap. (Lásd az irók 
közt.) 29) 1832—47. Sajókazai Kazay István. 30) 1847— 
1859. Szabó Sámuel. 31) 1859 óta Gyarmathy Zsigmond 
előbb p.-daróci lelkész.

III. I s k o l a  ügy és taní tók.  1705-ből be lévén 
jegyezve a Bélteki-féle Usualis Mátrikulában a tanítói 
fizetés: önként következik, hogy ez időt előzőleg nemcsak 
iskola létezett Kisnaményban, hanem külön tanítói hivatal 
is. A tanitó egyszersmind a filiális Darnó gyermekeit is 
köteles volt tanítani. Ezen tanítók névsorát azonban csak 
1758 óta tudjuk; jelesül: 1 ) 1758—61. Várady György 
preceptor, kinek jó iskoláját dicsérik. 2) 1761. Kalocsai 
Mihály, ki 1763-ban Matolcsra ment. Ezután 1765-ig 
nincs szó a rektorról, csak anynyi emlittetik, hogy mind 
Namény, mind Darnó a papi fizetés '/3 -át a tanitó számára 
elvonni akarja. 3) Az 1766. januári vizitáció Szabó László 
naményi rektorról megjegyzi, hogy hamisan vádolják és 
csak azért nem marasztják, mert fizetni nem akarnak. 
Ez 1763-ban hagyta el Tyukodot, s menynyiben neve 
1764-ben egy eklézsia neve alatt se fordul elő: alkal
masint 1764 óta hivataloskodott Kisnaményban. 4) 1766. 
más tanitó jött, hihetőleg Vecsei István, kiről enynyit



jegyeznek meg: „a rektor szorgalmatos és marasztatott.“ 
1768-ban neve is ki van Írva, azon megjegyzéssel, hogy 
korhellé lett s elbocsáttatik. 5) 1768—71. Szilágyi György. 
1771—74. nincs szó Naményról. 6 ) 1774. tavaszán — 
ha előbb nem — ott volt Barta András, ki tolvajsága 
miatt elbocsáttatott, b) 1776. Nagy Mihály, ki fizetés- 
csonkítás miatt panaszol s 1782 ben Cs.-Újfaluba megy. 
8 ) 1782. Gáti Sámuel, kinek kegyetlensége miatt 3—4 
gyermek maradt az iskolában. 9 ) 1783—86. Költő János, 
a vizitáció szerint „tanításra született“ tanitó. 10) 1786. 
Boros József. 1 1 ) 1789—94. Patay József. 12) 1794. 
Makrai Ferenc. 13) 1795. Károly József. Előbb dicsérik. 
1800-ban tanítana, ha volna kit. 14) 1801 Dobrai Jó
zsef, hajdan debreceni diák. Fél időben jött helyette: 
15) Hajdú Pál 1805-ig, egykor pataki diák; szorgalmas 
tanitó. 16) 1805—11. Nagy László. Tanult Debrecenben 
s itt szorgalmas tanitó lett. Papja helyett mint káplán 
' / 2 évet ő szolgált ki. 17) 1811. SzendreiPál; részeges, 
korhely. 18) 1812—14. Mészáros Péter. Előbb szorgal
mas tanitó; 1814-ben panaszolják ellene, hogy mind ő, 
mind felesége részegesek stb. 19) Az 1814. novemberi 
vizitáció előtt Keresztúri Mózes ad dicséretes vizsgát tanít
ványaival , kit később is dicsérnek; de a menynyiben 
nejével nem lakott, ennek kérvényezése folytán oly fel
téttel marasztá meg 1816-ban a vizitáció, ha azt magához 
viszi. E feltételt később teljesité is ; de zavaros családi 
élete miatt kénytelen vala az egyház elbocsátani. Utóda 
20) 1818-ban Geczeő Enók; szintén dicséretes tanitó. Az 
1819. nov. vizitáció előtt azért panaszol, hogy7 az iskola- 
épület kijavításával nem gondolnak s fizetésének nagy7 

része kinn van 8 az Ígért szántást sem teljesítették; 1821- 
ben azért hagy7á ott Kisnaményt; mert az 1815-ben meg
ígért dupla tandijt levonták. Utódai: 21) 1821 — 24.
Tacsi Bálint; 22) 1824. Lányi János ,*) jelenleg zsarolyáni 
pap; 23) 1825—28. Szabó András, ki mint simái pap 
halt meg 1877; 24) 1828—32. Ferenczi István,—.mind-

*) Tantárgyai voltak: „Vallásra való bevezetés, Természet históriából az 
Állatok országa: A deák nyelv első kezdete; Olvasás, Retűfogás ós esmergetós; 
Reggeli, estveli s több könyörgések; A számvetés 4 alsóbb nemei; írás és 
éneklés."



anynyian dicséretes tanítók voltak. 25) 1832—35. Tu- 
rányi Gábor. 26) 1835—47 Gacsályi Pál. 27) 1847—50. 
Lovas József. 28) 1850—54. Elek Lajos. 29) 1854—59. 
Tóth Áron. 30) 1859—61. Bemáth Antal. 31) 1861 — 
1865. Gaál Lajos. 32) 1865—72. Szabó Antal. 33) 
1872—74. Lukács Árpád. 34) 1874 óta Szabó Ambrus. 
Ezek között mint jó tanítók különösen kitűntek Elek 
Lajos és Gaál Lajos, ámbár a többieknek is voltak jó 
iskoláik.

IV. Bellii v a ta ln  oki  f izetések,  a) Lelkészi fizetés 
1705 körül: 1) Minden gazda, a kinek 2 vetése és fel
jebb vagyon, ad a pásztornak 52 kéve búzát, a kinek 
1  vagyon, 26 kévét, a kinek 1  sincsen, ha a jövedelem
nek asztagba rakásakor megadja, tartozik flor. 1 , ha 
nem: azután tartozik 1  köböl búzával. 2) Minden gazda 
ad 1  boglya szénát, a ki nem kaszálhatott, polt. 8 , úgy 
minden gazda 1 — 1  szekér fát, melynek '/3-a a mesteré. 
3) Halotti predikálás flor. 1, keresztelés 1 tyúk s 1 
lyukas kalács. Esketés — ha bérfizető fl. 1 , más rendűek 
felét. A zsellérek adnak ' / 2 bért, a guzsalyosok 5 sing 
vásznat. (Bélteki Matric. Usual. 61. lap.) 1801: 60 
kereszt búza, 7 köböl szemes élet, 10 szekér széna, 40 
szekér fa , 3 fordulón 6  köblös föld, 6  frt. stoláre. (Bel- 
hiv. fizet, öszszeg. kimut. 1801.) 1874: 50 köböl búza, 
170 rudas széna, 8  öl kemény tűzifa udvarára hordva, 
8  és ’/j hold föld, 6  frt. készpénz s a stolárék. (1875. 
febr. 1 . öszszeir.)

b) Tanítói fizetés 1705 körül: Minden gazda ád 2 
véka búzát; a fából '/j-ados; halottól, ha férfi: polt. 8 , 
ha leány: 1 kendő; a gyermekektől didaktrum. (B. M. 
U. 61. lap.) 1801: 6  von.-frt.; 1 0  köböl szemes-élet, 40 
szekér fa, 2  vékás szántóföld s tandíjul: az ábécésektől 
8  garas, a felljebb valóktól 1 vfrt. s 1 véka máié. (Bel
li. fiz. öszszeg. kim. 1801.) 1874: 20 köböl búza, 60 
rudas széna, 4 öl kemény tűzifa udvarára hordva, 4 hold 
föld, 3 frt. készpénz, tandíj és temetéspénz. (1875. 
febr. 1 . ö. ir.)

V. Templom, ,  t o r o n y  s ha rangok .  U r a s z t a l a  
és kész le te i .  Egyh áz i  és i sko l a i  épü l e t ek .  I n 
g a t l a n  és i ngó j ava k .  A kisnaményi t em p l om ot



Henszlman (Archaeol. közi. 1864. 151. lap.) eredetileg a 
XV-ik században épültnek mondja, de anynyi újításon 
ment keresztül, hogy csak t o r n y a  tartotta meg eredeti 
alakját. Hajdan kathól. templom volt s Kiss Áron esperes 
naményi iskolás korában még látott egy angyal forma 
szobortöredéket e templomban. Déli oldalát legutoljára 
1853-ban toldották ki 3 öl 3 hoszszúság- és 4 öl széles
ségben. E templomban a szatmári ref. egyházmegye a 
pátensvilágban 1860. máj. 1 0 . egy nevezetes gyűlést tar
tott. (L. e mű 256. stb. lapjait.) A t o r o n y n a k  4 
torony-fiú közűi kiemelkedő igen hegyes sisakja 1797 ben 
készült, de a mely nagyon inogván, 1868. lehúzatott s 
helyette egy dísztelen kúpos zsindely-fedél készült. A 
torony ingása miatt az egyház 2  h a r a n g j a  lábakon függ. 
E harangok közűi a nagyobb — m.-e. 6  mázsás — felirata 
szerint 1845. készült; a kisebb — m.-e. 2 és ' / 2 mázsást — 
1844. öntötte a 18 éves ns. Csepelyi Ferenc Mándról. 
A templom belső felszerelése egyszerű s ebben a régi 
kathedra sem tesz kivételt. Ennek koronáját 1818. ké- 
szité Belényesi József.

U r a s z t a l  és készle te i .  A templom piacán egy 
hengeralakú oszlopon áll a kerek úrasztala, mindkettő 
vörös márványból, melyet aranyos körirata szerint a fő
gondnok D. Domahidy Antal és hitvese T. Újhelyi Ve- 
rónika készíttettek 1833. A hozzá való készletek ezek: 
1) 10 db. terítő, melyből kiemelendő 3 hímzett fehér 
kendő, 1  sárga selyem rojtos kendő, 1  fehér patyolat 
k., melyet Fábián Ferencné adott, 1  más fehér patyolat 
kendő aranyhimzéssel „Domahidy Miklósné Ilosvay Ju
liánná ajándoka 1872.“ s végül: 1  vörös bársony arany
csipkés teríték Kazai Luiza ajándoka 1862. 2) 2 sz. 
kenyérosztó cin-tányér; egyike Pap Erzsébet ajándoka 
1771., másikán egy S. betű látható. 3) 2  ezüstpohár, 
egyiken G. G., másikon V. M. betű látható; 1  khinai 
porcellán-kanua s 1 födeles cin-kanna „Németi Pál adta. 
Isten tisztességére 1645.“ 4) 1 keresztelő üveg-pohár,
üveg-tálcával.

Egyház i  és i sko l a i  épü l e t ek .  A most fennálló 
4 szobás kényelmes papiak 1861-ben épült; melléképületei 
pedig 1871-ben. A tanitói lak és iskola régibb épület,



benne a tanítónak 2 szobája van; tanszobáját 1875. látták 
el padozat- és alkalmasabb székekkel. A tanító mellék- 
épületei 1874. és 1875-ben készültek. Ezen épületek a 
templommal együtt a tűz ellen biztosítva vannak.

I n g a t l a n o k .  Egyházi állomány: 16 hold 1100 D°; 
lelkészi állomány: 4 h. 500 D 0; tanítói állomány: 5 h. 
1 0 0  □  mind 1600 □  ölével számítva.

Ingóságok .  2  db. anyakönyv, kezdve 1777. és 
1839-en; egyháztanácsi és körleveles jegyzőkönyvek, ala- 
mizsnás diárium, egyházmegyei s kerületi jegyzőkönyvek 
s névtárak stb. s a parókhiális pecsét 1833-ból. (1875. 
febr. 1 . ö.-ir.)

VI. Népesség.  1801: Lelkek száma 355. 1877: 
lelkek sz. 585, újházasok sz. 1, szülöttek sz. 20, kon- 
firm. sz. 9, halottak sz. 16. Iskolások. 1801: Tanulók 
sz. 30. 1877 : tanköt. 6 —12-ig 56, isk. jár 42, iskolát 
elhagyott 14, tanköt. 13—15-ig 20, iskolába jár 20.

34) Kisszekeres.
I. A község  és e g y h áz ró l  á l t a l á b a n .  Fekszik 

a Számos-közön, termékeny határral s szép erdőséggel. 
Hajdan a Szekeressy-család bírta, igy 1359. és 1379-ben. 
1404. a Kölcsey-család, 1422. Domahidy György és
László, 1460. a Károlyiak, 1515. Kende Péter, 1524. 
Drágffy János, 1555. a rozsályi Kunok; majd gf. Zin- 
zendorf és Du Jardin, 1810-ben a Domahidy-, Pongrácz-, 
Isaák-család; aztán gf. Majláth A. s a forradalom után 
b. Haynau stb. bírták. (Szirmay II. köt. 244. lap.) A 
Számos-közön portyázó hadak- s a szatmári német várőr
ségtől sokat szenvedett. Ez utóbbi csak 1662-ben is 200 
frtnyi kárt tett benne. 1717-ben a tatár, aztán a pestis 
és más járványok látogatták.

Egykor kath. egyház volt. A reformáció első iránya 
a Drágffy Gáspár befolyása s pártfogása alatt már 1545- 
ben el volt benne terjedve; 1567 s még inkább 1570 
körül a kálvin-féle irány lön uralkodóvá. A szatmári ref. 
egyházmegye alakulásakor ehez csatlakozott s oda tarto
zik ma is. Az 1670—1720 körüli időkig leginkább vá-

36



lópereiről emlékeznek a nevezett e.-m. közjegyzőkönyvei. 
Pártfogói voltak a Drágffyak s a Kun-család , gf. Majláth 
Antal. Jelenleg úgy maga az egyház, mint tagjai nagyon 
szegények s hogy fennállhasson, az e.-kerület által több
ször részesittetett államsegélyben.

II. Az egyes  l e l k é s ze k  és h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  Kisszekeres lelkészeiről csak 1689 
óta vannak némi adataink. Ez évben ugyanis 1 ) Kémen 
István volt lelkésze. 2) 1706. Németi Miklós. 3) 1707-ben 
már nincs papja, sőt a lelkészi fizetés sincs feltéve a B. 
Usualis mátrikulájában, hanem egy későbbi kéz meg
jegyzi annak 8 6 -ik lapján, hogy Kisszekeres, Nagyszekeres 
filiája volt. 1723-tól fogva a vizitáció Nagyszekeres libá
jának írja mindenütt az ezt követő években; de már 
1730-ban Kisszekeresnek rendes papja van, mig ellenben 
Nagyszekeresnek csak lévitája. Ez a pap 4) Nábrádi 
György nevű öreg lelkész volt, kit csak 1  évre tett oda 
a traktus; de 1731-ben is ott maradt, a midőn azzal 
fenyegette a vizitáció Kisszekerest., hogy gondatlansága 
miatt nem fog papot kapni. 1733-ban nagy nyomorúság
ban levőknek írja a vizitáció a kisszekeresieket, a kik 
mindemellett is 1732-ben új (fa) tornyot építettek. 1734- 
ben nagy iga alatt voltak Kisszekeres (jobbágy) lakosai 
s nagy részben eloszlottak; ez okból az 1735-iki vizitáció 
Nagyszekereshez csatolásukon munkált: de az öreg Náb
rádi mindazáltal ott maradt. 1736-ban képteleneknek je
lentvén magokat a lelkésztartásra, a beteges öreget nem 
marasztották. Ennek dacára ismét jött egy öreg pap 5) 
Dálnoki János, ki 1736—42-ig ott nyomorgott. 1739-ben 
igy ir róla a vizitáció: „hallgatók nélkül él ezen elha
gyott egyházban, saját gazdálkodása által tartván fenn 
magát. “ Hasonlag nyilatkozik róla 1742-ben is. Ezután 
1744-ig nincs szó Kisszekeresről. 6 ) 1744. Gyalai Sámuel 
lévita, ki itt laktában szenteltetett pappá; marasztották 
is, de Ricsére ígérkezett. 1745-ben megjegyzi a vizitáció, 
hogy a parókhiális fundus nem megvetendő részét a mlgs 
földesúr provizora elfoglalta, mely a tek. patrónus urak 
útján viszszaszerzendő. Ezen fóldesúr vagy gf. Zinzendorf, 
vagy báró du Jardin lehetett. 7) 1745. Sentei Sámuel 
lévita. 8 ) 1747. Viski Márton. 9) 1748. Harsányi János.



10) 1750-ben azt hja a vizitáció, hogy meghalt a kis- 
szekeresi pap és a szomszéd papok szolgáltak ott; de az 
elhalt nevét ki nem teszi. 1 1 ) 1750—53. Halmi István 
lévita, a kit azért bocsátottak e l, mert csak lévita volt. 
Ezen évben Kisszekeres D a r n ó t ,  mint egykori filiáját, 
magához viszszacsatoltatni kérte. 1 2 ) 1753—55. Solymosi 
József rendes pap, kit mind a nép, mind Ormós nevű 
foldesúr dicsér. 1755-ben Tisztaberekre hivatott Kisszeke
resről a lelkész; de neve nincs feljegyezve. Ezután nincs 
szó róla 1759-ig. Ekkor nem marasztják 13) Józsa Imrét, 
minthogy csak lévita volt. 14) 1759—62. Mogyorósi András. 
1760-ban marasztják s a vizitáció igy ir: „Heic clenodia 
in templi Crypta inventa in manibus d. Ormós (földesúr) 
stringuntur." 1761-ben nem akart maradni a fizetés cson- 
kulása miatt. Ide vonatkozólag ezt Írja a vizitáció: „De
cima est denegata a spect. domino Maróthy a pie memo
riae decessoribus in usum ministri pie collata, cujus rei 
faber est d. Sámuel Kolonay." Hihetőleg ezt a rozsályi 
Kunok — a Maróthyak leánvágú ősei — ajándékozták. 15) 
1762—65. Gyújtó Tamás. 16) 1765—71. Solti Gergely, 
ki alatt 1766-ban igy ir a vizitáció: „Ecclesia anxia est 
super eo, quod dnus Emericus Ormós res in templa in
ventas, via facti sibi rapuit, vendidit, nec pretium ruinis 
templi investivit." 1771 -ben azért bocsátók el Soltit, mert 
az iskolás gyermekeket tanitani nem akarta. 17) 1771 — 
77. Vecsei György. 1766-ban nem akarta a nép marasz- 
tani; de a földesurak s a vizitáció megmaraszták. 18) 
1777-ben „meghalt a kisszekcresiek papja." 19) 1778— 
81. Csengeri Pál. Jött Kömörőből s ugyanoda ment 
viszsza. 1778-ban megparancsolja a vizitáció, hogy mát 
rikulát szerezzenek, különben nem kapnak papot. 2 0 ) 
1781. Bibarczfalvi János, ki magát Egribeajánlotta. 2 1 ) 
1782—84. Fülei Sámuel, ki Géberjénbe Ígérkezett. 22) 
1784. Kézy György. 23) 1785—87. Szilágyi György. 24) 
1787—89. ismét Bibarczfalvi János, ki innen Gyiigyére 
Ígérkezett. 25) 1789 — 91. ismét Csengeri Pál, ki innen 
Amaczra ajánlotta magát. 26) 1791—94. Fekete István. 
27) 1794. Biró Balázs. 28) 1795. Kovács Márton, ki innen 
Kömörőbe ment. 29) 1796. Sallai András. 30) 1799—1805. 
Geczeő István. Tanult Patakon; meghalt Kisszekeresen.
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31) 1806. Gáti Lázár. Tanult Debrecenben. 32) 1810—16. 
(Tatárfalvárói) Őri József. Szül. Matólcson; tanult Debre
cenben, de nem soká, „mindazáltal sok 8 —9 észt. diák
nál többre vitte." 1814-ben panaszolnak ellene, hogy 
iskolát nem tanít. 33) 1816— 18. Fejér Pál, kedvelt pap 
és tanító. 1817-ben már panaszolnak ellene, hogy melle 
gyenge s szavát nem értik; prédikációját papírból olvassa. 
34) 1818. Gáti István, kit szerettek mind a templomban, 
mind az iskolában. 35) 1819—23. Nánási Mihály, kinek 
fizetését nem adják be jól. 1820-ban mind ő, mind a pát- 
rónus Domahidy-család rektort kér. 36) 1823—27. Kazai 
István, mint papot és tanítót egyaránt kedvellik. 37) 
1827—29. Lányi János. 38) 1829—32. Kurovszki György. 
Panaszol, hogy a vékát elvágták; az iskolaházat nem 
reparálják. 39) 1832—72. Muzsalyi László, ki itt sok 
nyomorúság után meghalt. 40) 1872 óta Cseke Bálint, 
ki innen Simába ment.

III. T an  ügy. Az iskolát, mióta csak papjai voltak 
Kisszekeresnek, mindig azok tanították, kik közül úgy 
jó mint selejtes tanítók is voltak, mint az I. cikk alatt 
láttuk is. 1777-ben Ba logh  An dr á s  preceptorról is em
lékszik a vizitáció, ki saját pénzén vett itt egy, telek
darabot s azon iskolát építvén, úgy tanitgatott. 0 t még 
1784-ben is marasztották. 1785— 1806-ig nincs szó sehol 
a kisszekeresi tanítóról, hanem a papok tanitóskodtak; 
majd 1806-tól Varga Mihály lett a tanító egy kevés 
ideig, aztán ismét a lelkészekre szállt a tanitás A forra
dalom után a rettenetes emlékű Haynau és utódai német 
községi iskolát akartak állítani s meg is nyitották; de ez 
természetesen nem honosulhatott meg. Haynau Klotild 
még később is adott némi segélyt az iskolára. 1861-ben 
Mándy Lajos segédlelkészt bízta meg az egyházmegye 
az iskola tanításával; de már 1864-ben ismét maga taní
tott a lelkész; 1864-ben egy új paplakot s abban alkal
mas tanszobát s a segédtanító számára is egy szobácskát 
építvén az egyház: a traktus Tyukody Györgyöt s.-tani- 
tóul rendelé Kisszekeresre, ki itt a lelkész felelőssége 
alatt működött 1870-ig s ekkor őt Monói Kiss Lajos vál
totta fel, kinek nem rósz iskolája volt s ki helyett 
1871-ben Tömöri Pált rendelte az egyházmegye. 1872-ben



ifj. Kemenszky Dénes volt a segédtanító. 1873 óta ismét 
a lelkész tanítja az iskolát.

IV. B e l h i v a t a l n o k i  f i ze tések.  Lelkészi fizetés 
1801: 2 rhfrt 18 kr., 33 köböl búza, 24 fél szekér 
széna, 26 szekér fa, 2 rhfrt. stoláre, 5 köblös fold, melyet 
az ekkla megszánt. (Belhiv. fiz. öszszeg. kim. 1801.) 1874: 
20 köböl kétszeres búza, 24 papi szekér széna, 8  öl 
kemény tűzifa udvarára hordva, 16 hold föld, melyből 
2  hold őszit, 2  hold tavaszit megmunkál s az egésznek 
adóját fizeti az egyház, és stolárék. Múzsáiyinak még 
12 db. marha-legeltetést is adott Majláth gróf; de a Haynau 
bérlője ezt — noha a jószág minden szolgalmaival együtt 
adatott át — 2  dbra szállttá, le.

A segédtanító fizetése 100 osztr. frt. és élelmezés- és 
szállásból állott; ezt s a 1 0 0  frtot az egyház, a másikat 
a lelkész teljesítette. Ezen kivül tandíjul fizetett minden 
növendék 1 — 1  frtot s 1  csirkét. A tandijt midőn a lel
készek tanítanak, ők élvezik.

V. T em pl om  és h a r a n g o k ,  ú r a s z t a l i  kész
letek.  Egyh áz i  és i sko l a i  épüle tek .  I n g a t l a n  és 
ingó j avak.  A t emp lom (az Archaeol. Közi. 1864. 
foly. 153. lapja szerint) a XV-ik században épült téglából. 
Egyetlen hajója a 3 oldal zárású szentélylyel ugyanazon 
szélességgel bir; az előbbinek régi főkapuja be van fa
lazva, és fölötte új kerek ablak látható; déli mellékkapuja 
igen egyszerű. E templom alatt volt a Rozsályi Kunok 
sírboltja, mint ezt a déli kapuzat fölött levő Kun László 
címere is igazolja. Belől a templom falán egy művészileg 
készült epitáfiuma függött egykor valamelyik Kunnak; de 
most már ennek csak darabjai hányódnak-vetődnek egyik 
födeles templomszék tetején. Állítólag a székek alatt egy 
„Apaffy Emerentia11 névvel jelölt síremlék is léteznék a 
padozat földjébe temetve. A sirboltba, mint az I. cikkben 
látható, többször jártak kegyeletien kutatók.

A templom előtt inkább harangláb, mint toronyban 
függ 1  h a r an g ,  fölirata következő: „Hoc opus fieri fecit 
perill. ac magnif. dnus Stephanus Kun de Rozsály. Prefiet 
arcis Szatmár supr. Capitan. in Honorem ST. et individuae 
imitatis Proditore Eccl. Kisszekeres. In honorem Dni fudit 
me Georg Wirdt in Eperjes. A. Dni 1646.“



A templom belső felszerelése egyike a legegyszerűb
beknek, térés piacán is egyszerű ú r a s z t a l  áll s a hozzá 
való ké sz l e t e k  a következők: 8  db. jelentéktelen kendő, 
terítő s abrosz, mikből pár db. aranynyal van hímezve; 
3 tányér cin és ónból, ez utóbbin ezen felirat: „Dér var 
deiner Drick und is, Got nicht vorgis vor allén dinken“ ; 
1  aranyozott talpas ezüst pohár, 1  ón-kanna s 1  kulacs.

Az egyház i  és i sk o l a i  épü l e t ek  a már említett 
lelkész-tanítói lak és iskola s pár melléképületeiből álla
nak , melyek a templommal együtt a tűz ellen is bizto
sítva vannak.

In g a t l an o k .  Lelkészi állomány: 16 hold szántóföld 
s 8  h. kaszáló. Egyházi birtok: 8  hold. E földbirtokot 
Muzsalyi László lelkész nyerte az egyháznak a földesúr 
gf. Majláth kancellártól, ki egy alkalommal Bécsbe akar
ván viszszaindulni, elfeledte kedvelt t.-ujlaki bajuszpedrőjét 
meghozatni, miről Muzsalyi este a vacsoránál értesülvén, 
reggelre meghozta s a korán induló gfnak kézbesité. E 
földek mind a lelkész számára voltak adományozva; de 
tekintve az egyház nagy szegénységét, azokból az említett 
menynyiség annak javára kiszakittatott.

I n g ó s á g o k :  3 db. anyakönyv, kezdve 1785-ön; 
5 db. jegyzőkönyv 1831. és 1832-től; több rendbeli egy- 
házker. és megyei jegyzőkönyvek s egyél) nyomtatványok 
s a parókhiális pecsét 1833-ból.

VI. Népesség.  1801: Lelkek száma 190. 1877: 
lelkek sz 251, újházasok sz. 1 , szül. sz. 16, halott, 
sz. 14. Iskolások. 1877: tanköt. 6 —12-ig 34, iskolába 
jár 15, részben járt 13, nem járt 6 .

35) Eocsord.
I. A köz ség  és egyh áz ró l  á l t a l á b a n .  Kocsord 

fekszik az ecsedi lápból előbuvó Kraszna ágai közt. Nevét 
hihetőleg a vizenyős talajt szerető Kocsor fűtől vette. 
1272-ben már van róla emlékezet; 1277-ben hidján bir
tokosai a Chaholyiak vámot szednek. Ezután is ezek vol
tak földesurai, s illetőleg a Chaholyi Imre leányainak 
1547-ben történt fiúsításával, ezek egyikének férje Melith 
György, l<i itt 1638. erődített kastélyt emelt s azt Péter



öcscsére hagyta. Az erőditvények nyomai máig is látsza
nak. Volt egy ízben török hódoltság is, a midőn a török 
basa egy Pünköstben megjelenvén a templomban s az 
apostoli cselekedetekről beszélő pap szájából hallván Pon
tus és Kappadócia említését, ekként kiáltott fel: „Elég 
kendnek Kiskocsord, Nagykocsord; ne vágyjék kend az 
én uram birtokára, Pontusra, Kappadócziára!“

Egykor róm. kath. egyház volt s 1333-ban a szat
mári főesperességhez tartozott. Ekkor Domokos nevű papja
1  garast fizet pápai sexennalis dézma fejében. A refor
máció alkalmasint Melith György védelme alatt terjedt el 
benne, előbb lutheri, majd Kálvin-féle irányban. A had
vészek, — az 1709-iki pestis s az 1717-iki tatárdúlás miatt 
múltja felől még az adatok is elpusztultak. A Bélteki Us. 
Matrikulájában még papi fizetése sincs e miatt feltéve. 
1738-ban kezdett csak lévitát tartani, ki a szálkái papot 
ismerte főnökének. Rendes papja 1743-ban lett, ki az isko
lát is tanította, s a papi és tanítói hivatal 1777-ben külö- 
nittetett el. Ez idő óta az egyház folyvást emelkedőben van.

II. Az egyes  l e l készek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e s e m é n y e k .  1) 1738—40. Hodosy Miklós lé
vita. 1739-ben rendes papot kérnek. Ugyanekkor meg- 
jegyzé a vizitáció, hogy amenynyiben a kocsordiak Szál
kához csatolták magokat, s a papi fizetést a szálkái pap
nak adták: az egyházmegyei gyűlés felhívandó, hogy ez 
önkéntes leányositás ellen vagy a szálkái papnál, vagy 
a szabócsi esperesnél tiltakozzék. 1740. és 1741-ben nincs 
szó Kocsordról sem egyházlátogatási jegyzőkönyvben, 
sem másutt. 1742. újévi vizitációtól azt kéri Györgytelek 
(mely ekkor Géberjén filiája volt), hogy anyásittassék és 
Kocsord csatoltassék hozzá. Ezen kérelem teljesült és a
2 egyházba rendes papul 2) Erdődi András dislokáltatott; 
de a kinek az 1743. újévi vizitáció nem remélé a beteg
ségből felgyógyulását. 3) 1745-ben Kocsordnak már külön 
rendes papja volt Géczi nevű. 1745—54. ismét nincs szó 
Kocsordról. 4) 1754. újévi vizitáció Györgytelekre rendelte 
át a kocsordi ekla képviselőit papjokkal együtt; de ez 
utóbbinak nevét föl nem jegyzi. Hihetőleg Gyalai Sámuel 
volt ez, kiről mind 1755-, mind 1756-ban, a midőn 
Kocsordot ott hagyta, szó van. 5 ) 1756—59. Kovács



György volt hihetőleg kocsordi pap; mert az 1759-iki 
vizitáció őt kapta itt. 6 ) 1759—65. Radnóti N. János. 
1760-ban azért feddőzik a vizitáció, hogy az egyház 
ládája a parókhián kívül tartatik. 1763-ban nem akar 
maradni Radnóti, mivel az egyház az ígért szántást nem 
teljesiti s tűzifát adni nem akar , s a szénát nem egyszerre 
adja be: azonban az egyház mindezek teljesítését igéi’vén, 
megmaradt. 1766-ban pedig őt nem akarták marasztani, 
mivel vasárnap nem keresztel, hogy akkor ne részeges- 
kedjenek; és hétköznap a templomban bibliát nem olvas. 
7) 1766—68. hihetőleg Komáromi István. Legalább őt 
érte itt az 1768. újévi vizitáció. 8 ) 1768. Szentpéteri 
András. 9) 1769—72. Hints János, ki a parókhiához 
tartozó fundusok elidegenítése ellen sokat harcolt, s ezzel 
hallgatóit maga ellen ingerelte. 1773—75. nincs Kocsord- 
ról emlékezet. 10) 1775—76. vagy talán előbb is, Mak
iári Sámuel, ki innen Györgytelekre ment. 1 1 ) 1776—81. 
ismét Radnóti N. János. 1777-ben az ekla mestert kér, 
s ennek javára 1780-ban 4 gazda fizetését és a malom 
szabbatháléját a lelkésztől elvonják. 1781-ben igy ir a 
vizitáció : „Auditores sunt hic refractarii, qui r. Johannem 
R. N. cum alio pastore permutabunt." 12) 1781—84. 
Szikszai István e.-m. jegyző. 1783-ban panaszol a népre, 
hogy noha 53 volna a bérfizető, mégis csak 42 fizet. 13) 
1785—90. Takaró Vecsei István. 14) 1790—1802. Gáti 
József, 1795-ben e.-m. ülnök. 1801-ben panaszol, hogy 
a templom s egyházi épületek rozzantak; fizetése künn 
van; s hogy 2  hallgatója 1 1  év óta úrvacsorát nem ve tt! 
Meghalt itt 1802-ben. 15) 1802—1806. Vári Ferenc, előbb 
matolcsi pap, e.-m. ülnök. Széles szerint: „egy tanult és 
regimentre termett ember." Elment innen Vitkába s onnan 
Bátorba. 16) 1806. Keczeli Ferenc, ki innen Hódosra 
ment. 17) 1807—32. Osváth János, előbb matolcsi pap. 
(Lásd az esperesek között.) O. J. káplánjai voltak: 
1829—31. Szabó András. 1831. Kövér Ferenc. 1832/3. 
Kató Lajos. 18) 1833—36. Nyári Inczédy József r. lel
kész. 19) 1836—45. Lányi János. 20) 1845—61. Lukács 
István e.-m. ülnök, a ki itten el is halt. L. I. segédei 
voltak: 1856—59. Lányi Lajos: 1859—62. Jakab Antal. 
21) 1862 óta r. leik. Lányi Lajos előbb istvándi leik.



III. Ta n í t ó k  és i sko l aügy .  Kocsord tanítót leg
előbb az 1777. újévi vizitáción kért, s kérelme teljesül
vén, ugyanazon tavaszon 1) Belényesi György leve taní
tójává, kiről azt jegyzi meg a vizitáció: „ez a rektor a 
most fundált iskolában az eddig sohasem tanult gyerme
keket 1 0  hónap alatt a bámulásig vitte." Marasztották 
1778-ra is; de Lázáriba Ígérkezett. 2) 1778. Somodi Gá
bor elődének szép iskoláját úgy elpusztította, hogy 30-nál 
több tanítványból egy se maradt. 3) 1779. Tóth József, 
kinek szintén egy tanítványa se volt. 4) 1780—82. Gör- 
gényi Mihály, ki korhely volt. 5) 1782. Kárpi Sámuel, 
előbb pataki deák; szintén elbocsáttatott. 6 ) 1783—86. 
Boros József. 7) 1786— 8 8 . Pogány Sámuel, előbb dobi 
tanító. 8 ) 1788—94. Nagy Ferenc. 9) 1794—97. Patai 
József. 10) 1797—1800. Czerte Márton, előbb debreceni 
deák. Nem maraszták; mert nem harangozott. 11) 1800. 
Költő János, ki kemény fegyelmet tartott. 12) 1801— 
1809. ismét Patai József, egykor debreceni diák, ki innen 
Bagosra ment. Tanított olvasást és vallást. 13) 1809. 
Nagy László egykor debreceni diák; jött Csaholcról. 14) 
1810—14. Oláh Mihály. 1811-ben fizetésének be nem 
adása miatt panaszol. 1814-ben gazdálkodik s a tanon- 
cok föl nem járnak. 15) 1814—21. Fórizs János, előbb 
dicséretes majd hanyag tanító. 16) 1821—24. Geczeő 
Énók dicséretes tanító. 17) 1824—27. Tarczy László, 
előbb szintén dicsérik, majd hanyagol. 18) 1827—29. 
Dobos István. 19) 1829—31. Szabó András. 20) 1831— 
35. Tóth Sámuel. 21) 1835—38. Dávid Miklós. 22) 
1838—40. Cséke László. 23) 1840—43. Lovas Károly. 
24) 1843—45. Mester István. 25) 1845—48. Persenszky 
Bálint dics. tan. 26) 1848—52. Pótor András. 27) 1852— 
57. Lovas Szabó József. 28) 1857—63. Vásárhelyi József. 
Az 1862. évben külön leánytanitóság állíttatván fel, ettől 
fogva fitanitók voltak : 1 ) 1863—71. Halász Pál. 2) 1871— 
74. Nagy Ferenc. 3) 1874 ótfi Illyés József. Leánytani- 
tók: 1 ) 1862—63. Csécsi József. 2) 1863—65. Fodor 
Lajos. 3) 1865—73. R. Szegedi István. 4) 1873—75. 
Cséke Sándor. 5) 1875 óta Bernáth Károly.

IV. Le lkész i  s t an í t ó i  f izetések,  a) Lelkészi 
fizetés 1801: 30 köböl kétszeres búza; 30 szekér széna;



30 szekér fa; 61 v.-frt. készpénz; kertben és mezőben 8  

köblös szántóföld, melyet az ekkla szánt; 3 boglyás ka
száló; stoláréból 7 írt. (1801. ö.-ir.) 1874: 20 köböl 
tisztabúza; 41 köböl rozs; 44 szekér széna; 10 öl ke
mény tűzifa; 18 hold 97 □ öl szántóföld; 11 h. 198 □ 
öl kaszáló, mindkettő 1600 □ ölével sz .; 96 frt. kész
pénz; 65 frt. stoláre. (1874. ösz.-ir.)

b) T an í t ó i  f izetés :  14 köböl kétszeres-élet; 15 
szekér fa; 12 v.-frt.; 13 v.-frt. tandíj; 3 köblös föld; 
6  boglyás kaszáló. (1801. ö.-ir.) 1874 fitanitói fiz.: 7 kö
böl tisztabúza; 13 köb. rozs; 5 öl kemény tűzifa; 8  szék. 
széna; 7 hold 54 □ öl szántóföld; 5 h. 113 □ öl kaszáló; 
mind 1600 □ ölével; 5 db. m. legeltetési jog; 14 frt. 
készpénz; tandíjul: 13 frt.; 70 véka esős tengeri; 70 csirke. 
1874. leánytanitói fizetés: 7 köböl tisztabúza; m.-e. 13 köb. 
rozs; 5 öl kemény tűzifa; 4 szekér széna; 6  hold szántó
föld 1600 □  ölével; 5 db. marhalegeltetési jog; 14 frt. 
készpénz; tandíjul: 17 frt.; 50 véka esős tengeri; 50 
csirke. (1874. ö.-ir.)

IV. Tem plo m,  t o r o n y ,  h a r a n g o k  s ú r a s z t a l i  
ké sz le tek .  E g y h áz i  és i sko l a i  é p ü l e t e k ;  i n g a t 
l an  és ingó j avak .  A hihetőleg góth Ízlésű t emp lom 
helyett — mely véglegesen 1836-ban bontatott el, a midőn 
egy régi szobor a falak közé rakatott, — a mostani 16 
öl hoszszú, 6  öl s 4 láb széles templom alapja 1833. 
máj. 30-ikán tétetett le nagy ünnepélyességgel a vármegye 
és egyházmegye főnökei jelenlétében s ez időtől fogva 
épült az egyház költségén kisebb és nagyobb megszakí
tással; bádogos t o r n y a  azonban csak 1864-ben végezte
tett be. Mig a torony elkészült, a harangok h.-lábon 
állottak. Volt pedig az egyháznak 2 h a r a n g j a ;  az egyik 
mintegy 2  mázsást az ekkla öntette a maga költségén 
1775.; a másik m.-e. mázsányi súlyú igen régi harangot 
1849-ben a haza oltárára tette az egyház. 1869-ben e 
helyett, Lányi L. lelkész nejének buzdítására, a kocsordi 
ref. nők adakozásából vettek egy 5 mázsányi vaskoronás 
harangot Pozdech gyárából.

U r a sz t a l i  ké sz l e t e k :  1  pakfong keresztelő-pohár 
tálcával; 2  db. cin-tányér 1792-ből; 1  aranynyal futtatott 
ezüst, pobár; 1  belől aranyozott talpas ezüst pohár Bér-



náth Mihály és Szép Borbála ajáwtlokából ? 1 cin-kanna, 
Patay Antal ajándoka 1815.; 2 sáhos és 1 sima abrosz;
1  fehér pamut-kendő N. K. betűkkel 1792.; 1  kivarrott 
vászon-kendő; 1  sötét selyem-kendő, Bakos Józsefné aján
doka 1813.; 1 piros selyem-kendő, Bakos Mátyásné 
ajándoka 1846.; 1  sötétkék nagy selyemkendő, Jakab 
Péterné ajándoka 1871.; 1 nagy fakulacs.

E g y h áz i  és isk. épüle tek .  A 4 szobás, oldal
kamarával 8 konyhával ellátott és náddal fedett p a p i a k  
1847-ben épült; hoszsza 10, szélessége 5 öl 2 láb. Mellék- 
épületei szintén vannak. A t an í t ó i  l ak  és i s k o l a  épült 
1858-ban, tégla és vályogból, nádfedéllel. Hoszsza 1 0  öl 
4 láb, szélessége 6  öl. Van benne 2 tanterem s 4 lak
szoba. Melléképületei szintén vannak. Van még az egy
háznak 2  száraz  malma,  1  nagy k o r c s m á j a ,  mellette 
állással. Mindezen épületek a tűz ellen biztositvák.

I n g a t l a n  b i r t o k a i  az egyháznak a már említett 
lelkészi éstanitói állományokon kívül: 27 hold 200 □ 
öl szántóföld, 10 h. 346 □  öl kaszáló, mind 1600 □ 
ölével számítva. (1875. márc. 6 . ösz.-ir.)

I n g a t l a n o k :  2 db. anyakönyv 1796 —1866.; 1866— 
1877. Ugyananynyi jegyzőkönyv s 1 parókhiális pecsét 
1833-ból.

V. Népesség.  1801: Lelkek száma 423. 1877: 
leik. sz. 1362, újházas. sz. 24, szülött, sz. 74, konfir
mált. sz. 30, halott, sz. 55. Iskolások. 1801: Tanulók 
sz. 40. 1877: tanköt. 6  — 12-ig 187, isk. jár 75, részben 
jár 30, nem jár 82.

36) Komlódtótfalu.
I. A község és e g yhá z ró l  á l t a l á b a n .  Fekszik 

a Szamos jobb partján, csak 1 % mértfoldre Szatmártól. 
Termékeny határát a Szamos árjai sokszor öntözik. Csen- 
gerrel egy megyei költségen épült s íentartott Ilid köti 
öszsze. Hajdan hihetőleg 2 külön falu volt. Komlód, az 
itt dúsan tenyésző komlótól, és Tótfalu, hihetőleg tót 
lakosaitól. Egykori birtokosai voltak: 1337. Komlódy 
Miklós; 1439. Chernavoday Miklós; 1465. Becsky Ferenc; 
1515. Kisvárday György; 1610. Csíiry Mihály; 1620.



Szőke Mihály. Legnagyobb részben ma is Becsky-jogon 
bírják e család leányági utódai. A szatmári vár torkában 
feküvén, minden hadvésznek ki volt téve, s török, tatár 
és német martalóc hadak, valamint a pestis is látogatták.

A reformáció hihetőleg a szomszéd Csengerből hatott 
el ide, támogatva a Becsky-családtól, mely egykor szin
tén református vala. Régi múltjáról az egyháznak semmi 
tudomásunk. A régibb egyházmegyei jegyzőkönyvek csak 
egyes válóperekről tesznek említést, kezdve 1670-en. Je
lenben az egyház emelkedőben van.

II. Az e g y e s  l e l k é s z e k  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e s e m é n y e k .  A lelkészek névsorát csak 1704 
óta ismerjük, jelesül: 1 ) 1704. Pávai K. György, kit 
1706. juni 17-én részegességgel vádolnak. Utóda volt 2) 
Szilágyi István. 3) 1720. Báróti Miklós. 4) 1725—27. 
Szikszai Ferenc. 1726-ban igy panaszolt: „fuerunt prae
texentes aliqui suam immunitatem ex eo, quod inserviant 
aulae.“ Ezen aula kétségkívül a Becsky-ház volt. Marasz- 
tották 1726. és 1727-re is, a mikor azzal fenyegette K.-Tót
falut a vizitáció, hogy ha parókhiális házat nem építenek, 
nem lesz papjok. 5) 1727—40. Somogyi Mihály, ki innen 
Csegöldre dislokáltatott. 6 ) 1740. Sárosi András dislokál- 
tatott ide; de helyette Szatmári János jött, ki 1742-ben 
Tunyogra ment. 7) 1742—44. Mándy István, ki 1742-ben 
igy szólt a kathedrában magáról: „Sohasem volt olyau 
papotok mint én.“ Innen Tyúkodra ajánlotta magát. 8 ) 
1744—49. Kállai János, ki innen Cs.-Ujfaluba ígérkezett. 
9 ) 1749—53. K. Komáromi István. 10) 1753—56. Vecsei 
György. 1757. és 1758-ban nincs szó Tótfaluról. 11) 
1759—66. Balog István, kit a földesúr is szeretett, s ki 
1766-ban itt meghalt. 12) 1767—71. Visky György. Innen 
Sz.-Korógyra ígérkezett. 13) 1771—84. Vecsei István. 
Innen Atyába Ígérkezett. Alatta 1781-ben templom-helyért 
Becsky István földesúrhoz folyamodtak, mit megnyervén , 
a templomépitésre a helytartótanács is engedélyt adott. 
14) 1784—90. Kovács István, kit 1786 bán a jó iskola- 
tanitásért dicsérnek. Innen Atyába ígérkezett. 15) 1791 — 
9 4 . Kónya György. 16) 1794—1800. Farkas István. 17) 
1800—1806. Sz.-németi Zsombók Keczeli István. 18) 1806. 
Szél György. 19) 1807—31. Eresei József, kinek idejében



a pap által használt földeket Becsky János földesúr elve
vén, az egyházmegye viszszaadatta. 1800-ban fa- és széna
fizetésének behozatala és presbitérium-választás iránt ren
delkezik a vizitáció; 1810-ben pedig a papiak megújítását 
sürgeti. 1811-ben a széna-fizetés miatt panaszol Ercsey: 
mert bár szerették, de rendesen fizetni nem akarták, s 
ez okból panaszol még 1828-ban is. 20) 1831—33. Eszenyi 
László. 21) 1837—48. Szeghy Péter. 22) 1848—52. Bes- 
senyey Gábor, előbb ugyanitt segédlelkész. 23) 1852—71. 
Márk Ferenc, ki itt meghalt. 24) 1871—73. Pásztor 
Lajos, jelenleg császlai pap. 25) 1873 óta Losonczy 
Gusztáv, előbb f.-gyarmati s.-lelkész.

III. T a n í t ó k  és i sko l aügy .  Kezdetben a lelké
szek tanították az iskolát s a tanítók neveivel csak 1802 
óta találkozunk, u. m. 1 ) 1802. Enyedi Mihály. 2) 1804. 
Takács István; szorgalmas tanító. 3) 1805. Kovács István. 
4 ) 1807. Csonka János. 5) 1810. Költő János; hanyag 
tanító. 6 ) 1811. Gábor Mihály, ki szorgalmas tanító volna, 
de a gyermekeket nem járatják fel. 7) 1817. Geczeő Énók; 
szorgalmas tanító. 8 ) 1818. Nagy Sándor. 9) 1820. Szakái 
Istvánt vádolják, hogy nem tanít; ő pedig azzal menti 
magát, hogy oda menetele után egy hónapig sem adták 
fel elibe a gyermeket: ekkor a földesúr parancsára fel
adták búza-szemzésig, a midőn búza-őrzés végett ismét 
kifogták. A vizitációt előzőleg is maga járta sorba a szü
léket; de csak egyet sem bocsátottak fel. 1824-ben már 
szép számú tanitványi vannak, a midőn igen jó vizsgát 
ad. 10) 1828. Fejér Dániel, kit követtek: 1 1 ) Tóth Jó
zsef. 12) Szereda Ferenc. 13) Dobos István. 14) Csala 
Imre. 15) Nagy Sándor. 16) Vásárhelyi János. 17) Kovács 
Gáspár. 18) Soós József. 19) Szegedi István. 20) 1852— 
57. IQ. Peres József. 21) 1857—59. Kalydi Lajos. 22) 
1859—61. Csengeri István. 23) 1861—62. Molnár József. 
24) 1862—63. ismét Szegedi István. 25) 1863—64. Bo- 
lyáki Elek. 26) 1865—67. Tóth József. 27) 1867—68. 
Ballogh Imre. 28) 1868—71. ismét Bolyáki Elek. 29) 
1872—74. Melegh Károly. 30) 1874—75. Ifj. Kemenszki 
Dénes. 31) 1876 óta Józsa Antal.

IV. B e lh iv a t a ln o k i  f i ze tések,  a) Lelkészi fizetés 
1700 körül: 1 ) Minden ember, a kinek 2 köböl vetése



van, ad 2 kereszt búzát s 2 máriást. 2) Ha anynyi vagy 
semmi vetése sincs: ad 110 pénzt. 3) Az ekkla rétjét 
lekaszálják, feltakarják és behordják a tótfalusiak; Kom
lódon penig ad ki-ki jó 2 — 2 villa szénát. 4) Fát adnak 
1 2  szekérrel. 5) 3 mezőre vagyon 2 — 2  szántóföld. 6 ) Az 
özvegyek adnak 8  polturát. 7) Keresztelés 8  pol. 8 ) Es- 
ketés 1  frt. 9) Halott-predikálás 1  frt. (B. M. Us. 93. lap.) 
1801: 1 ) Pénzfizetés 30 v.-frt. 2 ) Szemes-élet 26 köböl. 
3) Széna 2 szekérrel. 4) Fa 20 szekérrel. 5) Stoláre 8  

v.-frt. 6 ) 3 fordulón 6  köblös föld, a mit szántanak 7) 
2  boglyás kaszáló. (1801. öszszeir.) 1874: 30 köböl tiszta 
rostált búza; 90 frt. készpénz; 10 öl kemény tűzifa; 18 
hold 457 □  öl szántóföld, 398 □  öl kenderföld; a parókh. 
telek 1449 □ ölnyi szántható része; a stolárék. (1874. 
dec. 17. ösz.-ir.)

b) T an í t ó i  f i ze tés :  1874: Mintegy 12 köböl tiszta 
rostált búza; 26 frt. készpénz; 5 öl kemény tűzifa; 2 
hold szántó-, 2  vékás kenderföld; a temető fűtermésének 
’/j-ada (V3-da a lelkészé); tandíjban: 45 frt.; ugyananynyi 
csirke s u. a. véka esős tengeri. (1874. dec. ö.-ir.)

V. T em pl om ,  t o rony  s ha r angok .  U r a s z t a l i  
eszközök.  E g y h á z i  és i sko l a i  é p ü l e t e k .  I n g a t 
l an  és i n gó  j a v a k .  A csinos t e m p l o m  1855. épült 
téglából; hoszsza 12, szélessége 5 öl. T o r n y á b a n  2 
harang függ; az egyik mintegy 1  '/; mázsás; a kisebb 
pedig 80 fontos, felső részén ezen körirattal: „Ave Maria, 
gratia plena."

U r a s z t a l i  eszközök.  Az 1874-iki öszszeirás sze
rint : 1 selyem-takaró; 3 kendő; 1  cin-tányér; 1  réz s 1 
ezüst pohár, készíttette Fodor Mihály s neje Erdélyi Kata 
1723.; 1 réz kanna; 1 üveg ker.-edény.

E gy h áz i  s isk. ép ü l e t ek :  10 öl hosz. s 4 öl 
széles papi  lak.  Melléképületei: kamara, sütő, istálló 
stb. Jó karban levő t an í t ó i  lak és i s k o l a ,  hasonló 
melléképületekkel. Ezen épületek biztositvák.

I n g a t l a n  b i r t o k :  18 h. 457 □ öl szántóföld leik. 
állomány; 2 h. 139 □  öl belbirtok s kenderföld; 295 □  
öl lanka; 2  h. epres-kert; 1  h. s 2 0 0  □  öl szántóföld. 
(Mind 1600 □  öllel sz.)

I n g ó s á g o k .  Anyakönyv van 2 ; 1790. és 1839-en



kezdve. Jegyzőkönyv ugyananynyi s a parókhiál. pecsét 
1833-ból.

VI. Né pes sé g .  1801: lelkek száma 346; 1877: 1. 
sz. 335, újházas 1, szülött 16, konfirmált 7, halott 11. 
Iskolások. 1877: tanköt. 6 —12-ig 49, iskolába jár 49.

37) Kölese.
I. A k ö z s é g r ő l  á l t a l á b a n .  Kölese közel a Ti

szához , a Túr 8 annak egy ága, az Esztró által alkotott 
szigetben fekszik. Tágas és részben agyagos, részben ho
mokos de igen sokszor vizárral borított határa elég ter
mékeny. Hajdan nagy erdőségei voltak. A helységnek az 
Esztró vizén a íoldesurakkal közös malma volt s hidjain 
vámot szedtek. Mint a hasonnevű uradalom főhelyét, eleitől 
fogva legnagyobb részben Kölcseyek bírták. 1352-ben 
Kölcsey Dienes fiainak birtoka volt; 1438. Fylpesy Mi
hály; 1481. Kömörey Mihályné és leányai; 1496. Újhelyi 
László és U. Ágota; 1515. Kende Péter, 1516. Báthori 
András nyernek benne részt. 1518. Verbőczy István itteni 
rész-jószágát elcseréli Perényi István dobronyai uradal
máért. 1520. Báthori András és a Guthi Országok nyer
nek benne részt. 1554. Kölcsey András kölesei rész
jószágát 70 finom aranyért zálogosítja el. 1561. Balogh 
János; 1571. Zalai Simon; 1577. Pongrácz Zsigmond és 
Kubinyi László; 1591. Tardi Vörös Orbán; 1633. Né- 
metliy János; 1642. Kölcsey Péter és K. Zsigmond köl
esei birtokaikban új királyi adomány nyal megerősittettek. 
Ezóta folyvást a Kölcsey- és Kende-család s ezek utódai, 
u. m. Ormós-, Egry-, Nagyiday-, Uketyevith-, Ilosvay-, 
Lukácsy- és Csoba-családok birták. (Szirmay Szatmárv.-m. 
esni. II. k. 253. lap.) Viszontagságairól keveset tudunk. 
Egyszer a szatmári német várőrség 200 frtnyi kárt tett 
benne, mint az 1662-iki megyei vizsgálatból kitetszik. 
1848-ig jobbágy-község volt, azonban nemesek is lakták, 
igy p. 1810-ben 10 nemes-család. Egyik földesúr evangel. 
tót jobbágyokat is szállított ide, kik később teljesen el- 
magyarosodtak.

II. Az egyh áz ró l  á l t a l á ba n .  A hitjavitás előtt 
róm. kathól. egyház volt. (Schem. cleri Szatmár 1864.



154. lap.) A reformáció alkalmasint Beregből hóditá meg, 
hova a nép vásárokra járt; legalább erre mutat azon 
körülmény, hogy Kölese mint anyaegyház, filiájával Fü- 
lesddel a beregi egyházmegyéhez csatlakozott. Egykor 
népes egyház lehetett; mert már 1593. a tanítói hivatal 
is külön van választva a papitól. Pártfogói a Kölcsey - 
család és ennek utódi voltak. Múltjáról különben vala
mivel többet tudunk, mint szomszédinak, noha a beregi 
egyházmegye jegyzőkönyvei időközönként leginkább csak 
a házassági s válópereket jegyezték fel innen, 1610— 
1712-ig. Fejetlenséggel Kölesében ugyan nem találkozunk; 
de az egykor hitbuzgó Kölcsey-utódokra — hidegségök s a 
népre is bénitólag ható közönyösségük miatt — sokszor van 
panasz. Az 1810-et előzőleg importált tót jobbágyok több 
mint 50 éven át jogokért zaklatták a reform, egyházat; 
a nélkül azonban, hogy a joggal járó kötelességet is vi
selni akarták volna! A ref. egyház sok méltányosságot 
tanúsított irántuk; több Ízben jóakaratéi tömörülést aján
lott nekik, saját hitvallásuk teljes épségben hagyásának 
biztositásával: mind hasztalan! Bár a ref. lelkész szolgá
latával éltek, de azért a törvényes stólán kívül egyebet 
fizetni a ref. lelkésznek, vagy az egyház egyéb terheiben 
résztvenni nem akartak. 1862 ben önálló egyházzá lettek, 
s hangya-szorgalmuk s országszerte kéregetésükből szerzett 
pénzen már közel 40 hold földet szereztek, tégla-templomot 
s papiak és iskolát épitettek. Az idősebb reform, egyház 
pedig, különösen a forradalom óta, mintegy dermesztő 
álomban zsibbadozott; azonban most felébredve, ifjú lel
késze buzgalma s egy lelkes gondnok nemes igyekezete 
folytán igyekszik menekülni a terhektől s kipótolni mu
lasztásait.

III. Az egyes l e l k é s z e k é s  h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események .  A kölesei ref. papok névsora csak 
1590 óta van meg; de ez idő óta is — kivált eleinte — 
nagyon hézagosán. 1) 1590. Keresztury Máté; 1593. jun. 
1 0 . hivatalát veszti; mert egyházmegyei tilalom ellenére 
a csengeri zsinaton megjelent. 2 ) 1595. jun. 18. Kállay 
Menyhért igazolja magát, Csekey Máté gyermekének keresz
telése alkalmával elkövetett valami tilalomelleues tényeért. 
3) 1597-ben a kölesei papot — neve nincs feljegyezve, —



számadásra vonja az egyházmegye távolléteért. 4) 1600. 
márc. 17. csarodai e.-m. gyűlésről távol van Gyarmathy 
Imre kölesei hitszónok. Az 1607. jan. 17. gyűlésről ismét 
távol van a „kölesei pap", ki hihetőleg Gyarmathy Imre 
volt. Öt esperese Vári Szabó Bálint nagyon szerette; mert 
Szerdahelyi István beregszászi pap azzal vádolja a neve
zett esperest, hogy mindig csak a Gy. I. tanácsával él. 
Emlittetik Gy. I. az 1608. szept. gyűlésen is, mint a ki 
valami pénzt ad usum ecclesiae communem Hodászy Lu
kács püspöknek Báthorban kézbesített. 5) 1610. Vári 
Mihály, ki egyike volt a debreceni gén. zsinatra küldöt
teknek. 1611-ben már vádat adnak be ellene. 6 ) 1682 
körül Dányá'dy György. 7) 1690. Bánki János. 8 ) 1714. 
Veresmarti István. 9) 1754—59. Horváth István, kit 
1753-ban kegyelemből vesznek viszsza a papságba; 1754- 
ben dicsérik s marasztják; de már 1758-ban a csekei 
gyűlésen, valami Váriban elkövetett kihágása miatt, hiva
talától fosztják meg. 1754-ben „auditores frigidi, tamen 
sacrameutis utuntur." A fizetést sem teljesitik a mátrikula 
szerint. 10) 1772. Fejér György. 1773. febr. 24. a kölesei 
egyház egyik foldesurát szörnyű káromkodásáért bepana
szolván: azt a külső fórumnak följelentik. 1778-ban F. 
Gy. az egyház ezen panaszát ismétli, minélfogva az illető 
a vármegyére feladatik. 1 1 ) 1779—82. Szilágyi István. 
12) 1782. Kovács Mihály; jött a nagybányai egyház
megyéből. 13) 1784. Kovács István (talán Mihály?) alatt 
minden rendben van. Az 1786-iki vizitáció igy jellemzi 
Kölesét: „A hallgatók az isteni tiszteletben restek; kurátor 
van, de ezelőtt való kurátorok számadásukkal meghaltak. 
Ekklézsiai fenyíték nincs; mert egymással nem bírnak. 
Templom jó; egyéb rósz. Mátrikulája esztendős csak." 
14) Ugyanez évben hozatott Bakos Im re, ki 6  évi szol
gálat után itt halt meg. 15) 1792. Bányai János, ki 
1793 elején nem maradt a hallgatók hidegsége miatt, mely
nek bizonyságai a templom, torony 8 parókhia romlado- 
zásai. 16) 1793—1801. Mészáros János beregegyházmegyei 
pénztárnok. Kedvellik; de mindig vonakodva marad; mert 
— mint 1799-ben az espereshez írja, — a földesurak in
kább farkasi barátságot, mint pátrónusi jóindulatot mutat
nak cselekedeteikkel. A fizetés-hátralék igen sok. 1800-ban
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ugyanaz a panasz. 1801-ben az algondnok Delényi And
rás , az egyházfi Jakab István, kik híven eljárnának tisz
teikben; de minthogy Uketyevityi nevű fogondnoktól füg
genek : semmiben sem mehetnek elő; mert ez nemhogy 
előmozdítaná az egyház dolgait, hanem még akadályoz
tatja. Egyedüli jövedelem a publikáció és 1  gazos kaszáló; 
készpénz 5— 6  máriás. M. J. csakugyan nem marad; mert 
a folde8 urak vagy rosta-aljával vagy semmivel sem fizet
nek. 17) 1801—1807. Törös Bálint, kit bár kedvellenek; 
de a nép vallástalansága miatt nem marad. Mint b.-paládi 
pap halt meg. 18) 1807—1809. Gazda István; szintén 
dicsérték. 19) 1809—40. Szathmári Pál, ki itt halt meg. 
Alatta többször megújul a panasz az úri hallgatók közönye 
sőt egyház iránti idegensége miatt; sőt 1821-ben e.-me- 
gyei küldöttséget kell kirendelni; mert az egyháznak vég- 
rendeletileg hagyományozott birtokot kiadni nem akarják. 
Ugyancsak küldöttségnek kelle a földesurakat a fa-fizetésre 
is reábirni 1821/2 ben. Ugyanekkor az arányositási per 
folyamatban lévén, a hallgatók nem tudtak megegyezni 
az iránt: szántóföldek- s kaszálókat adjanak-e a lelkész
nek, vagy sor-szénát?! A vizitáció megrendeli, hogy el- 
határzásuk eredményét a segédgondnokkal tudassák. Sz. 
P. elgyengülvén, káplánt is tartott, igy p. 1825—27. 
Illyés Istvánt, ki mint gyarmati pap halt meg. 20) 1840— 
44. Kosdy György, ki szintén itt halt meg. 1844/5. Berey 
Károly sonkádi lelkész szolgált be. 21) 1845—72. Kósa 
Antal. Jött Urmezőről Mármarosból; kit az egyházmegye 
ellen hozván be Kölese, mozditnia sem volt szabad soha. 
22) 1872 óta Szutor Endre, előbb szamosujlaki lelkész.

IV. T a n í t ó k  és i sko l aügy .  A kölesei tanítókról 
még kevesebbet tudunk, mint a papokról. 1) 1593. jun. 
1 0 . a kölesei rektor hivatalát veszti; mert tilalom ellenére 
ő is elment a csengeri zsinatra. 2) 1597. szintén szó vau 
a kölesei rektorról, a nélkül, hogy neve föl volna jegyezve. 
3) 1600. juli 2. Keölcze János mint kölesei rektor szub- 
skribál a beregi mátrikulában. 4) 1753 előtt Cséke István.
5) 1754. Incze Pál, ki „de suo officio recomendatur." 
1755. a tanító nem kielégitőleg forgolódván, elbocsáttatik.
6 ) 1774. Vass Gábor, ki 1781-ben mint dicséretes tanító 
Márokba helyeztetvén át: utóda lett 7) Ujlaky Gedeon,



ki ellen 1795-ben panasz van. 8) 1797—99. Kovásznái 
Sámuel, ki csak vadászott, de nem tanított. 9) 1799— 
1802. Szentes Áron. 10) 1803— 1809. Bakos Péter, ki 
hanyag volt. 11) 1809. Tamkó György. 12) 1814—24. 
Váradi Pál; jeles tanitó, kinek csakhogy maradjon, fát 
és szénát irásilag köteleznek adni az 1821/2. vizitáció 
előtt. 13) 1824—27. Kézi Mózes, ki túlszigorú fenyítéket 
alkalmazott. 14) 1827. Turányi Gábor. Előbb szorgalmas 
tanitó. 1828-ban az iskola oly rozzant, hogy a gyermekek 
bele sem járhatnak. 1829-ben kötelességévé teszi a vizi
táció a szorgalmasabb tanítást s illendőbb alkalmazkodást. 
Utódai 1848 után: 15) Szilágyi Pál. 16) 1857. Ács Já
nos. 17) 1861. Riczkó Dániel. 18) 1863. Molnár József. 
19) 1865. Bay Ferenc. 20) 1867—75. Lengyel Lőrinc, 
21) 1875 óta Kulcsár János.

V. Le lké sz i  és t an í t ó i  f izetések,  a) L e lké sz i  
f ize tés  1786: 40 kereszt búza, miből 14 köböl s 3 véka 
lesz; 16 von.-forint; az ökrösöktől 2—2 szekér fa. 1874: 
48 köböl búza; 12 öl kemény tűzifa; 15 frt. garaspénz; 
26 hold s 31 □  öl szántóföld; 450 □  öl kaszáló (a hol
dak 1600 □ ölével számítva); a temető V3-nak fíítermése. 
(1874. dec. 3. ö.-ir.)

b) T an i t ó i  f ize tés  1786: 7 köböl búza; 12 v.-frt.; 
minden ökrös embertől 1— 1 szekér fa. 1874: 24 köböl 
búza; 6 öl kemény tűzifa; 7 frt. 50 kr. garaspénz; 10 
hold 1220 □  öl szántóföld; 100 □ öl kaszáló (a holdak 
1600 □  ölével); a temető' ‘/3-ad ftíhaszna; 12 frt. tandíj 
és a stolárék. (1874. dec. 3. ö.-ir.)

VI. T e m p lo m ,  t o r o n y  s ha r angok .  U r a s z t a l i  
eszközök.  A kölesei ref. t emp lom egy hajós. Épült a 
XV-ik század második felében, terméskő- és téglából. Az 
egész templom hoszsza 11° 3'; falak közti szélessége 4° 
'/ / ;  magassága ugyananynyi. A 8 szög 3 oldalával zárt 
szentély egykor csúcsíves bolttal lehetett ellátva. A bol
tozat gyámköveiből kiálló bordák még 7 helyen látszanak, 
s megvannak a falakon, a szögletekben mintegy 2 lábnyi 
magasan; a 8-ik helyen a kathedra miatt levágatott. Északi 
oldalán semmi ablak nincs, mig a délin a hajón 2 , a 
szentélyben ismét 2 csúcsíves ablak van. Ajtaja 2 van; 
a nyugoti — mint látszik — egykor csúcsíves volt, hanem
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ivei beszakadván, felső zárása egyenessé alakíttatott; a 
déli, mely egy újabban épített portikusból nyílik, csúcs
íves és igen csinosan van faragva. Jelenleg a hajót a 
szentélytől választó diadalív sem áll fenn, de a szentély 
déli oldalán a papi szék gyanánt szolgáló kettős fülke', 
valamint az északin a faragásokkal ellátott csinos szentség
tartó épen áll. A külső tárnok is többé-kevésbé épen fen- 
maradtak. E templom építésére vonatkozólag, egyik el- 
senyvedt ajtaján e század elején még olvasható volt a 
következő felirat: „Anno 1646. exstrui curavit hoc opus 
generosa ac egregia domina Juditba Ráthi socii generosi 
ac egregii Dni Georgii de Kölche pia ac fidelissima II. 
Cor. VI: 16.“ Hihető azonban, hogy R. J. csak a romban 
levő templomot restauráltatta. 1768-ban ismét egy reno
váláson ment keresztül, mit a menynyezet u. n. „ládáján" 
olvasható felirat igazol, mely szerint 1768. és 1769-ben 
Kölcsey György és neje Komáromy Anna restauráltatták 
„Istenükhöz való buzgó szerelmükből", Kertész Ferenc 
asztalos mester által, ki hihetőleg csak az asztalos munkát 
készítette stb. A templom nyugoti végén van egy 6 öl 
magas f a - t o r o n y ,  kúpalakú sisakkal s benne 2 h a r a n g .  
Egyik 3 mázsa 20 font. „Csináltatta a Kölesei ref. sz. 
ecclesia a maga költségén, melyre tek. Nagyiday József 
és tek. Egry György urak különösen segítették, tiszt. 
Toros Bálint prédikátor és tek. Ormós Péter főkurátor 
idejekben 1804.“ A másik 90 fontos ezen felirattal: „Vox 
mea in auribus tuis, 1608.“

U r a 8 z t a l i  ké sz l e t e k :  3 tányér; egy ezüst, egy ón 
és egy juharfa. 3 ezüst pohár; az egyiknek talapzata 2 
ö8Z8zeforditott lóhere alakú, szárán közvetlen a kehely 
alatt egy mozgatható gömb, melyen alul és felül 6 levél 
alak van s 6 kiszögellés, melyekben vagy rubinok vagy 
csak szines üvegek vannak; a másik szájánál, derekán s 
alján meg van aranyozva s feliratai ezek, felül: „Dedicat 
aedi me postquam sacrae si gén. dús. Kölcsides vitam 
deserit et patriam k. m. 1620.“ ; közepén: „Bagosi Er
zsébet újonnan csináltatta Istenhez való buzgóságából die 
3-a novembr. 1734“ ; a 3-dik kupa-alakú, szájánál s alján 
aranyozva van, felül virágok s arabeszkek s lovakat ker
gető farkasok láthatók rajta; felirata pedig ez: „Anno



1688. Pogány Anna atta Istenhez való buzgósággal az 
Kölesei templomban Úrvacsorájához“. 2 fedeles ón-kanna; 
az egyik m.-e. 4 itcés ily felirattal: „Steph. Buday senior 
dedicat ad templ. Kölesein, in perpetua suam memoria 
1636“. 5 asztalkendő; egyik aranynyal varrott igen visel
tes stájer kelme; másik arany- és ezüsttel hímzett patyo
lat, közepén e körirattal: „Bagosi Erzsébet 1712“ ; 3-ik, 
4-ik selyem, arany- és ezüsttel hímzett gyolcs; 5-ik sá- 
hos; 3 nagy abrosz.

VII. Pap i  és t an í t ó i  épü le tek .  I n g a t l a n  és 
ingó j avak.  A papi és tanítói telkek 2 regále-illetőséggel, 
hajdan Kölcsey Péter kúriájából szakasztattak ki, %-ban 
a lelkész, '/3-ban a tanító részére. Feküsznek a helység 
déli során, a templomot 2 oldalról körítve. A l e l k é s z 
l ak  8 öl hoszszú, 4 és V2 öl széles tégla-alapra emelt 
vályog-épület; van benne 3 kis lakszoba, konyha, előszoba 
s kamara, alatta pince; fedele zsindely. A t an í t ó i  l ak  
szintén vályog-épület, zsindely fedéllel; van benne 2 lak
szoba , konyha, kamara s 1 tanszoba s alatta pince. Mind
két épület az 50-es évekből való. Az említett telkek a 
szükséges melléképületekkel is ellátvák, s a templommal 
együtt a tűz ellen biztosítva vannak.

I n g a t l a n  j avak.  Az egyházi birtokokat részint az 
egyház szerzetté, részint a földesurak adták, nevezetesen : 
Kölcsey György hagyományozott 8 hold szántóföldet, oly 
feltét alatt, hogy utódai aprólékos parókhiális dolgoktól 
menttek legyenek. Egry György a Szőke-égerháton adott 
3 hold szántóföldet a papi hivatal részére; a Ravaszdiban 
6 hold kaszálót */3-ban a papi-, '/3-bau a tanítói hivatal 
javára; Nagyiday József és a Mándy örökösök 2 holdat, 
melyet a Rezgő-érben kicserélt Ormós Gábor, zálogba 
vetvén még az egyháznak 4 holdat; Nagyiday József 
adott a Székoson 1 holdat az egyháznak; az Ormós-család 
az Akasztó-táblában szintén az egyház részére 2 hold 
szántóföldet; Ormós Klára Uketyevith Józsefné az Esztró 
közt 1 holdat ugyanannak; Jeney László a Kisirtásban 
egyet szintén annak; Kölcsey Lajos a Mihalykóczban 1 
h. sz.-földet ugyanannak. A többi földeket — jelesül a 
Laposreketytyén a tanító által használt 4 hold kaszálót, 
az Esztró szárazán levő és az egyház által használt 2



hold, s a Tyukosberekben a pap áltál használt 3 hold 
földet s a 30 hold területű Darázskaszálót, — mind az 
egyház szerezte. Ezek helyett az arányosításkor kiadatott 
az egyház részére: 17 hold s 1008 □ öl külbirtok; a lel- 
készi hivatal részére 26 hold 31 □ öl szántóföld, 450 □  
öl kaszáló; a tanítói hivatal részére: 10 hold s 1220 □  
öl sz.-fold s 100 □  öl kaszáló; a holdak 1600 □  ölével 
számitvák.

I n g ó s á g o k :  2 db. anyakönyv 1786. márc. 17. és 
1837. máj. 20. kezdve; 4 db. jegyzőkönyv 1797, 1813, 
1828 és 1838 óta, melyek felsőbb rendeleteket s tanács- 
végzéseket foglalnak magokban; 1 alamizsnáé diárium; 
egyházkerületi s illetőleg megyei jegyzőkönyvek s egyéb 
nyomtatványok. A parókhiális pecsét 1833-ból való, cí
mere a zászlós bárány. (1874. dec. 3. ö.-ir.)

VIII. Népesség.  1786: a kölesei egyház áll 50 
háznépből. 1810: a lelkek száma 550. 1877: leik. sz. 
380, szülöttek sz. 19, újházas. sz. 2, halottak sz. 25. 
Iskolások. 1786: iskolába jár 18, nem jár 21. 1810: 
iskolába jár 36. 1877: iskolaköteles 32, isk. jár 20, rész
ben jár 8 , nem jár 4.

38) Kömöro.
I. A község és e g y h á z ró l  á l t a l á b a n .  Kömörő 

volt jobbágy-község a Túr közelében a Szamosközön. 
Sárga és fekete agyagos, de különben termékeny határát 
sokszor borítja vizár. Hajdan a Kömörey nemzetiség bírta. 
1481-ben Kömörey Mihályné s leányai benne rész-jószágot 
nyernek kir. adomány mellett. 1496-ban Újhelyi László 
és Szepessy Lászlóné nyer benne részt. 1548. a hires 
Werbewczy István cseréli el Perényi Istvánnal a dobronyi 
uradalomért. 1544. Muchey P á l, Nagyváthy János és 
Rácz Miklós; 1561-ben Fekete máskép Kelemenffy János; 
1638. Szuhay Gáspár, Máté, Becsky László özvegye és 
Mosdossy Imre nyernek benne részt a túri malommal 
együtt; 1655-ben pedig Perényi Zsigmondnét iktatják be 
egy részibe. 1668-ban Melith Klára — Álbisi Zólyomy 
Miklósné birta; 1785-ben a Kölcsey-család több tagja; 
1810-ben pedig gf. Rhédey Lajos, Kende László, Czer-



jékné, Ilosvay László utódi, a Szűcs-család voltak földes
urai. A jobbágyokon kivül azonban lakott benne 12 nemes 
ember is. Az 1565-ben Kisamál táborozó Schwendi hadai
tól kezdve többször fordultak meg környékén és benne 
táborozó sőt dúló hadak. A szatmári német várőrség, az 
1662-iki tanuhallgatás szerint, a lakosok bántalmazásán 
kivül, 300 frtnyi kárt is tett benne.

A reformáció — bár a javított vallást főként párt
fogoló Drágffy-család birtokainak (Kis- és Nagyar) szom
szédjában feküdt, — csak akkor honosodhatott itt meg, 
midőn Werbewczy e birtokot elcserélte; mert mint tudva 
van, e híres főúr a protestántizmus ellensége volt. A ké
sőbbi földesurak azonban pártfogói voltak ez egyháznak. 
Mindez különben leginkább csak valószínűséggel biró fel
tevés; mert a szatmári ref. egyházmegye régibb jegyző
könyvei csak válópereket jegyzettek fel innen, azokat is 
1670 óta. Anynyi tény, hogy 1668-ban Melith Klára, 
Albisi Zólyomy Miklós felesége most is meglevő oklevele 
szerint, 26 írtban egy félteiket ad parókhiális hely gya
nánt, a lelkészi állomást szervezni akaró kömöreieknek a 
templom mellett, melyet 1785-ben Kölcsey István földesiír 
birtokukban megerősít Mándon, ápr. 11. Az egyház kü
lönben e század közepe felé kezdett emelkedni, mire nézve 
igen sokat tőnek Kende Zsigmond r. kath. vallású földesúr 
lelkes buzdításai s tetemes adományozásai.

II. Az egyes  l e l k é s z e k  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e s emények .  Az önálló lelkészi állomás Zólyomy 
Miklósné fentebb érintett oklevele szerint 1668-ban szer
veztetek; addig Kömörő Istvándi vagy Mánd íiliája lehe
tett: mindazáltal papjairól 1689-ig mit sem tudunk. 1689. 
1) papja Csedregi István. 2) 1719—25. Vári András. 
1725-ben fia mint rektor szolgált mellette. 3) 1726. Náb- 
rádi György. 1727-ben a pap nem várván be a vizitáto- 
rokat, Kömörő nem vizitáltatott. 4) 1728—30. Solti Ger
gely. 5) 1730. Bácsi István e.-m. ülnök. 6) 1731. Angya- 
losi Sámuel lévita, ki helyett rendes papot kívántak. 7) 
1732—35. Harsányi János. Ekkor Penyige is Kömörőhöz 
csatoltatok , de már 1734-ben ismét külön vált. 17 35-re 
nem maraszták Harsányit, ftiert a kömörői jobbágyok 
magok is azt hitték, hogy szétoszlanak. 8) 1735—36.



Bodoki Sámuel. 9) 1737—77., vagyis 40 évig Csengén 
Kalmár Pál. 1743-ban Mórutz Tamás a Zsirahátou és a 
Medgyesháton 1— 1 földet testált a kömörei papoknak, 
de a Zsirahátit pénzen viszszaváltották. 1743-ban Penyigén 
is Kalmár szolgált. Kevés lévén a fizetése, 1745-ben F.- 
Davócra ajánlotta magát, de csak megmaradt. Az előző 
évben már nem fizettek neki szénát, a miért a traktus 3 
máriással kárpótoltatta. 1766-ban igy ir róla a vizitáció: 
„Kömörőini r. d. Paulus Csengeri ut ab initio suae func
tionis, ita in secula seculorum acceptissimus. Arnen." 
1763-ban már e.-m. ülnök volt; a mikor az a panasz 
ellene, hogy nem vállalja az iskola tanitását, a mely 
miatt nem is marasztották. 10) 1777—81. Bibarczfalvi 
János, kinek idejében megparancsolja a vizitáció Kömö- 
rőnek, hogy protokollumot (anyakönyv) szerezzen. 1781- 
ben bár maraszták, Kisszekeresre ment. 11) 1781—91. 
a midőn meghalt, ismét Cs. Kalmár Pál. Csengerinek 
születéshelyéről nevezték. 12) 1792—96. Sallai András. 
1794-ben csak azt nem szerették benne a hallgatói, hogy 
miért katekhizál. 1795-ben Szűcs József nevű hallgatója 
1—1 aranyat ígért Fekete Istvánnak és Molnár Mihály
nak , hogy segítsenek neki ezt a papot innen kitúrni, s 
1796-ban csakugyan ki is túrták. 13) 1796. Kovács Már
ton , kit szintén ok nélkül iktattak el innen s a ki aztán 
Atyába ment 1800-ban. 14) 1800—1803. Téglási János 
Debrecenben vákáló pap. 15) 1803—1809. Váradi János. 
Ezt azért vették üldözőbe hallgatói, mert a helyi birák 
által hamisan hozott ítéletek ellen, a sértett fél részére 
folyamodványt és bizonylatot írni s adui merészelt. Es 
csakugyan ki is túrván, innen Nábrádra ment. 16) 1809— 
29. Korláthi Bakoss András. Előbb tyukodi pap, kinek 
1810-ben parókhiális épületeit is megújiták, s ki 1814-ben 
e.-m. ülnök lett. Alatta 1828-ban a torony épülő félben 
van, de a parókhia sehogy sincs. Ugyanekkor a tanítói 
lak tágasabb helyre tétele meghagyatott. 17) 1830—32. 
Jankai Dániel. 18) 1832—44. Nagy János, ki vaksága 
miatt 1840 óta segédekül tartotta Bakó Lajos, Illyés Dá
niel, Márk Ferenc, Papp István és Szabó Sámuel káplá
nokat. 1845 óta Kovács Józsefet és 1851. Persenszky 
Bálintot. 19) 1854—74. Adorján Gedeon, ki itt elhalt.



1874. segédlelkész volt Nyiri István. 20) 1875 óta rendes 
pap gyanánt Kormány Bertalan szolgál.

III. T a n í t ó k  és i sko laügy .  Hajdan Kömörőben is 
a lelkész kötelme volt az iskola-tanítás. Csak 1725-ben 
van külön rektorról említés, midőn Vári András öreg pap 
mellett saját fia tanitóskodott. 1777-ben papjokat az öreg 
Kalmárt is azért mozditák k i, — mint láttuk, — mert az 
iskola-tanítást nem vállalta; 1797-ben rendes rektor volt 
1) Kalmár István. Utánna 2) 1798. Molnár János. 3) 
1799. ismét Kalmár István, kinek 1801-ben csak 3 tanít
ványa volt. 4) 1801. Czerte Márton. Tanított olvasást és 
vallást. Panaszol, hogy fát szííken adnak s házát átjárja 
a szél. 5) 1803. Pataki Mihály. 6) 1805. Hajdú Pál. 7) 
1808. jött Rápoltról Runyai István, egy igen szorgalmas 
tanító, ki az iskolát minden elődinéi többre vitte. 8) 1811. 
Dobos István. 1812. panaszolja, hogy a gyermekeket föl 
nem járatják s fabeli fizetését be nem adják. 9) 1821. 
Patai József, szorgalmas tanitó, kit 1828-ban is dicsérnek. 
10) Ezt követte 1839-ig Tyukodi József. 11) 1839—61. 
Ferenczi István. 12) 1861—63. Ballogh Imre. 13) 1863— 
64. R. Szegedi István. 14) 1864—74. Szabó Ambrus. 15) 
1874 óta Lukács Árpád.

IV. Le lkész i  s t an í t ó i  f i ze tések,  a) Le lkész i  
f i ze tés  1705: 1) Minden gazda, a kinek 2 hold vetése 
van, ad 5 véka tisztabúzát; a kinek anynyi nincsen, 1 
köblöt; ha azt meg nem adhatja, ad 1 frtot. 2) Minden 
gazda ad 1—1 boglya szénát. 3) Minden ökrös ember 
1— 1 szekér fát. Az ökretlen emberek közűi 2 ad 1 sze
kérrel. 4) Garaspénzül minden gazda fizet 8 poltrát. 5) 
Nyíllal osztván a mezőt, esztendőnként adnak a prédiká
tornak 2—2 hold földet, melyet meg is szántanak. Ács 
István és Ács Albert szintén testált egy-egy szántóföldet. 
6) Keresztelés 1 tyúk s 1 kenyér; esketés 1 frt.; halott 
predikálás 1 frt.; éneklés 8 polt. (B. M. U. 51. lap.) 
1801: 46 köböl búza; 32 szekér széna; 32 szekér fa; 2 
fordulón 2 köblös föld; pénzfizetés 6 v.-frt.; stoláre 5 rhfrt. 
1875-ben a szatmári ref. egyházmegye márc. 18-iki 91. 
sz. határozatával 58 köböl búza, 12 öl fa s 60 szekér 
széna s ebből 40 szekérrel természetben, 20 szekérrel 
pedig 4—4 forint váltsággal állapíttatott meg a lelkészi



fizetés. Ezen kívül a lelkészi birtok-állomány szántó
földekben 17 hold s 1300 □ ö l , kaszálókban 6 hold s 
1350 □  öl, mind 1600 □ ölével számítva. A fentebbi fize
tés kulcsául az 1875. nov. 4-iki 8. sz. e.-m. határzattal a 
birtok-arány állapíttatott meg. Az I-sö osztályba a 20 
holdas, a Il-ik osztályba a 10 holdas, s a III-ik osz
tályba az 5 holdas birtokosok tartoznak stb.; a beltelek - 
kel helyben, a mezei földdel más határban bírók azon 
osztályba soroztatnak, melybe azok öszszes birtokuk ará
nya szerint tartoznak. A 60 szekér szénából 10, termé
szetben a tanitót illeti.

b) T a n í t ó i  f izetés  1801: pénzfizetés 6 v.-frt.; búza 
12 köböl 2 véka; széna 16 szekérrel; fa 16 szekérrel; 2 
fordulón 2 köblös föld. (1806. ö.-ir.) 1875: Mintegy 13 
köböl búza, 10 szekér széna, 4 öl fa, 8 hold és 1430 □  
öl szántóföld, 4 h. és 500 □  öl kaszáló; mind 1600 □ 
ölével; tandíj és stolárék. (1875. ö.-ir.)

IV. Templom,  t o r o n y  s ha r an g ok .  U r a s z t a l i  
készle tek.  E g y h á z i  és i sk o l a i  épü l e t ek .  I n g a t 
lan és ingó egyház i  j avak .  Hajdan a falu nyugoti 
végén, az útca közepén, fából volt egy kis t e m p l o m ,  
mely egész a múlt század végéig fennállott. Ennek helyére 
építtetett a mostani díszes és tágas templom, melynek 
alapja 1796. nov. 27-én tétetett le, Kovács Márton lel
kész, Vári Mihály gondnok, Ács János és Szűcs Mihály 
egyházfiak idejében. 1802-ben már készen volt. Asztalos 
munkáját Vasvári Odor Gábor készítette. 1806. nov. 9-ikén 
Váradi János lelkész, Hajdú Pál s Molnár Mihály gond
nok és Halász Miklós egyházfi idejében föl is szenteltetett. 
A felszentelésnél az első szónok Ozsváth János matolcsi 
lelkész, a XXVI. zsoltár 8-ik versét; a 2-ik Dómján 
György gyarmati lelkész Jerém. VI I : 2—7; a 3-ik a 
helybeli II. Móz. XXV: 1., 2., 7. verseit vette fel alapul 
s a szt. sákramentomokat Széles András kisari lelkész 
szolgáltatá.

A régi templom előtt egy sugár f a - t o r o n y  állt. Ez 
az új templom előtt is ott maradt; benne egy régi haran
gocska függött, mely elhasadván, helyette új harangok 
öntettek, u. m .: a kisebb 4 V2 mázsás 1814, a nagyobb 
mintegy 7 mázsás 1818-ban, mindkettő az ekkla költségén.



Majd 1831. Jankay Dán. leik. és Molnár György gondn. 
buzdítására a templom homlokzatával kapcsolatban föl- 
magasló, négyszögtí diszes torony építéséhez fogtak s azt 
1842-ben Nagy Ján. leik. s Kópia Józs. gondn. alatt be 
is végezték; építették pedig Fook Ignác építő és Ozsváth 
Fér. ácsmesterek. Ez azonban csak úgy létesülhetett, hogy 
a róm. kathól. földesúr Kölesei Kende Zsigmond 18 köb
lös földet bocsátott 7 évre az egyház mivelése alá, a mely
ből oly szép jövedelmet szereztek , hogy nemcsak a torony 
épitési költségei kiteltek, hanem még a tervbe vett paplak- 
épitésre is maradt; különben a torony tetőzetének fa-mun
kájára Kende Zsigmond maga alkudott meg személyesen 
az ácscsal s a kialkudott 300 v. ez. frtot sajátjából fizette ki.

U r a sz t a l i  e s zközök:  1 keresztelő-kancsó cinből; 
2 cin-tányér; 2 aranyozott ezüst pohár; 1 cin-kanna; 3 
kendő (1848-ban még 7 volt); 2 abrosz; egy kulacs s 
mindezekhez egy egyszerű úrasztala festett fenyőfából.

E g yh áz i  és i s k o l a i  épüle tek .  A p a p i a k  az I. 
alatt említett telken az 50-es években épült, tégla-alapon, 
vályogból, 3 aránytalan szoba, 1 pitvar, kamra és pin
cével, zsindely-tetőzettel. Melléképületei roszak. A t an í 
tói  l ak  és i sko l a  előbb az útca közepén állott, a tem
plom mellett s csak 1830-ban cserélték ki a falu nyugoti 
végén levő egyházi földért gróf Károlyi Lajossal a mostani 
helyiséget, melyen az egyházmegye több izbeli sürgetésére 
a rozzant és alkalmatlan épület helyett csak 1865-ben 
építettek egy új s a törvényes kellékeknek lehetőleg meg
felelő épületet vályogból. Van az egyháznak egy s z á r a z 
malma  is. Úgy a templom, mint egyéb egyh. és isk. 
épületek biztositvák.

E g y h áz i  i n g a t l a n  és i ngó j avak .  Az 1837-ben 
végzett arányosítás előtt m.-e. 25 hold szabad irtása volt 
az egyháznak; de a melytől ekkor elesett. Volt ezenkiviil 
Penyige felől egy 2 vékásnyi zsellér-telke is minden külső 
járulék nélkül. A lelkészi állomány 4, a tanitói pedig 2 
holdat tett. Az arányosításkor a lelkész kapott az egyes 
fordulókon öszszesen 17 hold s 1300 □  öl szántóföldet s 
6 hold és 1350 □  öl kaszálót; a tanító pedig 8 hold s 
1450 □ öl szántóföldet s 4 h. 500 □ öl kaszálót; mind 
1600 □  ölével számítva.



I n gó sá go k :  anyakönyv van 3; 1777, 1839 és
1852-8n kezdve; jegyzőkönyv 1 db.; körleveles, e.-m. és 
kér. j.-könyvek s nyomtatványok stb. szintén vannak. A 
pecsét 1833-ból való.

V. Népesség.  1801: lelkek száma 176. 1877: leik. 
sz. 476, szülöttek sz. 15, újházasok sz. 9, halottak sz. 17. 
Iskolások. 1801: 17. 1875: isk. kötelesek sz. 44, isk. 
járók sz. 41, részben jár 3.

39) Majtis.

I. A község és e g y h á z r ó l  á l t a l á ban .  Fekszik 
a Szamosközön, közel a Gégő patakhoz, mely határán 
átfoly. Határát árvizek járják; de úgy füvet mint gabna- 
neműeket bőven terem; van erdeje is. 1415. és 1421-ben 
már van róla emlékezet s ekkor a Majtissy-család birja. 
1424-ben Sámelháza és Malontától határai elkülönittetnek. 
1449. Sámelházy László benne részt nyer. 1476-ban a 
Rozsályi Kun és a Majtissy-család a Sopsatelki pusztát — 
mely Majtis és a szomszédos Darnó 8 Jánk közt feküdt, — 
egymás között felosztják. 1588. Pongrácz Frigyes, 1590. 
Berey Mihály, Szikszay Ambrus és Tyukody László benne 
rész-jószágot nyernek. 1491. Salamon Miklós benne egy 
nemes ülést; 1629. Szentey Péter és Tar Mihály pedig 
az egész helységet kapja. 1720. Vay László az egészet, 
1754-ben pedig Belezuay György felét kir. adománynyal 
megnyeri. 1810-ben bírtak benne: gf. Barkóczy, Belez- 
nay, Büdeskuti, Kondor, Ajtay , Erőss nevű földesurak 
és más nemesek; most legnagyobb részét Nagykéri Vállyi 
János országos képviselő s a szatmári ref. egyházmegye 
segédgondnoka birja. A Szamosközön megforduló hadak 
dulásai s egyéb vészekben szomszédaival együtt osztozott, 
így p. o. 1662-ben a szatmári német várőrség, a rette
netes kínzásokon felül 100 frtnyi kárt tett benne.

A reformáció előtti múltjáról mit sem tudunk; hihe
tőleg a közel jánki róm. kathól. egyház filiája volt és a 
reformáció is innen hódította meg s vele még sok ideig 
ily minőségben volt öszszekötve; azonban már 1707-ben 
föl van véve a Bélteki Usualis Matrikulájába a lelkészi 
fizetés s igy már ekkor anyaegyház vala; de később vala



mikor — adataink reá nincsenek, — ismét filiává lett. A 
reformációt kővető időkből csak anynyit tudunk róla: 
hogy 1670—1720-ig innen is több nemű válóper fordul 
elő az egyházmegyei jegyzőkönyvekben. Anyaegyházzá 
ismét csak a jánki ref. egyház elpusztulása után lön. 
1731-ben a templom-renoválás s talán újon építéssel meg
indult az építkezés s az egyház gyarapodása, és az foly
tatva lön az egész múlt századon s a jelen elején, úgy 
hogy 1835-ben már tanítói lak s iskola építtetett, melybe 
1838-ban álliták be a tanitót, noha azután ismét a pa
pokra szállt viszsza az iskola-tanítás. Legtöbbet köszönhet 
ez egyház lelkes főgondnoka Vállyi Jánosnak, ki az új 
diszes templom építése s a parókhiális telkek rendezése s 
a diszes papilak építésének kezdeményezője és a nép buz
galmának élesztője lön. Az ő fényes nevének méltó társa 
az öreg Vincze Józsefé, ki egyháza iránti buzgóságát szin
tén több ténynyel igazolta.

II. Az egyes  l e lkészek  és h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események .  Jónknak lévén filiája Majtis, a jánki 
papok szolgálatával élt; de már 1727 tavaszán úgy lát
szik elvált Jónktól, mert külön emlittetik és nem is úgy 
mint filia. Az 1729-iki vizitáció az „új majtisi" (sic) pap
nak 1) Szilágyi Istvánt mondja, ki előbb tótfalusi pap 
volt. 1735-ben a vizitáció azt javasolta, hogy Jónkhoz 
csatoltassék viszsza; azonban Nagyszekereshez lett csa
tolva; azután nincs szó róla egész 1749-ig, a midőn nyil
ván Nagyszekeres filiájának neveztetik; sőt Jánk is ide 
csatoltatott. 1763-ban külön válván Majtis Nagyszekeres
től, maga nyert papot, sőt Jánk is filia gyanánt hozzá 
csatoltatott s úgy van ma is. 2) 1763—65. papja lön tehát 
Antal Mihály ifjú lelkész, ki — mig a parókhiális ház 
felépült, — béres házban lakott. 3) 1765. Szigeti János 
akadémikus pap. 4) 1766. Hollósi András, ki a fizetés 
csekély volta miatt nem maradt. 5) 1767. Tasnádi József, 
„egy versengő ember." 6) 1768—71. vagy talán tovább 
is, Kovács István. 1771—76. nincs szó a Jeremiás vizit, 
jegy.-könyvében a majtisi papokról. 7) 1775—80. Nagy 
János. 8) 1780—83. Zilahi József. 9) 1783. Váradi Já 
nos, ki 1784-ben Nagyszekeresre ment. 10) 1784—92. 
Petróczi Ferenc. Ennek idejében adta át a vizitáció az



egyház ládájának a kulcsát a gondnoknak 1787-ben, ki 
itt akkor választatott legelébb, elhozatván azt Beleznayné 
nevű földesaszszonytól. 11) 1792—96. Főzd József, ki 
innen Kisnaményba ígérkezett. 12) 1796—1800. Pesti 
József. 13) 1801—21. Tardy László e.-m. ülnök, egy 
igen tudós öreg pap, ki azon helyet, hol most az egyház 
szárazmalma á ll, felfogta és saját költségén bekerittette. 
1802-ben szorgalmas tanításáért dicséri a vizitáció. 1816- 
ban az elöljárókat megfeddi a vizitáció a parókhiális épü
letek elhanyagolása miatt; az öreget pedig ekkor is meg
dicséri, mint előbb és később is egész 1821-ben történt 
haláláig. 14) 1822—26. Szegi Péter, ki mint jó pap és 
tanító van említve. Alatta 1823-ban a majtisiak — vagyis 
nevükben valaki, — vegyes vizitációt várt, s pusztán 
csak a papi személyek jelenvén meg: egy irattal protes
tált; de attól az esperes felvilágosítása után elállott. 1824- 
ben a vizitáció nem talált presbitériumot; az agenciális 
pénz pedig ki volt kölcsönözve. 3 tanonc igen jól felelt; 
de több nem volt az iskolában. 15) 1826/7. — 1834/5. 
Horváth Béniám. 16) 1835/6. — 1837/8. Eszenyi László. 
17) 1838/9. — 1840. Nagy Lajos. 18) 1840/1. — 1842/3. 
Ács András. 19) 1843/4. — 1849. Horváth Béniám. Ezek 
közűi az öreg Tardyt alig multa felül egy is , sőt némi 
tekintetben meg sem közelítette. 20) 1849—56. Záinbory 
Sándor. 21) 1856—61. Bartha Zsigmond. 22) 1861 óta 
Győry István. Szülefett Tarpán, Beregben, 1804. nov. 23. 
Tanult ugyanott a felső szintakszisig, aztán S.-patakon 
1830-ig; ekkor Gyarmatra jött nagyobb íitauitónak; 2 év 
múlva innen t.-vári káplánnák ment s 1 múlva Sonkádra 
segédlelkésznek, honnan 1834. panyolai r. pappá lett. 
3 év múlva Angyalosba, s innen 4 múlva Ököritóra ment 
papnak, a honnan Majtisra jött. 1848-ban e.-m. tanács- 
biróvá választatott, mely tiszttől az abszolút kormány 
megfosztá. 1858. ismét megválasztatott; de 1867-ben 
lemondott. 1864 óta az e.-ker. gyűlésben képviselte a 
szatmári ref. egyházmegyét; de 1873-ban erről is lemondott.

III. T a n í t ó k  és i sko l aü gy .  Majtis Jánk-, majd 
Nagyszekeresnek lévén filiája, a gyermekek belőle ezen 
helyeken iskoláztak, ha ugyan iskoláztak egész 1763-ig. 
Kivételt képezhetett ugyan az 1707. s 1729-ik év, mely



ben Majtisnak külön papja emlittetik, ki alkalmasint az 
iskolát is tanította. 1763. anyaegyházzá alakulván, ez 
évtől kezdve az iskolát a papjai taniták, kik közül külö
nösen kiemelendő Tardy László 1801-től fogva, ki 1802- 
ben 38 tanítványával a vizitáció előtt dicséretes vizsgát 
adott; sőt öregsége dacára, 2 évtizeden át mindig jó 
iskolát tartott. Utódai mint tanítókról — az egy Szeghyt 
kivéve — alig maradt fenn emlékezet. 1838-ban már volt 
külön tanítója is: 1) Pécsi János, 1 évig; de a tanítói 
állomás a lelkészitől csak 1855-ben választatott külön s 
ekkor tanitó lön 2) Kulcsár János. Őt követte 3) 1857. 
Bólyáki Elek, ki csak félévig lakott itt. 4) 1858. Molnár 
József. 5) 1859—63. Kovács József. 6) 1863—70. Tóth 
Lajos, szorgalmas tanitó, ki innen Kisarba ment s ott 
meghalt. 7) 1870—73. Bacsó Mihály. 8) 1873—74. Búza 
Miklós. 9) 1874. Bernáth Károly. 10) 1874 dec. óta Mé
száros József, a s.-pataki tan.-képezde volt növendéke.

IV. L e l k é s z i  és t an í t ó i  f ize tések.  a )L e lk é sz i  
f izetés 1725 körül: Minden gazda fizet 3 véka búzát; 
á zsellér 1 '/2 vékát. 3 szekér fát (adnak) summában. Az 
özvegyek 3 sing vásznat. Eskütéstől 1 frt. Halott-prediká- 
lástól 1 frt.; énekléstől 1 kenyér s 1 tyúk. NB. Gener. 
Dnus Beleznay solvit pastori fi. 8. Rectori fi. 3. (Ez talán 
későbbi kéz írása. B. M. Us. 55. lap.) 1801: 15 köböl 
búza; 20 szekér széna; 40 szekér fa ; 4 köblös szántó
föld; 2 v.-frt. stoláre. (1801. ö.-ir.) 1874: 25 köböl ros
tált tisztabúza; 20 papi szekér széna; 8 öl kemény tífzifa; 
40 hold szántóföld (1100 □  ölével), melynek adóját az 
egyház fizeti; a stolárék. Jánkról kap: 3 köböl tiszta
búzát rostálva; 3 papi szekér szénát; 1 öl tfízifát és a 
stolárét. (1874. ö.-ir.)

b) T a n í t ó i  f ize tés  1874: 4 köböl tiszta r. búza; 
14 köböl vegyes-élet; 4 köböl zab; 2 öl fa; 2 szekér 

.szalma; 20 hold föld (1100 □  ölével), melynek adóját az 
egyház fizeti; 36 tanköt. gyermektől 36 frt. tandij; m.-e. 
5 frt. stoláre. (1874. ö.-ir.)

V. T em pl om ,  t o r o n y  s h a r a ng ok .  U r a s z t a l i  
eszközök.  E g y h á z i  épül e t ek .  I n g a t l a n  és ingó 
eg yh áz i  j avak .  A régi t em p l om  építési idejét nem 
tudjuk; menynyezete 1731-ben készült; 1765-ben Beleznay



György földesúr és neje Szilágyi Erzsébet kimeszeltették; 
1769. a nyugoti végében egy karzatot készíttettek, a ko
rona pedig 1800-ban készült. Az olasz Ízlésben épült új 
templom építéséhez 1856-ban kezdtek, s falát s fedélzetét 
1859-ben be is végezték. Az építkezés alatt több évi ha
szonra Vállyi János úr 10 hold földet adott át az egyház 
művelése alá, hogy annak terméséből a templom építési 
költségei fedeztessenek; ezenkívül pedig a költségben mind 
ő , mind Vincze József tetemes részt vettek. Ez utóbbi a 
templom kivakolása és meszelésére 500 frtot ajándékozott; 
a templombeli székeket pedig Vállyi János úr saját költ
ségén készíttette. Említett Vincze József a templom liosz- 
szat kicsinek látva, 1871. márc. 21. történt halála előtt 
tett végrendeletében 500 frtot hagyományozott oly célból, 
hogy az a szatmári takarékpénztárban mindaddig növe
kedjék , mignem oly öszszegre nő, mely elegendő leend 
a templomnak 2 öllel leendő kitoldására. Ez öszszeg még 
folyvást növekedik. *) A toronyban 2 h a r a n g  függ; a 
kisebbik 1 mázsás, melyet a rajta levő körirat szerint: 
„A Majtisi ref. egyház öntette a maga költségén 1834“ 
azon kisebb s igen régi harang darabjaiból, melyet e 
század elején a porcsalmai ref. egyháztól vásárolt vala; 
a nagy óbbikat, — melynek körirata ez: „a Majtisi ref. egy
háznak Vincze József; öntötte Valzer Ferencz 1868 Pes
ten “ — ajándékul nyerte; súlya 4 mázsa.

U r a sz t a l i  e s zközök:  egy khina-ezüst keresztelő
edény, melyet tálcástól báró Uray Ilona Vállyi Jánosné 
úrnő ajándékozott; 1 nagy aranyozott ezüst pohár, 1 ki
sebb ón-pohár, 1 ón-tányér, 1 ón-kanna; 2 sáhos, 3 ki
sebb abrosz ; 1 veres fonallal varrott kendő; 1 ezüst-csipkés 
selyemkendő, zöld virágokkal; 1 kékes és 1 sárga selyem
kendő; 1 zöld virágos kasmirkendő Józsa Zsuzsánna Ta
kács Istvánnő ajándoka; 1 vöröses nagy kasmirkendő, 
Vállyi Lajosné Isaák Teréz úrnő ajándoka; 1 bibor- 
teriték vörös selyem béléssel s gazdag arany-rojttal kö
rítve, melyet Budapesten Vállyi Jánosné báró Uray Ilona 
úrnő ő nga készíttetett. **)

*) Ugyancsak ő az egyháznak egy szatmári takarékpénztári részvényt is 
hagyományozott.

**) A kathedráu levő ezüst-csipkével szegélyzett selyem tafota-szonyeg pedig 
Nyilas Zsuzsánna Mándy Benjáminná ajándoka.



E g y h áz i  és i sko l a i  épüle tek .  A régi lelkészi lak 
1868-ig a régi parókhiális telken állt; de ez évben a 
Vállyi János úr által ajándékozott s szintén a templom 
szomszédságában fekvő 1 0 0 0  □  öl kiterjedésű telekre, 1  új 
lelkészi lak építtetett tégla-alapon vályogból. Van benne 
4 szoba, 2 kamra s pince. Ez 1868. nov. 26. a lelkész 
használatába át is adatott. Egyéb melléképületek 1868 óta 
készültek. Az i s k o l a - é p ü l e t  1868 előtt azon kis helyi
ségből állott, melyet egykor Tardi László lelkész az útcá- 
ból fogott fel s melynek egyik végibe az egyház molnára 
is lakott. 1868 óta a régi papiak szolgál tanítói lak és 
iskola-helyiségül, s a régi parókhiát melléképületeivel 
együtt a tanitó használja. Úgy a templom mint minden 
egyházi épület a tűz ellen biztosítva van. Az említett kö
zösből fogott területen áll az egyház szárazmalma, melyet 
1845 júniusában ns. Bornemissza Károly s Takács Mihály 
gondnokok szorgalmazása folytán épített az egyház. A 
molnár most a régi iskola-épületben lakik, mely 1838. 
építtetett.

I n g a t l a n  k ü l b i r t o k a  a régi parókhiális 6  I1 0 I4  

földön kívül, az egyháznak misem volt; 1862. pedig az 
arányosítás alkalmával, a birtokosok s legkivált Vállyi 
János úr kegyességéből az egyház 20, a lelkész 40, a 
tanító" ismét 2 0  hold földet kapott 1 1 0 0  □  ölével számítva.

I n gó sá go k :  anyakönyv van 2 darab, 1775. és 
1839-ben kezdve. Jegyzőkönyv 1  db.; gondn. számad. 
j.-k. 1 db.; körleveles j.-k. 3 db.; egyházmegyei s kerületi 
j.-k. s nyomtatvány több db. stb. A parókhiális pecsét 
1833-ból való. (1875. jan. ö.-ir.)

VI. Népesség.  1801: lelkek száma 148. 1877: 1. 
sz. 294, szülöttek sz. 15, újházasok sz. 6 ; halottak sz. 11. 
Iskolások. 1801: 38. 1877: isk.-köteles 36, iskolás 36.

40) Matolcs.
I. A község-  és e g y h á z r ó l  á l t a l á b a n .  Matolcs 

mezőváros fekszik a Szamos jobb partján, Tunyoggal 
szemben. Hajdan Megyesy Simon báné volt. 1419. Bát- 
hori István és Ferenc rész-jószágot kapott benne. 1436., 
1446. Báthori András, István, Pál, László és Miklós birták.38



1524. Drágffy János az egész helységre, 1633. Bethlen 
István és Péter a Báthori-részre királyi adományt nyernek 
s az ecsedi uradalomhoz csatolják. Ezek kihaltával a Rá- 
kócziak-, majd a gf. Károlyiakra szállott. (Szirmay Szatm.- 
v.-m. e. II. k. 229. 1.) 1810-ben 19 telken kívül Morvay 
Józsefné, báró Perényi Antal, Illésy István, Váry Ferenc, 
Kállay Erzsébet, Ferenczy- és Ormós-családok, földesúri 
joggal bírták. Viszontagságait a mi illeti:

A Szamos miatt azon helyről, mely ma O-Matolcs- 
uak — ó-matolcsi kertnek, — neveztetik, el kelle költöz
nie; az 1662-ben eszközölt szolgabirói tanúhallgatás szerint 
a szatmári, úgynevezett sárga német sarcolta meg, a midőn 
a lelkészlakot is pénzen váltotta meg tőlök. Mindemellett 
folyton népesedett és emelkedett, mi lakosai szorgalmának 
tulajdonítható. Ez okból az 1647-iki XXX. t.-cz. azt ren
deli, hogy Matolcs város (oppidum) taxa alá vétessék. 
Szorgalmas lakosai nemcsak földmiveléssel foglalkoztak, 
hanem egyszersmind szűrcsapók is voltak, s céhbe állván, 
Szabó Péter és Tóth Miklós céhmesterek III. Károlytól 
1714. okt. 8. az említett céh részire kiváltság-levelet, s 
a helység számára pedig mezővárosi címet s vásár-jogot 
eszközöltek. Később megcsökkenvén a szűrök kelendősége , 
a szűrszabók 1785-ben gubásokká lőnek s azok mai 
napig, a gubaszövéssel különösen télen foglalkozván. A 
határ szűk volta miatt pedig a vásárra jövők lovait lege
lővel nem tudván ellátni: a vásár-jogot Gyarmat városá
nak adták át.

A reformáció — mint Drágífy-birtokban, — hamar 
elterjedt itt a fóldesurak pártfogása mellett. A Báthori s 
kivált a Bethlen földesurak később is nagy pártfogói vol
tak itt a reform, egyháznak. A fejedelmi Bethlen István 
a vizi-malom szabbatháléját a lelkész számára adomá
nyozta ; de ezt Báthori Zsófia később elfoglalta, a melyért 
az 1662-iki országgyűlésen panasz is tétetett. Az egyház 
mészái’szék-, korcsma- és rév-jövedelemmel s illetőleg jog
gal is birt; de mindezek elvesztek. Egykori tekintélyes és 
virágzó volta, sőt a mostaninál is tekintélyesebb állása 
mellett bizonyít az, hogy 1665. szept. 27. benne szupe- 
rintendenciális gyűlés tartatott, a melyen Nógrády Mátyás 
bajomi lelkész püspökké választatott. A szatmári ref. e.-



megyei levéltár különben minél kevesebbet tud Matolcs 
XVII-ik századi múltjából; de a vármegye levéltárában 
levő traktualis gravamenek közt panaszolja a Szamosközi 
traktus Vesselényi Ferenc nádor előtt 1665-ben , — mint 
már fentebb is említettük — hogy Báthori Zsófia s I. Rá
kóczi Ferenc elfoglalta a Szamoson levő vízimalom szab- 
batbáléját s a szedecimát, melyet I. Rákóczi Ferenc 
viszszaigért ugyan, de ez Ígéretét nem teljesítette. Ezeken 
kivííl csak a válóperek vannak innen jegyzőkönyvezve, 
kezdve 1670-en. Az egyház belügyeit a pappal együtt a 
(gubás) céhmesterek vezették; sőt mondhatni, a céhmes
terekből telt ki a nemesek hadnagya s a közlakosság bí
rája is. Az első presbitérium és gondnok 1773-ban válasz
tatott. A presbitérium 1861-ig maga egészité ki magát. 
Ezóta népképviseleti alapon van szervezve.

II. Az egyes  l e l k é s ze k  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e semények .  A régibb papok neveit csak héza
gosán ismerjük. A kiket ismerünk, azok e következők: 
1) 1620. Idősebb Czeglédy István, ifjabb Czeglédy István 
kassai lelkész és mártír atyja, a „Sión vára" prefációja 
szerint. (Széles 132. lap.) 2) 1634. Szepsi Korócz Gáspár, 
kinek azonban matólcsi papsága nem kétségtelen. 3) 1670 
után Szalacsi Cs. István. 4) 1686. Kecskeméti János. 5) 
1706. Dányádi S. György e.-m. jegyző, később esperes, 
kit követett 1710-ben 6) egy más valaki, vagy talán 
maga Pataki János, ki 1714— 16. volt matólcsi ref. lel
kész. 7) 1716— 18. Nagyari Jakab, ki 1723-ban esperessé 
lett. 8) 1718. Tolcsvai Márton. 9) Ezt követte valamikor 
Zalányi István e.-m. ülnök és akadémikus pap. 1724-ben 
már biztosan itt volt, s 1725-ben marasztják; 1726-ban 
is dicsérik, de megróvják benne, hogy hétköznap bibliát 
nem magyaráz. Ugyanekkor megjegyzi a vizitáció: hogy 
a tanács a pap nélkül maga exkommunikál és abszolvál. 
a mi tovább meg nem engedhető, továbbá azzal fenye
getőzik , hogy ha sz. György napra a Z. fizetését be nem 
adják: új pap behozatala nem fog megengedtetni. 1726-ra 
meghívták Csengeri Józsefet; de az egyházmegye bevitelét 
meg nem engedte, a honnan azt jegyzé meg a vizitáció 
1727 elején: Matolcsnak nincsen papja, tehát nem is 
vizitáltatik. 9) 1727—32. Vásárhelyi Márton e.-m. ülnök
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a traktus rendeléséből, kiről igy ir az 17 32-iki vizitáció: 
„Laudatur a senatu matolcsiensi; tenet puram orthodo- 
xiam, pietate sacrum ministerium exornat; perge bone 
vir de robure ad robur ut gloriae coronam percipias." 
10) 1732—41. Enyedi Sándor. Volt egy ideig helyettes 
e.-m. jegyző és ülnök is; de 1741. októb. 3. az ülnök- 
ségtől megfosztatott. 1735-ben a matolcsiak fizetése meg
csonkításán igyekeztek: de ezt a vizitáció meg nem en
gedte. 1732-ben ő kezdte és szerezte a matolcsi ref. egyház 
mátrikuláját, melynél régibb az egész egyházmegyében 
nem sok van. Ezen matrikulába elődei neveit — habár 
nem teljes pontossággal is, — feljegyezte. 11) 1741—43. 
Kémen M. László, egy korhely pap, ki ekkor jött a 
traktusba; a matrikulát hanyagul vitte; a halottak felett 
(1743.) a királyi parancsra hivatkozva nem prédikált. 
Hihető hogy ezek pestisben elhalt emberek lehettek. Az 
1742-iki vizitáció megjegyzi, hogy az ekkla pénze eddig 
a gubás céh ládájában tartatott, minélfogva meghagyja, 
hogy az tétessék az ekkla ládájába s a kulcsa vagy a 
bírónak, vagy a hites egyházfiaknak adassák. 12) 1743— 
46. Pataki Mihály. 1743-ban új parókhiát építettek neki; 
de a templom igen rongyos volt. Akadémiákon is járt; 
de nagyon zabolátlan erkölcsíí s feleségével házsártoskodó 
ember volt, a melyért az egyházmegye 1745. szept. 
28-ikán hivatalától meg is fosztotta. Ezt viszszanyerte 
ugyan; de később sem javult. 13) 1746—48. Laczi Mi
hály , kit más traktusból hoztak, a miért a szatmári 
e.-megye megbüntette a matolcsiakat. 1748-ban akadé
miákra ment. 14) 1748—53. Garbóczi András, kinek 
fizetését 1751-ben meg akarták csonkítani; 1753-ban pedig 
nem marasztották; mert akadémikus papra vágytak; el
ment tehát innen Mándra. 15) 1753—56. Báthori János 
új akadémikus pap, ki innen Nagykárolyba hivatott és 
ment papul. Ennek idejében kezdtek egy — a mostani 
előtt használt— kő-templomot építeni 1754. jul. 30.; de 
mivel a helytartótanács meg nem engedte, gf. Károlyi 
Ferenc földesúr engedélyével s tanácsára, egy-egy dara
bon kibontották a régi fa-templom oldalát s igy lassan 
tégla-falat húztak az egész tető alá. Exmittáltatott Gyar
maton, 1753. ápr. 26. A matolcsi tanítók neveit ő jegyzetté



fel. 16) 1756—61. Gerzsenyi István akadémikus pap, kit 
ok nélkül bocsátottak el. 17) 1761—67. Adorján Mihály, 
ki hipokondriába esvén, a papságtól eltiltatott; de majd 
ismét felhatalmaztatván, később maga lemondott, minél
fogva a pap-hivásra jogot nyert Matolcs. 18) 1767—71. 
Kapitány György, akadémikus és igen dicsért lelkész. 
19) 1772. Garzó István. Lakott előbb Óváriban, aztán 
Nagyarban. Széles Andrásunkat ő keresztelte meg 1772. 
máj 9. 20) 1773—86. Kabay Ferenc. (Lásd az esperesek 
közt.) Az ő idejében tétetett az első kurátor és választattak 
az első presbiterek 1773-ban. 1778-ban pedig új parók- 
liiális házat kezdtek építeni. 21) 1786. Zalányi Sámuel. 
Tanult Debrecenben s a külföldön. Jött Tasnádról s ugyan
azon vidékre ment viszsza. 22) 1787—1802. Vári Ferenc, 
egy tudós, de izgága természetű ember. Jött a s.-pataki 
főiskolából. 1795-ben e.-m. ülnök lett. Innen ment Ko- 
csordrít, majd a szabolcsi traktusba Vitkába, Báthorba s 
Laskodra, hol 1810-ben lakott. 23) 1802—1807. Ozsváth 
János. (Lásd az esperesek közt.) 24) 1807—11. Győry Sán
dor , előbb 8z.-németi káplán-tanitó, ki innen Óváriba 
ment; ekkor elnéptelenedvén Matolcs, a fizetés-levonás 
megengedtetett. 25) 1811—13. Dobrai József, akadémikus 
pap, egykor a beregi traktus jegyzője, onnan átjővén dobi 
pap lett, honnan Matolcsra jött s innen Ricsére. 26) 1813— 
19. Literati Vida József, egy szelíd ember. Tanult Deb
recenben; jött Borzováról s meghalt Matolcson. 27) 1819— 
24. Réz István, előbb helyettes, majd rendes pap. 28) 
1824—27. Füsüs Dániel. 29) 1827—44. Kozma István. 
30) 1844—65. Kolumbán István, ki 1865. febr. 21. meg
halt. 31) 1865—67. Lénái*d István. Elment Szamosdobra 
s onnan jött helyette 32) Beregszászi Főnyi Sámuel, ki 
itt meghalt 1870. okt. 4. 33) 1871. ápr. 25. jött a sza
bolcsi egyházmegyéből Csépke Mihály karászi pap, ki 
jelenleg is szolgál.

III. I s k o l a ü g y  és n a g y o b b  t an í tók .  A matolcsi 
ref. iskola kezdettől fogva a legjobbak közé tartozott az 
egyházmegyében; mint „academica promotióra“ tanítóit 
az egyház legtöbbnyire a pataki, a debreceni, sőt a szatmári 
iskolából is hozta, kik jobbadán papokká lettek s mig 
Matolcson voltak, azon főiskolák alsóbb osztályainak tan



rendszerét igyekeztek meghonosítani, a melyből jöttek. 
A múlt század elején a matolcsi iskola „abecisták, lec- 
torok, declinisták s conjugistákból11 állott; 1725-ben „syn- 
taxisták“, 1781-ben „poetáku is tanulnak benne; szóval 
a matolcsi iskola egy kis gymnázium volt. A múlt század 
végén kelt egyházker. s e.-megyei tantervek menynyiben 
lőnek követve, nem tudjuk; de anynyi tény, hogy 1827- 
ben a vizitáció erélyesen sürgeti, hogy az életre szüksé
ges tudományoknak a latin nyelv felett előny adassék. 
Ez iskola később az 1837-iki egyházmegyei s a későbbi 
egyk.-keríileti tantervhez lehetőleg alkalmazkodott. A ma
tolcsi ref. tanitók neveivel különben csak 1690 óta talál
kozunk. Jelesen: 1) 1690. Németi János. 2) 1691. Kecs
keméti György. 3) 1692. Sződi János. 4) 1699. Mohácsi 
Mózes. 5) 1701. Szentődi György. A kuruc-világban szol
gált rektorok névsorát nem ismerjük. 6) 1715. Salánki 
Sámuel. 7) 1716. Beregszászi György. 8) 1719. Csekei 
Gáspár. 9) 1720. Kállai István. 10) 1722. Csengeri Pál. 
11) 1725—27. a szatmári iskolából Kémeri László, ki 
jánki pappá lön. Ekkor az iskolába declinisták, conjugis- 
ták és grammatisták jártak. 12) 1727. Rápolti Miklós, 
szintén a szatmári iskolából. 13) 1728. Szatmári András, 
ki „posztó-szabóvá" lett. 14) 1730—32. Szederkényi 
György. 15) 1733. Vecsei György * ki innen pappá lön. 
16) 1734—36. Bátori István, dicséretes tanitó, kit noha 
marasztottak, Mándra ment. 17) 1736—40. Mogyorósi 
András, ki innen Tyúkodra ment. 18) 1740. Patika Ist
ván; az egyházi pályáról lelépett. 19) 1741. Szatmári 
Sándor. 20) 1742. Józsa Imre, ki jó, de kegyetlen tanitó 
volt; innen Nábrádra ment. 21) 1743—45. Újvárosi And
rás , ki Szalacsra ment tanítónak. 22) 1745—47. Pelsőczi 
Márton; elment a Dunántúlra. 23) 1747—49. Csekei 
István. Czégénybe ment tanítónak. 24) 1749—53. Szőcs 
István , egy igen kedves jó tanitó , ki innen Kisarba ment. 
25) 1753—55. Ardai István, dicséretes tanitó; jött a deb
receni főiskolából s ment F.-Daróczra papnak. 26) 1755— 
57. Selyebi János, ki nábrádi rektorrá lett. 27) 1751 — 
61. Dobozi György, családos ember, ki gacsályi tanitó. 
lett. 28) 1761. Sándorfi Ferenc, ki katonává lett. 29) 
1762. Mocsy István, ki Garbóczra ment papnak. 30)



1763—69. Kalocsai Mihály; jött Kisnaményból; itt jó 
iskolája és sok tanítványa volt; elment Üköritóra papnak. 
31) 1769. Füle György. 32) 1770—73. Kovács Mihály, 
egy igen dicséretes tanító. Tanult Patakon; elment előbb 
a bányai traktusba, azután a beregibe, hol benei pap 
lett. 33) 1773—76. Császár Sándor, Patakról; elment az 
e.-m.-ből. 34) 1776—79. Pányoki József, jó erkölcsű, de 
gyenge tanító; 1779-ben 57 tanítványa volt. Jött S.-Pa- 
takról; elment Nyirmegyesre tanítónak, hol meg is halt. 
35) 1779—82. Petrahai Szabó János, egy nyomorék, de 
szorgalmas és jó tanító, kinek párja kevés volt a traktusban. 
1780-ban 70 tanítványa volt. Jött S.-Patakról; ment 
Mándra papnak, s onnan Penyigére. 36) 1782—86. Bá
nyai István, egy szelíd és jó tanitó. Jött S.-Patakról; itt 
megnősülvén, elment papnak az ugocsai traktusba. 37) 
1786—90. Kis Mihály, gyügyei fi; jött S.-Patakról s itt 
megnősülvén, Géberjénbe Ígérkezett papnak s mint sem- 
lyéni pap meghalt. Ez alatt tanulta Széles András e.-m. 
történész a poézist Matolcson. 38) 1790. Áronfi József, 
egy okos és jó tanitó. Jött a debreceni főiskolából és 
ugyanoda ment viszsza. 39) 1791—94. Homoki Süveg 
István, egy jámbor de tudatlan ember. Innen sályi rek
torrá s végre pappá lett és 1810 körül elhalt. 40) 1794— 
96. Szabó József, egy szorgalmas tanitó, kinek 1795-ben 
90 tanítványa volt. Jött S.-Patakról s kiskolcsi pappá le tt, 
hol meg is balt. 41) 1796—99. Juhász János. Jött Pa
takról; elment Szatmárhegyre rektornak s onnan nagy- 
kolcsi pappá lett. 42) 1799 —1801. Bihari Sámuel; jött 
S.-Patakról. 43) 1801. Lovas Lajos. Jött S.-Patakról; pap 
lett a Nyírben. 44) 1802—1804. Pongrácz György. Lett 
fülpösi, majd rápolti, s végre tisztaberki pap. 45) 1804— 
1807. Kovács Mihály, szorgalmas és jó tanitó. Jött Deb
recenből; elment Mándra papnak. 46) 1807. Kovács Sá
muel , egy jó tanitó. Jött Debreczenből s ugyanoda ment 
viszsza. 47) 1808. Tarcsi Gábor, egy nagyon együgyű 
ember. Jött Debrecenből s haza ment lakni Krassóra. 48) 
1809—11. Győri Sámuel, ki előtt az iskola elpusztult. 
Jött Debrecenből. 49) 1811—15. Kis Péter, előbb szor
galmas , később hanyagoló tanitó. Jött S.-Patakról; meg
halt mint semlyéni pap. 50) 1815. Kurovszki János, ki



mint. tauitó bámulatos eredményt mutatott fel; de egy
szersmind fizetés-javítást kért. 51) 1817. Szeghy Péter, 
szorgalmas és jó tanító; 1819-ben megnősülvén, nem ma- 
rasztják. 52) 1819—24. Tamás András; szorgalmas tanító. 
53) 1824—26. Czike Ferenc; jó iskolája és sintaxistái is 
vannak. 54) 1826. Kállai József. 55) 1827—31. Kolum- 
bán István; dicséretes tanító. A latin nyelv több kárt 
okozván mint hasznot s az életre szükségesebb tudomá
nyokat háttérbe szorítván, a vizitáció ezeknek rendel 
előnyt nyújtani. 56) 1831. Ternyei József. 57) 1832—34. 
Ács András. 58) 1834 — 37. Kosdi György. 59) 1837—40. 
Lakatos István. 60) 1840—42. Pap István. 61) 1842—44. 
Csépke Mihály. 62) 1844—47. Gecsei József. 63) 1847— 
50. Szécsényi Pál. 64) 1850—55. Jakó Sándor segéd
lelkész , ki alatt igen jó iskolája volt Matolcsnak. 65) 
1856—58. Mándy Lajos. 66) 1859—61. Szűk Lajos; 
alatta nagyon aláhanyatlott az iskola. 67) 1862—64. Lé- 
nárd István. 68) 1865—67. Szőllősi Gyula. 69) 1868— 
71. Balogh Áron, jelenleg k.-semlyéni lelkész; egyike 
volt a jobb tanítóknak. 70) 1871— 76. Csépke Péter 
segédlelkész. 71) 1877 óta Kovács Károly.

IV. K i se bb  t a n í t ó k  vagy  p r ec ep t o r ok .  Túlné
pesedvén a matolcsi iskola, a kezdő tanulók tanítására 
kisebb v. segédtanítói állomás szerveztetett. 1) Preceptor 
volt 1780. Zámbori István matolcsi fi, ki ez év tavaszán 
zsarolyáni rektor lett s ott is halt meg. 2) 1780—82. 
Kárpi Sámuel, ki után ismét nincs szó a matolcsi precep- 
torokról 1820-ig; a midőn 3) Lányi János preceptor, a 
pataki főiskolába viszszament. 4) 1820. Budaházi Károly. 
5) 1821. Lipták György. 6) 1822. Szőrös György. 7) 
1824. Mikó Dániel. 8) 1825. Ferenczy István szorgalmas 
tanító. 9) 1826. Margitai János. 10) 1827. Tóth Sámuel, 
dicséretes tanító. 11) 1829. Mándy Károly, dicséretes 
tanító. Öt követték rövid időközökkel: 12) Gönczi János. 
13) Lovas Károly. 14) Kolonai Gábor. 15) Szilágyi Dá
niel. 16) Csépke Mihály. 17) Kiss Ferenc. 18) Sípos 
László. 19) Lányi Lajos. 20) Szabó József. 21) 1848. 
Járdán Lajos. 22) 1849. Szabó József. 23) 1850. Somogyi 
János. Utána ismét nem volt segédtanító egész 1858-ig. 
24) 1858. Csécsi József. 25) 1859. Bakó László, ki után



ismét szünetelt a segédtanitóság 1876. ápr. 28-ig; ekkor 
hozatott Sárospatakról 26) Kertész Lajos.

V. Le lké sz i  és t an i t ó i  f i ze tések ,  a) Lelkészi 
fizetés 1705 körül: 1) Pénzfizetés 100 írt. 2) Szabbathále 
a malomból, mely kezdődik szombaton reggel napfeljötte- 
kor, s tart vasárnap reggel napfeljöttéig. Ennek elvéteté- 
sétől fogva adnak helyette 20 köböl búzát, mely addig 
leszen, mígnem restituáltatik a szabbathálé. 3) Fa elége
dendő és tisztességes a helynek szokása szerint. 4) Keresz
telőstül 1 házi kenyér s 1 öreg tyúk, vagy 24 dénár. 
5) Esketéstől ha helybeli és szülei vágynak, semmi; ha 
idegen s ennek elótte ben nem fizetett, 40 dénár. (Ezt 
egy későbbi kéz lehúzta s helyette irt az esketéstől 1 frtot.) 
Halotti predikálás 1 frt. 6) Szénát adnak 50 boglyát; ki 
szénát nem kaszál, tartozik érte 33 dénárral. 7) Van egy 
gyümölcsös-kert a uábrádi-útca végén 22 frtban. 8) Áb
rahám Máté hagyott 1 földet a nyároson. 9) Szabó Mi- 
hálytól zálogosittatott 1 föld ugyanazon nyomáson 6 frtban. 
10) Csőri Istvántól a Csalánoshátou szintén 1 föld 4 frt
ban. 11) Vagyon Kunszerén 1 föld. 12) Ugyanott 1 más 
széles föld. 13) Deli Ferencné is hagyott egyet a Nyáro
son. 14) Más is van ugyanott. 15) A Nábrád felé való 
mezőn is hagyott 1 földet Csizmadia Pál. 16) Csaholyban 
is legáltatott '/2 telek Huszti Pálnétól cum appertinentiis. 
(B. M. Us. 55. és 56. lap.) 1801: 70 v.-frt.; 20 köböl 
búza; 30 szekér széna; 30 szekér fa; 2 fordulón 19 vé
kás föld, melyet őszszel-tavaszszal szántani tartoznak; 
stólából jő 19 v.-frt. 1875: 25 köböl búza, melyből a 
házi szükségletre valót az egyház saját vízi-malmában 
ingyen megőrli; 30 szekér széna; 10 öl kemény tűzifa; 
90 oszt. ért. frt.; 5 hold és 410 □  öl szántóföld; a temető 
gyümölcsfái és fűtermésének 2/3-a. Stolárék.

b) Nagyobb tanitói fizetés 1725 körül: 40 frt. Min
den gazdától 1—1 kenyér és 2 kerülés sor-főzés. Fa elé
gedendő. Temetéstől 8 poltura. Tandíj. A vásár-vám is 
oda jár. Későbbi kéz: „búza 6 köböl. Abecedarii dénár 
24; lectores 48; declinistae dénár 72; grammatistae fi. 1.  
Pro sabbathalae dénár 71.“ (B. M. Us. 56. 1.) 1801: 50 
v.-frt.; 6 köböl búza; 6 szekér fa; 2 sor-főzés; 2 fordulón 
5 vékás szántóföld, melyet megszántauak; 50 v.-frt. tan



díj. 1876. ápril 24. a fizetés készpénzre változtattatván, 
a nagyobb tanítói s egyszersmind segédlelkész fizetése 
400 o. é. írt., 2 öl fa s a halotti stólában állapíttatott 
meg. A fát természetben szállítják udvarára s a pénzt az 
egyház pénztára s nem egyesek fizetik.

c) Kisebb tanítói fizetés 1876 : 300 o. é. frt. az egy
házi pénztárból s 2 öl kemény tíízifa.

VI. T em pl om ,  t o r o n y  és ha r angok .  Urasz-  
t a l i  eszközök.  E g y h á z i  és i sko l a i  épü le tek .  In
g a t l a n  és ingó j avak.  A régi templomról már II. alatt 
szólottunk, a jelenleginél elsőben is a torony alapja téte
tett le 1790. aug. 9. s az egész torony ns. Balogh János 
és Tóth Miklós gondnokok buzgalma folytán 2 év alatt 
közadakozásból teljesen föl is épült. A gombot 1791. de- 
cemb. 16. ünnepélyes szertartás után, Kakuk Imre ács
mester tette fel, a midőn a gomb mellett ülve e pohár
köszöntést mondta: „Közel az ég hozzám, Közel az 
Istenem,  ̂ Hálaadó szivem Hozzá fölemelem; A ki meg
tartotta Éltemet s eszemet: Mindenek felett hát, Áldom 
Istenemet. E Sión tornya is , Maradjon épségbe — Isten 
kegyelméből A mely mene végbe; E szt. alkotmányon 
Legyen az úr karja, Ezen egész várost A béke takarja." 
Ezután poharát kiiván, azt lehajitotta, és sem ez, sem a 
segédtársai által ledobott 5 pohár el nem tört, hanem 
sértetlenül esett a földre. Az építő mestere Vinkler Jakab 
volt. Alig volt kész a torony, midőn Balogh János gond
nok a templom építésére lelkesité az egyházat; 1793. az 
anyagokat öszszegyüjtvén, 1794-ben az ócska templomot 
elbontották s az alapkövet azon év jun. 8-ikán ünnepé
lyesen le is tették s még azon évben a templom falait 
félig föl is rakták; 1795-ben már a tetőzésre került a 
sor, midőn Balogh János főgondnok a felrakott falakat 
alacsonyolván, saját költségén 1 öllel magasabbra rakatta, 
melyért 100 rhfrt. fizetett. Midőn pedig Kakuk Balázs 
ács-mesterrel a tetőzetet teljesen elkészíttette, hivataláról 
lemondott. Közvetlen utódi az építést elhanyagolták; azon
ban 1798-ban Szabó Péter tétetvén gondnokká, a kötni ves- 
munkát teljesen bevégeztette; 1799-ben pedig Belényesi 
József sz.-németi asztalos és társaival a templom belsejét 
is teljesen elkészíttette. így a közlakosság, a város és a



gubás céh költségén elkészülvén a templom, ugyancsak 
Szabó P. gondnoksága alatt 1800-ik év szt. háromság va
sárnapján fényes közönség jelenlétében, nagy ünnepélyes
séggel fel is szenteltetett. „1816. Deli Tamás gond. saját 
költségén 220 rhfrtért a templom keleti végébe Koncz 
Imre asztalossal egy karzatot készíttetett, melynek festését 
s aranyozását, úgy szinte a koronáét is Lengyel Mihály 
derzsi lakos végezte." 1843. a templomot Szabó József 
gondnok kicsinosittatá.

Az új t o r o n y b a  az előbbi fa-toronyban álló haran
gok vonattak fel, mik közűi az egyiket „A matolcsi ref. 
sz. ekla öntette 1754. észt.", de a mely 1801. elhasadt; 
a másik kisebb harangon ez a felirat volt: „XCVI. zsolt. 
6. v. örvendezzetek stb.“ ; továbbá: „A matolcsi ref. sz. 
ekla öntette 1777. észt." Ezek helyett a nagy harangot 
Szabó P. gond., Lázár Á. és Cserepi Fér. 1801. nagy
pénteken estve öntette, ezen körirattal: „Isten dicsőségére 
öntette a matolcsi ref. sz. ekkla 1801." A kisebbiket pe
dig 1840. Széles András gondnok öntette. Ugyanezen 
toronyban az ó r á t  1300 rhfrtért Pápai Ferenc debreceni 
órás által készíttették, s 1816. máj. havában fel is tétet
ték. Az említett öszszegből Deli Tamás gondnok és Szabó 
Ferenc jegyző 650 rhfrtot közadakozásból gyűjtöttek.

U r a s z t a l i  e s zközök :  1 kenyér-tartó cin-tál, ezen 
felirattal: „Tordai Bagaméri János, és felesége Belényesi 
Sz. Rebeka csináltatták a matolcsi refta sz. eklesianak, 
a holott is 3 gyermekek Erdélyből való kibujdosások 
alkamatosságával meghalván, feküsznek Anno 1709." 1
cin-tányér, 1 kivül-belül aranyos ezüst pohár, melyet 
1713. márc. 1. Matolcsi Mihály végrendeletileg hagyomá
nyozott, és a melyet talpán levő irás szerint „A matolcsi 
refta ns. sz. eklésia renovált 1730." 1 fedeles cin-kanna, 
melyet „a matolcsi ns. sz. eklesia renovaltatott 1758." 
1 fekete selymes abrosz; 1 fehér abrosz; 1 fehér kendő; 
1 sodrott selyemmel és arany-fonallal hímzett, 2 arany 
és ezüst-fonallal varrott, 1 karmasin selyemmel s arany
nyal, 1 fehér, veres, kék selyemmel és ezüst-fonallal, 
1 sötétveres selyemmel, 1 zöld selyemmel s aranynyal
himzett kendő. Ezek közűi többet a pestis elől futó erdélyi 
bujdosók ajándékoztak.



E g y h áz i  és i sko l a i  épüle tek .  A p a p i a k  épít
tetését 1829. márc. 24. Széles András gondnok kezdette 
meg: 3 szobával, belső kamra- és pincével s a szükséges 
melléképületekkel. De ns. Balogh János gond. végeztette 
be. A régi i s k o l a - é p ü l e t e t  1811-ben építették; 1844- 
ben a többi egyházi épületekkel együtt Nyiri Miklós gond
nok javíttatta k i , a ki egyszersmind fáradhatlan igyeke
zettel az egyház pénztái’át is megtöltötte. Az új iskola- 
épület 1871-ben épült a templom végiben levő telken, 
tégla-alapon, vályogból, zsindely-tetővel, 3 szobával és 
1 tanteremmel. Van az egyháznak 2 szárazmalma molnár
házzal , és 3 bérháza. Mindezek biztositvák.

I n g a t l a n  j avak.  a) Közvetlen egyházi birtok: 86 
hold s 1455 □  öl. b) Lelkészi állomány: 5 h. és 410 □  
öl. c) Tanítói állomány: 1 h. és 280 □  öl; mind 1600 
□  ölével számítva.

Ingóságok .  Anyakönyv van 3 db., kezdve 1732.; 
egyházi jegyzőkönyv ugyananynyi; körleveles j.-könyvek, 
alamizsnás diárium, egyházmegyei s kerületi j.-könyvek, 
nyomtatványok az egyház levéltárában szintén vannak. 
A parókhiális pecsét 1833-ból való.

VII. Népesség.  1801: Lelkek száma 750. 1877:
l. sz. 1050, szülöttek sz. 47, újházasok sz. 11, halottak 
sz. 44. — Iskolások. 1801: 84. 1877 : isk.-kötelesek sz. 106 ; 
iskolába járók 85, részben jár 11, nem jár 10.

41) Mácsa.
Hajdan falu, most puszta. Felét 1352. a Kölcseyek 

a Domahidyaknak adják át fejváltságba. 1399-ben Cha- 
holyi Dienes és István elfoglalván, lakóit Kocsord és 
Györgytelekre szállították. 1414., 1417-ben felét a Köl
cseyek bírták. 1423. már puszta volt s Bátliori István és 
András, 1448. Lónyay András, 1750. Nagy Sándor és 
György nyertek benne rész-jószágot. (Szirmay Szatm.-v.-
m. e. II. k. 122. 1.) Mácsa Üköritó közelében feküdt, s 
ma Ököritó határából Kende Kamut országos képviselő 
bir egy nagy részt, Mácsa neve alatt. Széles András nem 
bir eligazodni felette, hogy vájjon minden tekintetben 
külön község és egyház volt e Mácsa Ököritótól, vagy



oly viszonyban volt vele, mint Czégény Dányáddal. Azon
ban hogy egészen külön egyháznak és községnek kellett 
lennie, mutatja az is , hogy Rápolt előbb Mácsának s 
csak ennek pusztulása után lett Ököritónak filiájává. Em
ber Pál 1703-ban Mácsát is a szatmári traktus egyházai 
közé számítja; a Bélteki Usualis Matrikulájába is föl van 
véve (53. 1.) s neve alá az ököritói papi fizetés 1707-nél 
későbben Íratott. 1708. jun. 6. a szatmári traktus „parti
alis synodusát“ tartotta benne (lásd Tarczalian. Vetus 
protoc. 94. lap); de ettőlfogva az egyházmegyei levéltár
ban sehol sincs róla emlékezet. Elpusztult hihetőleg az 
1709-iki pestisben.

42) Mánd.

I. A kö zs ég rő l  á l t a l á b an .  Mánd hajdan kuriális 
nemes község, fekszik Szatmármegyében a Szamosközöu, 
Kömörő, Fülesd, Borzova, Nagyszekeres és Penyige kö
zött, 1194 holdat tevő búzatermő határral, melyen hajdan 
erdők és kaszálók is voltak. Az utóbbi jelenleg már meg
fogyott ; az előbbi pedig egy csepp sincs. A máudi határt 
a Tisza, Szamos és a Túr árjai sokszor öntözik, s kiárad 
olykor-olykor a Nóborda patak is , mely keletről kanya
rul a falu alá s déli oldala alatt elvonulván, nyugoti 
végén keresztül húzódik egészen északra fordulva. Volt 
egy tava is Mándnak, az északkeleti végén, melyet egy
kori lakóiról Vidrának hivnak. Ez öszszeköttetésben volt 
a Nóbordával, valamint a Berecske és Kollokányos nevű 
égerfát termő mocsárokkal, s ezekkel együtt a különben 
erdőséggel környezett falunak természetes védelmül szolgált.

Mánd keletkezését Szirmay 886-ra teszi s Béla király 
névtelen jegyzője után Agg-Mándra, az Apa-Farkas aty
jára viszi viszsza, ki legelsőben itt szállott meg. (Szatmár- 
megye esmer. II. k. 242. lap.) Lehet azonban, hogy ha 
ez áll is, Agg-Mánd utódi nem itt települtek meg első
ben , hanem Kisszekeres, Darnó, Borzora s Oroszi közt 
fekvő Puszta-Mándon, melyben 1449. Sámelházy László 
és Zsarolyáni János, 1548. pedig Levenliázi Móricz Péter 
rész-jószágot nyertek. A mostani Mándot 1379-ben Mándy 
Tamás, Istvánnak fia s maradéki bírják. 1582. Rudolf



király Almásy Ádámnak, Mándy Ambrusnak, Benedek 
fia, más Benedek öregebb Ferenc fia fiának, Mándy Ber- 
nátnak, György és Jánosnak; továbbá Márton Gergely- 
és Albertnek, Mándi Csányi Istvánnak, Chyompáz György
nek , Mándi Zábó Péternek, Uray Simon és Cbéke 
Andrásnak reá új királyi adományt a d , kik magokat — 
senki ellent nem mondván — bele is iktattaták. 1755-ben 
Mándy János, Márton Miklós és István , Csepelyi Miklós, 
János, Mihály, Ferenc, László, Albert és Balla István — 
birtokában ismét megerősittettek. Ezóta is folyvást a ne
vezett családok utódi birják. (Szirmay 243. lap.)

Mánd viszontagságairól keveset tudunk. Az 1662. 
tartott megyei vizsgálat szerint a szatmári várőrség — az 
úgynevezett „sárga német" — mit sem adva arra, hogy 
lakosai nemesek, ezeket a gerendára felkötözték, meg
verték és rabul vitték s a marhák és élelmiszerek felpré- 
dálásával 200 frt. kárt tettek benne. (Szatmárvármegyei 
levéltár, act. publ. pol. fascic. 12. nov. 145. 1662.) 
1717-ben a tatár itt is pusztított. Járványok szinte láto
gatták; de 1831. a nagy kholera elkerülte. Volt a köz
ségnek pere is az u. név. Kölcsei-uradalommal és Borzo- 
rával, mely sok kárral és kevés haszonnal járt.

A lakosok nemesek lévén, a községi elöljáróság a 
nemesek hadnagya és eskütt társaiból állott stb. E nemes 
lakosok részt vettek a nemesi fölkelésekben is , valamint 
a nemzeti mozgalmakból sem maradtak ki. A forradalom
ban mint honvédek s nemzetőrök is szolgáltak; Nagy 
Sándor nevű honvéd el is esett.

II. Az egy házró l  á l t a l  ában.  A mándi egyháznak 
a hitjavitás előtti múltjáról mit sem tudunk. így nem 
tudjuk azt sem, váljon a beregi reformáció hóditotta-e 
meg, mint a szomszédos Kölcsey-uradalom egyházait, 
vagy pedig a Drágffy Gáspár oltalma alatt működő refor- 
mátori körtől vette azt be? Hogy ez utóbbi történt meg, 
inkább feltehető, minthogy Mánd eleitől óta a szatmári 
ref. egyházmegye kiegészítő része. Reformáltatása időpont
ját sem tudjuk; de alkalmasint 1543—1545. történt az. 
A szatmár-e.-megyei jegyzőkönyvek múltjáról nagyon hall
gatnak; mindöszsze m.-e. 16 váló-, illetőleg házassági per
ben hozott végzés és illetőleg ítéletet tárgyazó följegyzést



találunk, az 1670. és 1728.'közti időkből; a Tarczali-és 
Solymosi-féle e.-m. jegyzőkönyvekben. Ezeken kívül Mándy 
Máriának elrablása van feljegyezve a Tarcz. j.-k. 132. 
lapján, kit a tatárok vittek el 1717. 1759—61-ig tem- 
plomszék-per foly benne. 1763-ban Borzova elszakadt tőle, 
mely ez ideig mint leány-egyház hozzá tartozott. 1773-ban 
az Ugocsában Péterfalván lakó Török István- és Veres 
Istvántól stb. a parókhiális telek mellett 10 rőf s */4 föl
det zálogosít szabad épületre. 1787. a régi fa-templom 
helyére a mostani fa-templomot kezdi épitni az egyház; 
de ebben különböző ürügyek alatt gátoltatik, mígnem a 
m. kir. helytartótanács engedélyezi annak felépítését. Az 
egyház békés fejlődését azonban ismét templomszék-per 
zavarja meg, melyet Mándy Zsigmondné 1795. máj. 15. 
indított meg. Ezen per 1796-ban egy templomszék-osztály- 
lyal be lön végezve. Ez 1835-ig volt érvényben, a midőn 
újabb súrlódások kikerülése tekintetéből márc. 15. és 20. 
az egyháztanács egy újabb szék-osztályt készített, mely 
az egyházmegye ide vonatkozó végzésének határai között 
jelenben is érvényben áll. Az egyház felvirágoztatása cél
jából az 1843. ápr. 15. tartott egyházi és polgári község
gyűlés a Vidrának a Kollokányos felé eső bizonytalan 
terjedelmű része helyett, az egyház birtokába bocsátja a 
kömörei és penyigei út között, a kertek végiben eső köz
ségi földeket. Az ugyanez év jun. 3-ikán tartott vegyes 
gyűlésben a község és egyház vagyonát véglegesen ren
dezik. A közösen birtokolt malom és korcsma közűi, az 
akkor több jövedelmet hajtó szárazmalmot az egyháznak 
adják át, meggondolván — mint a jegyzőkönyv mondja, — 
hogy az egyházi jövedelemből, mely több ezerre mehe
tett , alig fordittatott valami az egyház hasznára; mivel a 
helység a kölesei uradalommal és később Borzovával foly
tatott 2 rendbeli tetemes költségbe került határjáró per 
miatt, kénytelenittetett az egyház jövedelméhez nyúlni a 
megtérítés feltétele ala tt; de a mely a szomorú évek, 
marha-vész, rósz termés stb. miatt csak szándok maradt. 
A korcsma ekkor a falué lett, csak az lévén kikötve, 
hogy á bérlő évenként a kommunióhoz szükséges bort az 
egyháznak adja ki. „Ha pedig a község ezen egyességet 
fölbontaná: fizessen az egyháznak 1500 frtot, mely rajta



mint világos adósság az egyházmegyei hatóság által is 
megvétethetik.“ (1809—1860. egyházi jegyzőkönyv 66. 
lap.) 1858-ban a papiakkal megkezdi az egyház a parók- 
liiális telkeken az építkezést; 1860. márc. 1. tartott egyház
tanács ülés pedig elveti a bécsi vallásügyi pátens és minisz
teri rendeletet s kijelenti az autonóm egyházi hatóságokhoz 
való ragaszkodását, majd 1860. ápr. 15. az ápril 20. 
Debrecenben tartandó egyházker. gyűlésre Jakó Sándor 
lelkészt és Csepelyi Miklóst képviselőül küldi. 1864. nov. 
1. magtárt alapit a templom-, iskola-épitése, belhivatalnoki 
fizetések javítása, egyházi könyvtár alakítása s a szegény 
sorsúak segélyezése céljából. 1870-ben egy 1000 o. é. 
írtba kerülő iskolát épit, melyre 133 frtot már a magtár 
ad, 200-at a nép, 100 frt. államsegélyt az egyházkerület. 
1877. szept. havában az egyház Mándi Csepelyi Miklós 
és neje Csokaji Fényes Janka úrnőtől, egy — az alapítók 
szép lelkületét jellemző — alapitvány-levelet nyert, mely 
szerint ők ketten 400 o. é. frt. alapítványt tesznek az 
egyház részére oly célból, hogy ez öszszeg addig kama
toztassák, mígnem annak kamataiból, a lelkész és tanító 
16 ölet tevő fa-illetménye beszerezhető lesz, a midőn a 
teher a bérfizető egyháztagok vállairól le fog vétetni.

III. Az egyes  l e l ké s zek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  n é me ly  események.  A mándi ref. lelkészek 
közül csak a következőkről van tudomásunk: 1) 1686. 
Nógrády János. 2) 1697. Kisvárdai András. 3) 1704. Mi- 
kolai András. 4) 1721. Czégényi Mihály, ki hivatalából 
letétetett. 5) 1724-—27. Toronyai András. 6) 1727. Har- 
sányi András. 7) 1729. Szentimrei István, a szatmári kol
légium széniora; 1743-ban, kisari pap korában e.-megyei 
jegyzővé lett. 1732-ben igy ir róla a vizitáció: „Mivel a 
mándi ekkla elmulatta a 2 parókhiális föld megszállását: 
fizessen a papnak 8 véka búzát.u 1735-ben Simába ígér
kezett. 8) 1735—40. Őri vagy szülőföldéről Matolcsi Ist
ván. Az 1736-iki marasztáskor úgy egyeztek meg vele 
hallgatói, hogy a kinek 2 vagy 3 vetése van, fizessen 
neki 2 kereszt búzát, a rektornak 1-et. Jött Kisarból s 
ment Sz.-Újlakra. 9) 1740. Szigeti Zsigmond e.-m. ülnök, 
ki itt 1742-ben — hihetőleg a pestisben, — meghalt s 
esztendejét a rektora töltötte ki. 1743-ban Mánd az egyház



megye által rendelt papot el nem fogadván, papja nem 
volt. 1744-ben ns. Szendrey Zzigmond 4 ökröt s szekeret 
hagyott az egyháznak, melyet 84 írton adtak el. Ugyan
ekkor jött 10) Gáti János, ki 1749-ben Sályiba ment. 
0 készítette az egyház legelső jegyzőkönyvét, az u.-n. 
„Registromot.“ 11) 1749—53. Németi György Mikolából. 
1749-ben feddőzik a vizitáció, a miért a mándiak a 
„classist" meg nem csinálták; 1753-ban pedig igy ir: „in 
civilis acceptatis aut nulla plane acceptatio et respectus 
visitatorum a parte parochi tum ecclesiae observatus est 
in tam nobilitatis encomio gratulabunda ecclesia. Atro 
carbone notandi, nisi se correxerint vel visitatione indigni. 
Rev. dnus per pontes infaustos vitae periculum veretur, ad- 
eoque non mansit." 12) 1753—55. Garbóczi András 
Matolcsról. 13) 1756. Kovács György. 14) 1758—62. 
Somogyi Mihály, 1762-ben e.-m. ülnök. Alatta Csepelyi 
János és mások 1759-ben templomszékpert kezdtek, mely 
1761-ig folyt. Az illetők elvégre a szolgabiró előtt 100 
frt. kötbér terhe alatt egyezményre léptek, de sem ezt 
megtartani, sem fizetni nem akartak; sőt még az egyházi 
adót is megtagadták. 15) 1762—64. Aszalai János, kit — 
valamint elődét is — ok nélkül bocsátották el. 1764-ben 
meghagyja a vizitáció, hogy a ki a fát természetben meg 
adni nem akarja, adjon helyette büntetésül 1 máriást.
16) 1764—66. Baczoni Sámuel Csaholcról. 1765-ben 
megparancsolja a vizitáció, hogy gondnokot tegyenek.
17) 1766. Tasnádi József, kit, minthogy az ocsút búza 
helyett elvenni nem akarta, nem marasztottak. 18) 1767. 
Megyesi István, kiről azt Írja a vizitáció, hogy „Mánd 
a maga szokása szerint ezt se marasztotta más esztendőre; 
új papot akar hozni." 19) 1768—71. Petróczi Ferenc. 
1770-ben ezt irja a vizitáció: „pastor est acceptus, sed 
Mánd semper Mánd, nunc etiam in foena salarium curtare 
vult." 20) 1771. Horváth József. 21) és 22) 1774. előbb 
Ardai István, aztán Somogyi Mihály rendeltetett Mándra.
23) 1775—81. Balogh P á l, ki az első anyakönyvet kezdette.
24) Farkas János, ki a marasztás dacára 1782. Hérmán- 
szegre ment. 25) 1782—84. Petrahai Szabó János, volt 
matolc8Í rektor. 26) 1785. Ardai István Nábrádról, ki 
Mikolába ígérkezett. 27) 1786—88. Kassai Sámuel. 28)
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1788—90. Vasvári Odor István. 29) 1790. Ketzeü Ferenc. 
30) 1791. R. Szabó János volt tarpai rektor. 31) 1792— 
1794. B. Kovács János. 1794-ben a vizitáció szerint: 
„Mánd ut solet, turbarum plena.“ 32) 1794—1801. 
Szilágyi Sámuel. 33) 1801—1805. Sárközi Gáspár Tu- 
nyogról. Elment az ugocsai traktusba. Alatta a paró- 
khiális épületek elhagyottak. 1803-ban a vizitáció a gond
nokot számadásra utasitja. 34) 1805—1807. Kurovszki 
György. Elment Vetésbe. 35) 1807—13. Kovács Mihály 
előbb matolcsi rektor. Mind tudományos műveltsége, 
mind valóban papias viselete által sokat tett a nyugtalan 
kedélyek lecsillapítására. 1808-ban ő és egyháztanácsa a 
vizitáció előtt több templomkerülőt bepanaszolnak , ugyanez 
előtt megígérik neki 1812-ben, hogy presbitériumot és 
hites gondnokot állítanak. 36) 1813—15. Győry József. 
Minthogy fizetésének beadását szigorúan megkívánta : nem 
kedvellik. 37) 1815—26. Hunyadi János. Folyton ked
velték ; azonban a fizetési „norma“ szerint fizetni nem 
akarták, mely miatt évről-évre panaszolt a vizitáció előtt. 
Később egy ténye miatt papi hivatalától az egyházmegye 
által megfosztatván, okozója lön az egyházmegye és ke
rület közötti súrlódásoknak. Végre mint géci — félfizetéssel 
nyugalmazott — lelkész, szegénységben halt el övéi közt 
Mándon. 38) 1826—28. Berkeszi Dobos András. Dicsé
rik; de gyermekei tanittathatása tekintetéből jövedelme- 
sebb ekklát kér. O jegyzé fel a papok névsorát a mándi 
anyakönyvbe 1775—1828-ig. 39) Beregszászi Nagy Jó
zsef. 1828-ban panaszol hallgatói ellen. Ugyanekkor a 
templom és parókh. épületek jókarban vannak. A 30-iki 
vizitáció előtt a 75 szekér fa helyett a lelkésznek 10 s a 
tanítónak 6 öl fát ajánlanak; a pap 12-őt kér. 40) 1828— 
1840. Kalmár Antal Fülesdről, melyet B.-val elcserélt. Az 
1837/8-iki vizitáció előtt panaszol, hogy a nép örrökké 
szekereskedvén, a templomtól elszokott; a helység, pereire 
az egyház pénzét költvén e l, e miatt gondnoki számadás 
sincs. A vizitáció az előbbi ellen tiltakozott s a gondnoki 
számadás beadását megrendelte. K. A. viszszament Fíi- 
lesdre s onnan ismét viszszatért: 41) 1840—46. Beregszá
szi N. József, ki végre Györgytelekre ment s ott meg is 
halt. Az egyházi s községi vagyon-rendezés alatta történt.



(L. II. cikk.) 42) 1846. Nagylegenyei Erdélyi József, 
ki 1847-ben itt meghalt. 43) 1848—50. Beczkes József. 
Mint nemzetőr-pap résztvett híveivel a déesi expedícióban. 
Innen T.-Kóródra ment, hol most is lakik. 4 4 ) 1850—54. 
Ács András, T.-Kóródról, ki a parókh. kertbe oltványokat 
plántált. Ment Darnóra. 45) 1854—57. Szabó László, ki itt 
meghalt. 46) 1857—62. Jakó Sándor. Előbb matolcsi 
káplán; most istvándi pap. 47) 1862—66. Mándy Benő. 
Előbb szatmári káplán. 0  alapitá a magtárt. Elment 
Cz.-Dányádra s onnan V.-Orosziba, hol most is lakik. 
48) 1866—68. S. Szabó Albert. Jött Sz.-Ujlakról s máj. 
24. itt meghalt. 49) 1868—75. Hegymegi Kiss Kálmán , 
e sorok írója. Született Porcsalmán 1843. Tanult Szat
mári , Lőcsén és S.-patakon, aztán esperesi káplán volt 
Porcsalmán, a honnan Mándra jött. 50) 1876 óta Lengyel 
Sándor, előbb helyettes lelkész. Született Adorjánban 
1850. Tanult Szatmári és Debrecenben. Jött Porosaimé
ról , hol az esperes káplánja volt.

IV. I s k o l a ü g y  és t an í tók .  Az iskolát Mándon 
kezdetben hihetőleg a papok tanították. Erre mutat az, 
hogy a tanitói fizetés az összes belhivatalnoki fizetések 
V3-át teszi. A 2 hivatal elkülönítésének idejét nem tudjuk. 
Arra sincs adatunk, hogy kezdetben mi volt a tananyag 
s minő tantervet követtek! Hogy azonban később az 
e.-kerületi utasítások s az 1837-iki u.-nev. „nemzeti" tan
terv, majd a tiszántúli és a sárospataki tantervek szol
gáltak az időnkinti e.-megyei utasitásokkal együtt irány
adóul, arra nézve biztos adataink vannak. Az iskolaláto
gatás ellen nyaranta a munkás kéz hiánya, télen a nagy 
szegénység okozta ruhátlanság miatt mai napig is van 
panasz; de hogy az egyház az iskoláztatás nagyfontos
ságát rég fölismerte, mutatja az, hogy 1773-ban már a 
papi telek mellett iskola-helyiségül földet vásárol s 1843-, 
1871- és 1873-ban a tanitói fizetés javításán buzgólkodik. 
A tanitók neveit csak hézagosán tudjuk öszszeállitani, jele
sü l: 1 ) 1690. Mándy Mihály. 2) 1720—21. Kállai B. 
István. 3) 1725. Elment a tanító a pappal való házsár- 
toskodása miatt; neve nincs följegyezve. 4) 1725—27. 
Fányi János Kisarból. 5) 1727. Szigethi Ferenc. 6 ) 
1730-ban csak enynyit ir a vizitáció: „a rektor nem ma-
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rasztatott." 7) 1731—36. Gyügyei P ál, kinek sem 1731-, 
sem 1732-ben nem lévén egy tanitványa sem, a vizitáció 
azt végzi, hogy ha a mándiak föl nem járatják gyerme
keiket: nem kapnak rektort. 8 ) 1736. Báthori István Ma- 
tolcsról. 9) 1737—39. Nagy István, kinek jé iskolája 
volt. 10) 1739—41. Bartha István. 1 1 ) 1741. Gyarmatin 
N. N. 12) 1742—44. Miszti István, kinek meghagyá a 
vizitáció, hogy készüljön a papi hivatalra. 13) 1744. A 
rektort nem marasztják. Neve nincs kitéve. 14) 1744. 
Bagosi Márton. 1745. tavaszától más tavaszig nem volt 
tanítója Mándnak, a miért meg is feddi a vizitáció. 15) 
1746—47. Radnóti János. 16) 1748—50. Nagy Ferenc, 
kinek 2 0  tanitványa volt és mind jó , noha nem volt 
„classisa." 17) 1750—52. Nagy József. 18) 1752—59. 
Komáromi József. 19) 1759. Szilágyi György. 20) 1760— 
1764. Németi Mihály, egy jó tanító, kinek 60 tanitványa 
volt. 21) 1764—66. Jenei István, ki többet ivott, mint 
tanult s kit azzal fenyegetett a vizitáció, hogy ha meg 
nem jobbul vág}' megcsapatik, vagy exkommunikáltatik. 
22) 1766. Viski György. 23) 1767—69. Almási János 
vagy talán Ferenc. 24) 1770—72. Bartha András. 
1773—74. nem szól Mándról a vizitáció. 25) 1774—79. 
Kalmár István. 26) 1779. Kiss József, kinek klaszszisa 
nem lévén, nem taníthatott. Innen Darnóra ment. 26) 
1780—82. Szabó László. 27) 1782—85. Szilágyi András, 
ki innen Porcsalmára Ígérkezett. 28) 1785. Belényesi 
György. 29) 1786—88. Gáthi Sámuel. 30) 1790—95. 
Szabó Gábor, helybeli fi. 31) 1795—96. Baranyai László 
„egy nyűgös ember. “ 32) 1797. Dobrai József. 33) 1798. 
Lengyel Bállá József kisari fi; hanyag tanító. 34) 1799— 
1800. Szabó András, ki szorgalmas tanító volt. 35) 
1801— 1804. Széles Zsigmond, egy kemény fegyelmező. 
36) 1804. Kósa Márton; dicséretes tanító. 37) 1805. 
Bartók Imre. 38) 1807. Rácz János, jó tanító. Jött a 
debreceni főiskolából s ment Szárazberekre. 39) 1808. 
Varga János nábrádi fi, kit nagyobb szorgalomra intettek. 
40) 1810. ismét Bartók Imre, ki félidőben a szabolcsi 
traktusba átmenvén, jött Sárospatakról 41) Márton Imre 
hazafi, kit dicsérnek; de a ki a fizetés csekély volta miatt 
távozik. 42) 1816. Szűcs István, kedvelt jó tanitó, ki



1817-ben sz.-újlaki pappá lett. 43) 1817. Varga János, 
szintén nem rósz tanító; de a ki panaszol, hogy az egész 
faluval sógorságban lévén, fizetését a sógorság jussán le 
akarják vonni. 44) 1818—19. Szabó Ferenc, közkedves- 
ségtí tanitó. 45) 1820—23. Begyes György. Kötelességét 
ugyan teljesité; de családja vallástalan s erkölcstelen, 
mit maga sem tagad, mely miatt az 1823-iki vizitáció 
azzal fenyegeti, hogy e.-megyei gyűlésig háznépét rendbe 
nem tudja szedni s jó relációt nem visz: kimarad. 46) 
1824—34. Juhász József. Felőle az 1827-iki vizitáció 
dicsérőleg nyilatkozik; 1828-ban előléptetést kér. 47) 
1834—35. Orbán Antal. Az 1834. januári vizitáción di
csérik ; de már a novemberin panaszolnak ellene, hogy 
részeges. 48) 1836—39. Perényi Gábor. Az 1836/7. vi
zitáció alkalmával 6 8  tanítványával teszen vizsgát s mint 
jeles tanítót különösen kiemelik. Az 1837/8-ikon már 
szorgalomra intik. Az 1838/9-iki utasítja az elöljáróságot, 
hogy a gyermekeket iskolába járassa. 49) 1839—40. 
Lovas Szabó József. Dicsérik. 50) 1840—41. Tyukodi 
József. Jó tanitó, de beteges, a miért egészsége helyre
álltáig lemond. 51) 1841—42. Szűcs János. Jött a szi
geti liceumból s oda ment viszsza. 52) 1842. Márton 
Mihály hazafi. Jött Szigetről. Előbb szorgalomra intik, 
majd meg vannak vele elégedve. 53) 1843—46. Runyai 
Dániel, előbb milotai id. tanitó. Az 1845/6-iki vizitáció 
dicséri. Meghalt Csekében. 54) 1846—49. Peres József. 
Gyenge tanitó. 55) 1849—50. Bernáth Antal. A vizitáció 
1  tanítványt se talál. 56) 1851—52. Fejér Dániel. A 
gyermekeknek iskolába nem járása miatt magát változásba 
kéri tétetni. 57) Ballogh Imre. 58) 1852—68. Juhász József. 
Ügyes és ifjabb korában sokszor dicsért tanitó; ki a tani- 
tásou kiviil téli estéken, az öszszekéregetett könyvekből a 
népnek felolvasásokat tartott. Meghalt itt 1868. juni. 14. 
70 éves korában. Családja egész évi fizetését megkapta. 
59) 1868—69. Görömbei Pál ideiglenes tanitó. 60) 1869— 
1874. Vadnay Pál. Elment Nagyszekeresre. 61) 1874—78. 
Tóth József. 62) 1878. ápr. 24 óta ismét Vadnay Pál.

V. B e lh iv a ta ln o k i fize té sek . 1705 körül: 1 ) 
Minden szántóvető gazda 3 kereszt búzát fizet. 2) A 
kiknek vetésök nincs, 3 véka búzát adnak. 3 ) Adnak



12 polturát egyenként. 4) Keresztelés 24 dénár, vagy 1  

tyúk s 1  kenyér. Eskütés 1 frt. Halott predikálás 1  frt.
5) Szénát 13 boglyát adnak. Midőn a föld szénát teljes
séggel nem terem, egy boglya szénáért 16 polturát adnak.
6 ) Minden gazdától 1  szekér fa; a rektornak 2-en adnak 
1  szekérrel. Mind Mándon, mind Borzován 2 —2 földet 
szántanak meg s be is vetik a miniszter búzájával. A 
rektor a búza- és poltra-fizetésben '/3 -os. (B. M. U. 54. 
lap.) Borzova elválása után, 1763: 1 ) Minden szántóvető 
gazda, a kinek legalább 1 0  kereszt búzája terem, fizet 
3 kereszt búzát. 2) A melyiknek 10 kér. nem terem, a 
vékás fizetőkkel együtt ad 1  köböl búzát. 3) A kinek 
semmije, csak sarlójával keresi kenyerét, ad 3 véka 
búzát. 4) Garaspénz 1 2  poltura. 5) Az egész ekkla ad 
9 boglya szénát. 6 ) Minden gazdától 1  szekér fa. 7 ) 2 
föld megszántása s elvetése. 8 ) A guzsalyos özvegyektől 
vászon. A búza- és poltura-fizetésuek %-a a lelkész, 
*/3-a a tanítóé volt, a kinek ezen kívül minden gazda 
adott ’/j szekér fát. 1809: 1 ) A kiknek járó marhájok és 
földjük is van, fizetnek 4 véka tisztabúzát. 2) A kiknek 
3 járó marhájok van s földjük is bármily csekély, 3 és

vékát rostálva. 3) A kiknek csak j. marhájok van, 
de földjük épen nincs, 3 vékát. 4) A kik sarlójuk után 
élnek, fizetnek 2 vékát. 5) A jobb módú zsellérek 1  és 
' / 2 vékát. 6 ) A gyengébb zsellérek s konvencióé cselédek 
1 vékát. 7) A guzsalyos özvegyek közül a fiatalabbak 5 
sing vásznat, az öregebbek 1  rhfrtot adnak. Özvegy 
aszszonyok alatt a teljesen vagyontalanok értetnek. A 
búzát sz. Márton napig meg kell fizetni, még pedig az 
tisztabúza legyen, sem nem rozs, sem nem kétszeres és 
megrostálva fizetendő; pénzül csak a folyó áron váltható 
meg. 8 ) A fát marhája ereje szerint tartozik mindenki 
fizetni, felét sz. György, felét sz. Mihály napkor, 1  sze
kérrel a papnak, féllel a rektornak. 9) Minden bérfizető 
fizet még 6  garast. 10) Az ekkla ad jó 8  mezei boglya 
szénát legalább 13 rudasával, udvarára hordva. 1 1 ) 
Stoláris fizetés: templomban esketés 2  rhfrt., háznál 4 
frt. ezüstben, keresztelés templomban 8  garas, háznál 1  

í’hfrt., halott predikálás 2  ezüst frt., búcsúztatás 1  rhfrt. 
1 2 ) 5  köblös és 2  vékás föld, melyet megszántottak s a



pap magvával elvetettek. A tanító a búza és garaspénz
fizetésben ’/3-°s volt. Volt ezenkívül temetési dija is 
u. in. énekszós halottól 8  garas, predikációstól 16, ko
porsóba tételkor 8 . Tandíjul kapott: ábécéstül 10 garast, 
olvasótól 40 krt, könyvnélkülözőtől 1  rhfrtot, diákul ta
nulni akarótól alku szerint; továbbá minden tanonctól 1  

csirkét. Földje is volt 2 vékás. A fizetéskulcs ma is ez, 
csak a földmenynyiség, a stolárék és a tandíj változott. 
Jelesül: az 1859-ben történt tagosítás alkalmával, a falu 
alatt kapott a lelkész 8878, a tanító 4941 □ öl földet 1 
tagban. Majd az 1871. febr. 21-iki egyházi közgyűlés 
adott az egyháznak „eredhegy “ alatti tagjából a lelkész 
részére 4 és a tanító részére 5 hold földet 1200 □ ölével. 
Mind a régi, mind az újabb földek adóját az egyház fizeti 
8 a régi földek 3-szór megszántását s a belhivatalnokok 
búzájával való bevetését a hallgatók sorban teljesítik. 
1873-ban a tanítói fizetés 1  marha-legeltetés joggal s a 
magtárból 4 köböl élettel növeltetett s újabban a lelkész 
fizetése is némileg javíttatott. 1874-ben a lelkész fizetése 
volt: 30 köböl 2 véka tiszta megrostált búza, 8  mezei 
boglya széna, 1 0  öl kemény tűzifa udvarára szállítva, 
12 hold földnek az emlitett módon való használata, 30 
írt. garaspénz s az e.-megye által megszabott stolárék. A 
tanító fizetése volt 15 köböl 1  véka tiszta megrostált búza, 
6  öl kemény tűzifa udvarára szállítva, 4 köböl magtári 
élet, 2  mezei boglya széna, 1  marhalegeltetési jo g , 8  

hold szántóföld emlitett módon való használata, mintegy 
15 frt. garaspénz, tandíjul minden tanonctól 56 kr. és a 
stolárék.

VI. E g y h áz i e lö ljá ró sá g . N ém ely gondnokok . 
Hajdan az egyházi elöljáróság egy volt a polgárival. A 
nemesek hadnagya és eskütt társai helyettesiték a lelkész 
mellett az egyháztanácsot. A polgári elöljáróság jelent 
meg a kánonika vizitáció előtt s az egyházmegyei hely
osztó-gyűlésen vagy testületileg, vagy követei által; gya
korolta a lelkész- és tanitó-hivást egynehány előkelőbb 
nemessel, az úgy nevezett „marasztáskor“ ; kezelte a helyi 
egyházi fegyelmet s elintézte az egyháztagok egymás 
közötti ügyeit; megszámoltatta a község és egyház közös 
vagyonának kezelőit, a malom- és borbirákat, sőt az egy



ház közvetlen vagyonával sáfárkodó egyházfit is , ki nem
csak az úrasztala körül segédkezett a lelkésznek s hordta fel 
személyesen a hallgatóktól a belhivatalnokok proventu- 
sát, a miért ö maga fizetésmentes volt, hanem e mellett 
az egyház gazdája s illetőleg pénzkezelője is vala. Az 
1745-iki „Registrom" többször említi, hogy a „hadnagy 
parancsolatjából kivettünk az ekkla ládájából enynyi s 
enynyi polturátw stb. így intézkedő hadnagyok voltak: 
1748. Márton Tamás, 1761. Kovács Ferenc; aztán Márton 
Miklós és Nagy János. Az egyházfiak közöl: 1758. Ló- 
ránth István; 1762. ápril. 17. Tyukody Mihály, ki „a 
nemes birák előtt1' számol s marad a ládában 4 máriás és 
1 0  poltra. 1762. máj. 30. Fábián András (ki egyházfi 
volt 1767-ig) „abvéniált az ekkla számára 87 dénárt" 
stb. Később felállittatott ugyan a presbitérium s ez in
tézte az egyház helyi igazgatását a pap- és rektor-marasz- 
tástól— mely az 1840-es években meglehetősen korlá- 
toltatott, — a legapróbb ügyekig: de ez még nagyon so
káig megosztotta jogait a községtanácscsal is. Az 1812-iki 
vizitáción megígérték a mándiak, hogy presbitériumot és 
hites kurátort választanak; de már ezt előzőleg lenni 
kellett presbitériumnak Mándon. 1814. ápr. 23. csakugyan 
tesznek presbitériumot, melynek tagja lett a hadnagy és 
esküdt társai is. Később az egyháztanács maga egészíti 
ki magát egész 1860-ig, a midőn népképviseleti alapon 
szerveztetett. 1850—54. az e.-tanácsülések csak cs. kir. 
biztosok jelenlétében voltak tarthatók. 1815-ben az egy
házfi, 1818-ban a szülésznő, 1819-ben a gondnok teen
dőit szabályozza 8 1821-ben a tanácsban meg nem jelenő 
tagokra szab büntetést a presbitérium; de a lelkész-hivás 
joga az újabb egyházkerületi szabályok értelmében, ma
gára a bérfizető népre szállt vissza. — Az l-ső feljegyzett 
gondnok a mándi ref. egyházban 1768. juni. 7. Csepelyi 
Miklós. 2) 1780. Márton Ferenc, ki hihetőleg 1790-ig 
vitte e hivatalt. 3) 1790—95. Tyukody György. 4) 
5) 1795—96. Nagy János és Dancs Mihály. 6 ) 7) 1798— 
1813. az előbbiek. 8 ) 1813 — 15. Ary János. 9) 1818— 
1820. Csepelyi Antal. 1 0 ) 1820—23. Márton Gergely. 
1 1 ) 1823—25. Farkas Péter. 12) 1825—27. ifj. Márton 
Mihály. 13) 1827—33. Csepelyi László és Ary László



alg. 14) 1833—35. Márton István. 15) 1835—37. Márton 
Ferenc. 17) 1839—42. Csepelyi Antal. 18) 1842—59. 
Csepelyi Albert megyei esküdt főgondnok. 19) 1842—50. 
Farkas József álgond. 20) 1850—54. Márton György alg. 
21) 1854—59. Dancs Pál alg. 2 2 ) 1859—61. Ary Mi
hály nem vállalván a gondnokságot, ismét D. P. 23) 
1861—65. Márton Lajos. 24) 1865. Márton^ertalan. 25) 
1865—68. Márton József. 26) 1868—70. ismét Márton 
Lajos. 27) 1870—72. Márton György. 28) 1872. Fábián 
Zsigmond. 29) 1875. Józsa László. 30) 1873—75. Cse
pelyi Antal, ki harangokat is szokott önteni. 31) 1876 
óta ismét Józsa László. Ezek közül Tyukody László 1790. 
templomot építtetett; Csepelyi Albert 1854. paplakot készít
tetett; Márton Lajos és József magtárt, templom és parókh. 
kerítést csináltatott, pénzt s épület-anyagot szerzett; Már
ton György iskolát építtetett; Csepelyi Antal javításokat 
eszközölt; Józsa László a templomot javíttatta ki.

VI. Tem plo m,  t o r o n y  s ha rangok .  U r a s z t a l i  
kész le tek .  E g y h áz i  és i sko l a i  épüle tek .  I n g a t l a n  
s ingó javak.  Az 1787—90. fából épült t emp lom 
külalakjával utánozni látszik a szomszéd egyházak Mátyás
kori templomait. Szentélye a 6  szög 3 oldalával van 
zárva; sőt belől a hajótól választó diadalív is utánozva 
van. Déli oldalán 4 keskeny ablak nyújtja a világosságot, 
közel a keskeny sörénybe futó tető ereszéhez. A keleti és 
nyugoti végében templomnak karzatok emelkednek, az 
utóbbi elején áll, az 1870. febr. 12-ikén beállított s közada
kozásból szerzett 4 változatú kis orgona, melyet Blaunka 
Sámuel készített Szatmári. A déli oldalon áll az egyszerű 
kathedra csinos koronájával. Különben a templom egész 
belszerkezete csinosnak mondható. A templom délnyugoti 
végén egy 1749. épült f a - t o r o n y  állt, a mely elpusztul
ván , helyette harangláb készült, melyen 2  h a r a n g  függ; 
a kisebb m.-e. 50 fontos „Anno Dni 1595“ felirattal, Ist- 
vándiból szereztetett; a nagyobb m.-e. 3 mázsás. Volt 
még egy 40 fontos harang is ; de ez valamikor elpusztult.

Az egyszerű festett ú r a s z t a l o n  1  tarka „egyiptomi" 
szőnyeg áll, melyet 1745-ben Márton Tamás, neje és 
anyjával együtt ajándékozott. Hasonlót ajándékoztak a 
kathedrára is , de ez elpusztult. Egyéb készletek: 1  fehér



gyolcs-, 1  feh. csipkés patyolat-, 1  karmazsin selyemmel 
s aranynyal hímzett kendő, Márton György ajándéka; 1  

rojtos abrosz Csepelyi Ferenc és 1  szögletein arany-virá
gokkal himzett gyolcskendő ns. Juhász Mihályné aján
doka ; 1  fehér virágos kék szinti szőrteriték s 1  vörös 
virágú kék szinti nagy selyem-kendő, mindkettő özvegy 
Csepelyi Antalné Kovács Sára ajándoka; 2 kenyérosztó 
cin-tányér, vette Márton Fér. 1791.; 1  nagy ezüst-szélű 
kristály üveg-tányér az említett ns. hölgy fiai — Csepelyi 
Miklós és Albert — ajándoka; 1 már használhatlan kehely 
cinből „vette Pap János uram 1737“ ; 1 ezüst kehely, 
mely 1870. közadakozásból szereztetett; 1 m.-e. 2 itcés 
cin-kanna „In anno 1673. die 30. Mai Mándi Mihal L.
I. Cz.“ felirattal; 1  más ón-kanna, felírás nélkül; 1  fe
kete zománcos bádog keresztelő-edény Beregszászi N. J. 
lelkésztől 1841.

Egyh.  és isk. épüle tek .  A p a p i a k  1858. épült; 
van benne a konyhán, kézi kamrán s előszobán kivül 3 
kis szoba. A t an i t ó i  lak s i sk o l a  2 lak- és 1  tan
szoba s konyhával; kő-alapra épült vályogból 1870. Mind
kettőnek vannak melléképületei is. A papi telken 1866. 
egy magtár is épült kő-alapra stb. Ezen épületek a tem
plommal együtt a tűz ellen biztosítva vannak.

I n g a t l a n  k ü l b i r t o k a  az egyháznak az „eredhegy 
alatt“ 43,807 □  öl, melybe Vállyi János 1  holdat aján
dékozott s a temetők. E birtokhoz tartozik a belhivatal- 
nokoknak újabban adott 9 hold föld. A belhivatalnoki 
állomány a már említett 8878 és illetőleg 4991 □  öl 
földből áll.

I ngóságok :  az 1745-iki „Registrom“ ; az 1775., 
1828., 1839. kezdett anyakönyvek, a presbiteriális és 
körleveles jegyzőkönyvek 1813., a körleveles jegyzőköny
vek 1836., 1853. és 1860-ban kezdve, a legújabb pres
biteriális jegyzőkönyv 1860-tól s az 1865. kezdett magtári 
jegyzőkönyv; egyházkerületi és megyei jegyzőkönyvek s 
egyéb nyomtatványok; gondnok számadások s más iratok 
és végre az 1833-ból való parókhiális pecsét.

VII. Népesség.  1801: lelkek száma 405 , újházasok 
sz. 4, szülöttek sz. 16, halottak sz. 11. 1877: lelkek sz. 
267, újházas. sz. 8 , szülöttek sz. 1 1 , konfirmált, sz. 6 ,



halottak sz. 12. Iskolások. 1801: tanulók sz. 40. 1877: 
tanköt. 6 —12-ig 42, isk. jár 34, részben jár 8 .

43) Milota.
I. A község rő l  á l t a l ában .  Milota fekszik a Tisza 

balpartján. Határának némely része fekete nyirok; némely 
része — a Tisza felöl — homokos; mindenféle gabnaneműt 
megterem s kaszálója jó szénát ad. A Tisza-parton gyü
mölcsösei is vannak. Hajdan a Kölcsey-nemzettség birta 
egészen; de később egyes rész-jószágokat belőle mások is 
fölkértek s kir. adománynyal meg is nyertek; jelesen: 
1481. Kömörey Mihályné; 1496. Szepesy Lászlóné és 
Újhelyi László; 1507. Zoltán János; 1515. Kende Péter; 
1516. Báthori András, noha a Kölcseyek ellene mondtak. 
1518. Werbőczy István milotai részét elcseréli Perényi 
István dobronyai uradalmáért. 1520. Báthori András, a 
Gutlii Országhok; 1544. Muchey Pál, Nagyvátki János 
és Rácz Miklós; 1561. Balogh János; 1577. Kubinyi 
László és Pongrácz Zsigmond; 1592. Thardi Vörös Orbán 
nyernek benne részt; 1642-ben pedig Kölcsey Péter és 
Zsigmond itteni birtokukban új kir. adománynyal meg- 
erősittetnek. Később is ezek maradékai vagy ezek jogán 
mások bírják. 1810-ben földesurai voltak: Kölcsey Gás
pár, László és Bálintné, b. Perényi Antal, gí. Barkóczy 
Fér. és János, gf. Rhédey Lajos, Jármy Sára, Lipcsey 
József, Ormós Péter, Nagyiday József, Vásárhelyi Zsig
mond és József, a Papp és Bartha nemes családok. (Szir- 
may Sz.-v.-m. e. II. k. 260. lap.) E helység hajdan a 
mostani temető mellett feküdt, melyben még most is 
(1874.) kilátszik a templom alapja. A mellette levő folyás 
ma is „ Templom-tó “ nevet visel. Lehet hogy a vizár, s 
a háborús idők vészei miatt költözött jelenlegi helyére. *) 
Anynyi tény, hogy a szatmári német várőrség 1662-ben

*) A szájhagyomány szerint Milota nevét egy Melota nevű góth leánytól 
kapta volna, ki a Tisza másik partján Váriban lakott s onnan itt járt át mulatni. 
Ugyancsak a szájhagyomány szerint: a falu alatt az úgynevezett Mogyorós-aljai 
földek helyén egy orosz falu feküdt, a honnan a kis-végesi halvány helyén folyó 
Tisza elpusztította. E halványhoz közel eső s még 1874-ben is fennálló nagy dió
fák mellett volt az orosz pap háza, ki falvának elpusztulása után is mindaddig 
ott lakott, míg lakát szét nem hányták.



felprédálta, s mint a vármegyei nyomozásból kitetszik, 
1 0 0 0  frt. kárt tett benne, a mikor a lakosok ökrei és 
szekerei is oda lettek. (Act. pol. fascic. 12. nro 145. 
1662.) Egyéb viszontagságairól mit sem tudunk. 1848-ig 
jobbágy-község volt; de a 92 úrbéres gazda mellett 18 
nemes is lakta.

II. Az e g y h á z ró l  á l t a l á ban .  Milotán a hitjavitást 
előzőleg róm. kathól. parókhia volt. A reformáció alkal
masint Beregből hóditá meg, a miért a beregi egyház
megyéhez csatlakozott. Ez egyházmegye legrégibb jegyző
könyve szerint (I. köt. 36. lap) már 1595-ben anyaegyház 
volt. Ezen idő óta folyton emlékeznek róla a nevezett 
egyházmegye jegyzőkönyvei egész 1820-ig, de leginkább 
csak az egyházmegyei törvényszék elé került házassági és 
válóperekről, az 1600. és 1713. évek között. Az egyház 
XVI. és XVII. századi életéről tehát keveset tudunk. A 
XVIII. századi élete — kivéve a Kölcsey-család tagjainak 
egymással, majd a lelkészekkel való viszályát, s egy 
többször megújuló templomszék-pert, — elég csendesnek 
mondható. A Kölcsey-család különben ezen egyháznak 
pártfogója volt; egy 1770-ben kelt s a beregi ref. egyház
megye levéltárában ma is eredetiben meglevő okirat sze
rint 5 Kölcsey — u. m. György, Ferenc, István, László 
és Gáspár, — 2  helyeu adott az egyháznak földbirtokot. 
Milotának egykor filiája is volt, a szomszéd Csécse; sőt 
hajdan igen népesnek kellett lennie; mert már 1600-ban 
a papi és tanitói hivatal külön volt választva. Saját kebli 
igazgatását, úgy a pap s tanító hívását, elbocsátását, 
vagyis „a marasztás11 gyakorlását a fóldesurak s a nép 
által választott elöljárók gyakorlák; de a marasztásban 
a nép is részt vett. Tulajdonképi egyházi elöljáró itt is 
csak az egyházfi volt s az 1860 óta népképviseleti alapra 
helyezett presbitérium- és gondnok-választás behozatalának 
idejéről mit sem tudunk. Végül: itt született Melotai Nyi
las István püspök, s nemzetisége itt él most is.

III. Az egyes  l e l k é s zek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  A milotai ref. papokról 1600-ig nem 
tudunk semmit, azóta is csak hézagosán egész a múlt 
század közepéig. 1) Az 1600. márc. 17-iki egyházmegyei 
gyűlésről hiányzik Debreceni Fábián milotai lelkész. 2)



1601. Gyarmati Lukács, ki a t.-becsi tanító ügyében 
vizsgálatra kiküldetett; 1603-ban pedig 2 0  frtot fizet be 
az e.-megyei pénztárba. 3) 1676. Betfalvi Tamás. 4) 1689. 
Gecsei Pál. 5) 1725. Jósafői Deli Pál. 6 ) 1731. Miskolczi 
György. 7) 1752—55. Gönczi Sámuel, ki alatt 1754. 
febr. 14. a vizitáció igy nyilatkozik az egyházról: A hall
gatók vallásosak, engedelmesek, úrvacsorával élők, a belső 
emberek fizetését el nem tagadók, egyházuk javaira fel
ügyelnek s a stolárét megtartják. A lelkész az ekklára s 
az ekkla a lelkészre nem panaszolnak. A lelkész — kit 
hallgatói dicsértek, — megmaradt. Az 1755. febr. 3 -iki 
vizitáció ismét dicsérettel nyilatkozik úgy a név. lelkész
ről mint egyházáról. 8 ) 1755-től talán 1771-ig Vásárhelyi 
Sámuel. 1769-ben Milotáu akart a beregi traktus gyűlést 
tartani; de a Tiszán át nem kelhetvén: Csetfalván tartotta 
meg. 1770. szept. 12-kén keltezett okirattal a már említett 
5  Kölcsey két helyen ad az egyháznak földbirtokot. 9) 
1771—76. Soós József, kit az 1776. vizitáció dicsér, mig 
hallgatóit hidegek és hanyagoknak mondja. 10) 1776—85. 
Bakos István e.-m. ülnök, kit hallgatói szeretetre méltó 
embernek mondanak. Alatta az egyházban béke volt, csak 
1781-ben volt baj, a menynyiben az egyház pénzei ve
szélyben látszottak lenni. 1 1 ) 1785—88. Csengeri Pál, 
kit az egész egyház szeretett, csak Kölcsey Gáspár támadt 
ellene s elmozdítani kívánta. Az 1786. rnárc. 20. e.-m. 
gyűlés csakugyan vizsgálatot rendelt ellene; de minthogy 
az egyház pártolta: ott hagyatott. Ekkor Kölcsey G. Szath- 
máry István püspökhöz folyamodott, mire a püspök infor
mációt kért az esperestől s egyszersmind azt írja annak, 
hogy „mivel a többi 1 2  traktus ellen nincs anynyi panasz 
sem a nemesektől, sem a parasztoktól, mint a beregi 
ellen: ha az Ur Isten megtartja, a beregi traktust még 
abban az esztendőben (1786.) maga fogja megvizsgálni és 
kemény cenzúrára venni és rendbe szedni. “ Az információ 
Cs. P. javára ütött ki s ő egész 1788-ig Milotán maradt. 
12) 1788—90. Dobrai József e.-m. ülnök és főjegyző, ki 
főjegyz. hivatalos viszszaélései miatt, nevezetesen hogy a 
beregi traktusnak, állítólag anyagáért megvásárlóit régi 
ezüst pecsétnyomójával némely papok részére hamis for- 
mátákat pecsételt s osztogatott: egyházkerületi Ítélet foly



tán mind főjegyzői, mind ülnöki hivatalától megfosztatott 
s Milotáról „kitótetett“, noha hallgatói kedvelték, sőt 
folyamodtak is mellette. 13) 1790—1807. Ajtay Mihály. 
1792. márc. 26. bepanaszolja az egyház Kölcsey Gáspárt, 
hogy tőle egy papjok sem maradhat békességben; most 
is (1792.) az egyház akarata ellenére papja változtatásán 
törekszik. 1793-ban csakugyan bele köt Kölcsey G. Aj- 
tayba, azon okon, mert az úrvacsoráját előbb adta test
vére — Kölcsey László — nejének , mint az ő feleségének, 
holott ez a kiállási rendet a sz. asztalnál megtartotta. E 
miatt a 2 Kölcseyné nem akart többé egymással egy 
székbe ülni a templomban. Kölcsey Gáspárné elvágatni 
óhajtotta volna az urak számára való 4 széket középen 
s ezek helyére fedeles széket csináltatni magának, melyen 
az egyház megbotránkózván, azt meg nem engedé. Később 
ez ügy elhallgatott. 1798-ban tííz volt Milotán, mely az 
egyházat is érdekelte. 1801-ben torony-épitéssel foglalkoz
nak, mely miatt a parókhia kissé el van hanyagolva. 
1806-ban a népesség megszaporodván, Szikszay István 
tanítót az úrvacsorái pohár-osztásra az egyház exmittál- 
tatni kéri. 1807 ben meghalálozván Ajtay: 14) 1807—14. 
Molnár Albert e.-m. ülnök követte őt, kinek már 1810- 
ben baja van; némelyek alaptalanul vádolják, a miért is 
a becstelenkedők ellen a vármegye erélyes eljárása s bün
tetése kéretik. 1811-ben a Kölcseyek kezdik a pert; ők 
akarván papot marasztani egyedül, noha öszszesen sem 
fizettek anynyit, mint egy szegény ember. A pert Kölese)* 
József kezdi a templomszék miatt. Az e.-m. vizsgáló bi
zottság mind a papot, mind a Kölcseyeket, mind pedig 
a haragot köztük szitogató elöljárókat megfeddi. 1812. a 
Kölcseyek újult erővel kezdik ellene a pert s folytatják 
1813-ban is; azonban az egyházkerület Molnárt felmenti 
s ez távozik. 15) 1814— 19. Ardai Janka József. A Köl
cseyek most sem nyughatnak; arra kérik ugyanis a beregi 
traktust, hogy tiltaná el ns. Biró Jánost az úrasztalához 
a Kölcsey-családdal együtt való kiállástól; de a mit a 
beregi traktus természetesen nem teljesít. 1815., 1816. és 
1818-ban az egyház békés voltáról, s a belhivatalnokok- 
ról dicsérőleg nyilatkozik a vizitáció; azonban az egyházi 
épületek el vannak hanyagolva. 1817-ben egy, a csécsei



egyházzal közösen birtokolt gyümölcsös miatt a csécseiek- 
kel van bajuk. 1818-ban Törös Bálinttal tétet az egyház
megye Milotán kurátort. 1819-ben J. J. minden áron 
változik. 16) 1820—26. Szabó Nagy Mihály. 1820-ban 
az elöljárók önkényííleg rendezik a templomszékeket, mit 
a traktus nem hagy helyben; 1821-ben is ez ügy foly s 
a Kölcsey-család és Biró János perelnek. 1821/2. N. M. 
papi kötelmeit híven teljesiti s kedvelik. Kölcsey Imre 
meghívja a beregi traktus gyűlését Milotára. 1824-ben az 
egyház tornyot épit; de a megelőző gondnok nem számol 
s e miatt utóda nem veszi át az egyházládája kulcsát, 
másért számolni nem akarván. A földesurak a gubicsot 
az egyház javára felajánlják s a gondnok 150 írtért el 
is adá; de a földesurak a vevőt kivervén, 300 írtért ad
ták el az egyház javára s Kölcsey György földesúrra 
bízták annak kezelését, mig a traktus egy vegyes számol
tató küldöttséget küld. 17) 1826—32. S. Kazay István; 
közkedvességnek örvend. 1827-ben már jelzi a vizitáció 
a papiak elhagyott voltát; de annál dicsérőbben szól a 
templomról úgy 1827., mint az azt követő években. K. I. 
innen Kisnaményba ment. 18) 1832—36. Lányi János, 
ki innen Kocsordra ment s jelenleg (1877.) Zsarolyánban 
szolgál. 19) 1836. Nyári Inczédy József, jeles és tudós 
férfiú, ki némely hibái miatt Szamosujlakra tétetvén, ott 
bánatában 1837. meghalt. 20) 1837 — 43. Keresztúri Szabó 
Ferenc, ki innen 1843-ban Cs.-Bagosra ment s ott meg
halt. 21) 1843. id. Márk Ferenc, ki saját jegyzete szerint 
„az ekkla akkori környiilállásai miatt helyét a borzovai 
egyházzal cserélte fel." 22) 1844. Kovács Mihály, ki 
1846. máj. 25. elhalálozván, helyetteséül rendeltetett 26) 
Sipos Károly h.-böszörményi segédlelkész, ki 1847 óta 
mint rendes lelkész szolgál. 1832 óta némi fizetés-változ
tatási kísérleteket leszámítva, nagyobb baj nem volt 
Milotán.

IV. T a n í t ó k  és i sko l aügy .  1 ) 1600-ban „Joannes 
Keölcei" mint milotai tanító Írván be nevét a muzsalyi 
gyűlésen a beregi traktus jegyzőkönyve I. köt. 77. lap
jára , önként következik, hogy ekkor a papi és tanitói 
hivatal el volt választva. Azt azonban nem tudjuk, hogy 
volt-e ezután külön tanítójuk egész 1754-ig. vagy pedig



ismét a pap tanította az iskolát?! 2) 1754—55. Funda 
Miklós, dicséretes tanitó. Utódairól ismét mit sem tudunk 
1772-ig. 3) 1772—74. Gáspár Miklós. 4) 1774—80. Gu- 
lácsy József. 5) 1798. Váradi Sámuel. 6 ) 1799 — 1802. 
Nagy János, ki 1800-ban a lelkészi karba vétetett fel s 
1802. mátyusi pappá lett, végre mint kömörei lelkész 
balt meg. 7) 1802. Szikszay István. 8 ) 1803. Kósa Már
ton. 9) 1804. ismét Szikszay István, ki 1805-ben papi 
hivatalért folyamodott, lelkésze és egyháza jó bizonyít
ványt adván mellette; de e kérelme nem sikerült. 1806- 
ban a milotai egyház az úrvacsora-osztásnál leendő segéd- 
kezés végett exmittáltatni kéri. 1807-ben is nagyon dicsérik, 
valamint 1808-ban is, a midőn oroszi pappá tétetett. 
Ekkor a milotai ref. iskolában a következő osztályú nö
vendékek voltak: silabizálók, jó olvasók, deklinisták , 
konjugisták, grammatisták, szintakszisták, poéták és orá- 
torok. 10) 1809—12. Lenkey Imre, ki a Kölcseyektől 
szintén nem maradhatott. 1 1 ) 1812— 14. Baraté János. 
12) 1814—19. Lengi György. 13) 1819—42. Mikola 
Abrahám, folyvást kedvelt jeles tanitó, ki alatt az iskola 
folyvást virágzott; azonban papjával anynyira viszályban 
élt, hogy az 1825-ben még a vizsgát is elkerülte. Meg
halt Milotán s helyére 14) Runyay Dániel hozatott, ki 
1843-ban Mándra ment. 15) 1843—45. Kovács József, 
ki jött a sárospataki főiskolából és Kömörőbe ment segéd
lelkésznek s onnan sz.-újlaki pappá lett. 16) 1845—48. 
Nagy László, ki Patakról jött s Turterebesre ment segéd
lelkésznek. 17) 1848—51. Nemes Menyhért, jött ugyan
onnan. 18) 1851 óta Berki Sándor, egyike az egyházmegye 
jobb tanítóinak.

V. Le lk é s z i  és t an í t ó i  f izetések,  a) Lelkészi 
fizetés. Hajdan a lelkészi jövedelmet nagyrészben a gyü
mölcs-termés tette; de a gyümölcsfák kipusztulván, földje 
kaszáló és szántóföld gyanánt használtatott. 1772: 1) A 
kinek 16 kalangya búzája terem, tartozik 6  kereszttel 
13 kévéjével. 2) A kinek 8  kalangya, 7 kereszt és 7 
garassal, vagyis félbérrel. 3) 12 szekér fa , 4 ökrös sze
keret számítva. 4) Széna jóakarat szerint. 5) Keresztelés 
8  poltura. 6 ) Esketés nemestől 7 márjás, nem-nemestől 3. 
7) Halott-temetés 3 máriás. 8 ) A kinek búzája nem terem,



3 máriást fizet. 9) Az egész béres fizet a búza mellé 1  

garast, a félbéres 3 dénárt. A búza- és pénzbeli fizetésnek 
azonban csak y3-a a lelkészé, */3-a pedig a tanítóé. 1787- 
ben a papnak e kulcs szerint volt 40 köböl búzája. 1874: 
6 6  köböl tisztabúza rostálva; 1 2  öl kemény tűzifa; 1  

foglár-telek; 35 hold és 500 □ öl külbirtok (1600 □  ölé
vel), mely legnagyobb részben szántóföld s csak mintegy 
7200 CD öl belőle legelő, ez azonban nincs az úrbéresek 
legelő-illetményéből kihasitva; stolárék. (1874. dec. 5.)

b) T an í t ó i  f izetés.  1772-től csaknem napjainkig 
az öszszes belhivatalnoki fizetés '/3 -a; ezenkívül 4 hold 
szántóföld, melyet a lakosok miveitek s szalmás termé
nyét learatták; 1 0  boglyás kaszáló, melyet szintén a lako
sok takarítottak fel; 6  öl kemény tűzifa; tandíjban minden 
gyermektől 1  v.-frt. 1 2  k r .; temetési díjban predikációs 
halottól 48 kr., énekszóstól 24 v.-kr. (LIV. gyűl. tört. 
leir. 214. lap.) 1874: 33 köböl tisztabúza; 6  öl kemény 
tűzifa; 29 hold s 250 □  öl földbirtok (1600 □ ölével 
számítva holdját), melyből m.-e. 4800 □  öl legelő nincs 
az úrbéresekétől kiilönszakitva; 1  hold foglár-telek; az 
ó-temető ftítermésének használata; tandíjul minden tanít
ványtól 50 kr. s 1  csirke; stolárék. (1874. dec. 5. 
ö.-irás)

VI. Templom,  t o r o n y  s ha r angok .  U r a s z t a l i  
eszközök.  Le lké sz i  s t an i t ó i  épül e t ek .  I n g a t l a n  
és ingó javak.  A milotai régi  ref. t emp lom  az 
ó-temető helyén állott s kezdetben róm. kathól. templom 
volt; épült hihetőleg a XV-ik században. Ezen régi tem
plomot elbontván a lakosok, köveit a mostani falu köze
pére hordták s belőle a jelenlegi újabb, de nem szebb 
ízlésben készült t e m p l o m o t  épiték. A templom belszer- 
kezete elég csinos; két végét karzatok foglalják e l ; az 
északi fal mellett középen van a szószék, mellette a pap
székkel , melyet Bakos János predikátorságában csináltat
tak. A székek 6  osztályra vannak osztva; középen az 
úrasztala. A templom sugár t o r n y á b a n ,  mely 1827-ben 
a földesurak által e célra átengedett regálé jövedelem és 
a hívek fuvarozásából épült, s újabban bádogoztatott, 2  

h a r a n g  függ; a nagy óbbikat— mintegy 6  mázsás — 
„Öntötte Pap Antal máj. 15. 1846“ t. K. Kölcsey György
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fo- és ns. Bartha József algondnokságokban. A kisebbik — 
mely mintegy 2 mázsás, — 1798-ból való.

U r a 8 zta l i  e s zközök :  1  ón keresztelő-edény hason- 
anyagú tálcájával; 2  cin- és 1  fa-tányér; 1  bor-osztó ara
nyozott ezüst-kehely; 3 kanna; 1 csipkés és 3 sáhos 
abrosz; 1  fehér-vörös selyemmel s aranynyal himzett 
fehér kendő, szélén ezen körirattal: „N.ari András házas
társa vette Gásó Éva 1737“ ; 1  aranynyal varrott fehér 
kendő; 1  más szintén aranynyal varrott fehér kendő, 
szélén ezen felirattal: „Kondor Andrásné Siket Kata asz- 
szony vette 1785. die 2-a Maj.“ 1  vörös selyemmel s 
ezüsttel varrott s 1  fehér csipkés kendő, szélin ezen hím
zéssel : „Németi Lídia Vásárhelyi Zsigmondné Isten dicső
ségére vette 1819-ik esztendőben"; 1  széles csipkés avult 
fehér kendő; 1  sáhos asztalkendő.

Le lkész i  s t an i t ó i  épü le tek .  Mind az 1094 □  
öl területű papi ,  mind a 774 □ öl területű t an i t ó i  pa- 
r ó k h i á n  elavult épületek vannak. A lelkésznek 2, a taní
tónak csak 1  lakszobája van; e mellett a tanterem is 
szűk. Úgy ezen lakházak, valamint a templom is a tűz 
ellen biztosítva vannak.

I n g a t l a n  j av ak .  Közvetlen egyházi birtok: 16 h. 
és 1100 □ öl; lelkészi állomány: 35 hold 500 □ öl; 
tanitói állomány: 29 h. 250 Dő l ,  a holdak 1600 □ öllel 
számitva. Hajdan a közvetlen egyházi birtok csak 6  hold 
szántóföld s 2  boglyás kaszálóból állott, melyeket részint 
pénzen, részint végrend. hagyomány útján szerzett és 
nyert az egyház.

I ngóságok:  2 db. anyakönyv, egyik 1792., a má
sik 1823-ban kezdve; 2 egyh.-tanácsi jegyzőkönyv; 2 
körleveles jegyzőkönyv; egyházkerületi s megyei jegyző
könyvek és egyéb nyomtatványok. A parókhiális pecsét 
1833-ból való.

VII. Népesség.  A milotai ref. egyház 1787-ben állt 
84 háznépből. 1877: leik sz. 676, szülöttek sz. 23, új
házasok sz. 9, halottak sz. 30. Iskolások. 1807: iskolába 
jár 40. 1877: iskolaköteles 73; iskolába jár 73.



44) Nagyar.
I. A község-  és e g y h á z r ó l  á l t a l á ban .  Nagyar 

fekszik a Szamosközön, a Túrnak a Tiszába szakadásá
nál. Nevét hihetőleg ezen vizek nagy árjaitól vette. Földje 
termékeny. 1410-ben Báthori János— Péter fia, — bírta. 
Jobbágyait Dománhidy Miklós fiai — György és László — 
nyilaikkal öszszelövöldözték. 1419. Báthori István és Be
nedek benne részt nyer; 1436-ban Báthori István a nagyari 
rév vámját kapja. 1526. a rozsályi Kunok; 1524. Drágffy 
János; 1595. Tardi Vörös Zsófia Szirmay Györgyné; 
1633. Bethlen István és Péter nyer benne rész-jószágot; 
1777-ben pedig gf. Károlyi Antal az egész helységet meg
kapja. 1810. Rhédey Ferenc, Pongrác L., Domahidy Zs., 
Fogarasy J., Kisdobronyi Isaák Sám., Kállay Erzsébet, 
Uray Zs. és 13 nemes ember bírta. 1565-ben Schwendi 
Lázár hadai táboroztak környékén; az 1662-iki vizsgálat 
szerint a szatmári vár németéi dúltak benne, kiktől a 
templomot s paplakot megváltották, mindazáltal az utób
bira reá mentek és az egész helységben nagy károkat 
tettek. Később a török és Barcsay hadai, majd 1681-ben 
I. Apaffy Mihály s az erdélyi hadak, 1703. táján a II. 
Rákóczi Ferenc sergei (kitől védlevelők is van) táboroztak 
környékén. A gyakori vizár s a pestis sem kerülte el.

A hitjavitás előtt róm. kathól. egyház volt. A refor
máció — pontosan ki nem jelölhető időben — földesurai 
a rozsályi Kunok s Drágffyak védelme alatt hódította 
meg. Később pártfogói közé számithatók a fejedelmi Beth
lenek is. Kezdetben a szatmári ref. egyházmegyéhez csat
lakozott s eliez tartozik ma is. Előbb Kisarnak is anya
egyháza volt; most is önálló egyház.

II. Az egyes  l e l k é s zek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e semények.  Papjai névsorát 1675. és illetőleg 
1722-nél felebb vinni nem tudjuk; mert a szatmáregyház- 
megyei jegyzőkönyvek egyebet ez időtájon fel nem jegyez
tek, mint egyes válóperi eseteket. 1 ) 1675. a lelkész Kató 
Mihály, (ki a Tóth-család osztály-levelét előttemezte). 2) 
1722—26. Nábrádi György, előbb gacsályi lelkész. 3) 
1726. Pávai György. Jött Császlóból; marasztották de 
nem maradt; „nescitur quo spiritu ductas.“ 4) 1727—30.

40*



Nagy ari Jakab. Született Nagyarban. Láss róla az espe
resek közt. 5) 1730. Hagymási Pál. 6 ) 1731—35. ismét 
Nagy ári Jakab, ki innen Kisarba ment, noha „örökös 
papjának“ liivta meg Nagyar. 1732-ben igy nyilatkozik 
a nagyáriákról a vizitáció : „Sunt hic auditores pro ratione 
temporis Deum timentes, disciplinamque recte observan
tes." 1733-ban pedig igy: „D. Jacobus Nagyari pastor 
ecclesiae patriae (quod rarum est) et veteranus Christi 
miles etcet. Eccla duplici honore suum pastorum ornat." 
De már 1734-ben egészen másként beszél, ugyanis: „A 
nagyáriák nagyon megjegyzették előttünk magokat egy 
olyan paraszti észtől sült újsággal, a melynek ez ideig 
csak a hire se hallatott soha; ebben áll az, hogy a papot 
és rektort a Túr árkának és a cin terem kerítésének csi- 
nálására kényszerítik, csak ezen az oktalan fundamento- 
mon, hogy ezek pénzen holmi pusztát szereztek és bírnak 
a faluban. Mely miatt őket a sz. vizitáció erősen megfed- 
dette. Egyébiránt az isteni tiszteletben elég buzgók." 7) 
1735—37. Udvarhelyi György. A vizitáció meghagyja 
1737., hogy minden ember egész bért fizessen. 8 ) 1737— 
40. Szatmári Pál „clarissimus ac doctissimus vir" pátró- 
nusa Rhédey Ferenccel öszszezördülvén, Nábrádra ment. 
9) 1740-ben Baróti Miklós dislokáltatott ide; de alkal
masint Sárói András jött. 1744 ben már aszszeszszor, a 
midőn panaszolja a vizitáció előtt, hogy némely hallgatói 
tisztabúza helyett rozsot adnak. 1745-re oly föltétel alatt 
maradt meg, ha a törvényes fizetést megadják; ugyan
ekkor 1 szekér széna váltságdíja 3 máriásra határoztatott. 
Az 1746. januári vizitáció megkérdezvén hallgatóit, hogy 
Sáróit miért nem marasztják, igy feleltek: „nincs pana
szuk ellene, de érje meg vele, hogy már 6 -dik eszten
dőben lakik a nagyari parókhiában." 10) 1746—48. Gyar
mati István e.-m. ülnök. 11) 1748—50. Újvárosi Sámuel. 
Lásd az esperesek közt. 12) 1750—71. Musai István. 
Jött Fülpösről; 1764. ülnökké lett. 13) 1771. Garzó Ist
ván. Jött Óváriból, ment Matolcsra. 14) 1773—76. Onady 
József, ki utódjának szupplantációja miatt innen Zsaro- 
lyánba ment. 15) 1776—82. Kalocsay Mihály. Yiszsza- 
ment Üköritóra, honnan jött. 16) 1782—87. Váczi György, 
kinek kedvéért a parókhiális házat bezsindelyezték; ki



azonban a marasztás dacára Császlóba ment. 17) 1787— 
91. Balogh Pál, előbb császlai pap, ki alatt a keresztelési 
stóla helyett egy almás (kertet) adtak a papnak cserébe. 
18) 1791—92. Komiéi János, akadémikus pap és jeles 
pedagóg. Nyomtatásban megjelentek tőle: „Hatheti poeni- 
tentialis könyörgések" és „Szükségben segítő könyv". 
Elment a beregi traktusba, a midőn bizonyos búzafizetését 
a nagyari ekkla elfogta. Később tábori pap lett, hihetőleg 
a beregi fölkelő nemességnél; majd végre munkácsi pappá 
lett. 19) 1792—94. Egri Dobray József. Jött a beregi 
traktusból. 20) 1794 —1806. Etédi József, előbb gyarmati 
rektor. Nagyarból Óváriba ment papnak s ott elnyomo- 
rodván, 1810-ben Gyarmatra szállott meg saját házába. 
2 1 ) 1806—36. Szabó Mihály, ki mint szeretett pap meg
halt itt 73 éves korában 1836. márc. 7. 22) 1836—54. 
Szabó László, az előbbinek fia, ki 1833-ban atyja segéd
letére jött ki a sárospataki főiskolából. 23) 1854—74. 
Horváth István. Jött Darnóról s itt meghalt. Mellette káp
lánok is voltak, jelesül: Nyíri Gyula, jelenleg rápolti 
pap és 24) Nagy László, ki 1875 ben H. I. utódául is 
m egválasztatott.

III. T a n í t ó k  és i sko l aügy .  A nagyari tanítókról 
1690-ig mit sem tudunk, hihetőleg addig a papok taní
tották az iskolát s talán azután is néha-néha. 1 ) tanító 
1690. Gacsályi Márton. 2) 1706. Nábrádi Vig György, 
ki ez év tavaszán gacsályi pappá lett. 3) 1724. Czeglédi 
János. 4) 1725. Szigeti Ferenc. 5) 1727. Fányi János 
Máudról. 6 ) Az 1731-iki vizitáció enynyit mond a rektor
ról : tanítását ugyan dicsérik, de nem inarasztják; mert 
nem tud levelet írni és olvasni. 7) Az 1733-iki vizitáció 
Gyarmati Miklóst említi. 1734., 1735. és 1736-ban a rek
tornak csak megmaradásáról van szó; hihetőleg Gyarmati 
volt az. 8 ) 1737. ismét Fányi János Kisarból, kit 1738-ban 
a traktus elmozdított. 9) 1738. Lepsényi Mihály. Előbb 
a kollégiumba akart viszszamenni; de később Kisarba 
ment tanítónak. 1 0 ) 1739—40. Miszti Mihály. 11) 1741. 
Nagyari O. (talán Oláh) János, ki félidőben elmenvén, 
esztendejét 12) Megyesi István töltötte ki, s aztán viszsza- 
rnent a szatmári gimnáziumba. 13) 1742—44. Nagyari O. 
János. Részegsége miatt a traktus elmozdította. 14) 1744—



46. Jósa Imre, kit azért nem marasztottak, mert az 
iskolás gyermekeket dolgoztatta. 15) 1747—50. Fányi 
János harmadizben. 16) 1750—52. Makiári Sámuel, előbb 
guláesi rektor. 17) 1752—59. Nagy József. 18) 1759— 
6 8 . Nagy Ferenc. 19) 1768—79. Kis József. 20) 1779. 
Patai József. 2 1 ) 1780—83. Váradi István. Jött Czégény- 
ből , ment Porcsalmára. 2 2 ) 1783—92. Aszalai István. 
23) 1793—97. Szilágyi József. 24) 1797—1801. Szabó 
József. 25) 1801—1803. Nagy Zsigmond. 26) 1803. Pa
taki Mihály. 27) 1804. Márk Ferenc, előbb gyarmati 
rektor, később darai stb. pap. 28) 1805—1808. Debre- 
czeni József. 29) 1809—13. Hajdú Pál. 30) 1813. Szabó 
Ferenc. 31) 1814—33. Kincses János, egy igen hasznos 
tanító, ki ugyancsak Nagyarban halt meg. 32) 1833. 
Mezei Ferenc. 33) 1834—44. Juhász József. 34) 1844—
47. Peres József. 3 5 ) 1847—60. Szilágyi Dániel. 36) 
1860—63. Ferenczi István. 37) 1863—71. Szarka Bálint. 
38) 1872—75. Tyukody György, ki innen Darákra téte
tett. 39) 1875 óta Dóczy Imre Botpaládról; egyike az 
egyházmegye jobb tanítóinak.

III. L e l k é s z i  s t an í t ó i  f izetések,  a) L e l k é s z i  
f izetés  1705 körül: 1 ) Minden gazdaember 4 kereszt 
búzát ad 16 kévéjével, melynek egyike a scholamesteré. 
2) A kinek semmi vetése nincs, 6  véka búzát ad, mely
nek ketteje a mesteré. 3) Minden gazda garaspénzül 5 
polt. ad; ketteje a mest. 4) Az özvegy aszszony ki telket 
bir , íüstöt bocsát, 2 kereszt búzát fizet, melyből % kér. 
a mest. Ha vetése nincs: 3 véka búzát, melyből 1  az 
o. mest. 5) Mindkét mezőn 3—3 szántóföld van, melyet 
kétszer szántanak; 1  belőle az o. mesteré. 6 ) Fele a falu
nak egy idén ad 1— 1 boglya szénát, fele más idén. 7) 
Minden gazda ad 1 — 1 szekér fát, melyből harmados a 
sch. mester. 8 ) Guzsaly után élő özvegy aszszonyok ad
nak 3 sing vásznat, ' / 3 a mesteré. 9) Kereszteléstől 1  

kenyér s 1  tyúk. 1 0 ) Esketéstol a lakos nem ad 1  ken
dőnél egyebet. (Ezt egy későbbi kéz keresztül vonta s a 
csatári egyh.-ker. gyűl. végzése szerint az esketéstol 1  

frtot jegyzett fel.) 1 1 ) Halotti predikálás 1  írt. A mester
nek gener, funustól 1  máriás (eredetileg 8  poltra); párci- 
álistól 8  poltra (ered. 4). (B. M. Us. 60. lap.) 1801 :



Búza 50 köböl; széna 24 szekérrel; fa 30 szék.; pénz 5 
v.-frt.; stoláre 12 v.-frt. 27 kr.; 2 fordulón 4 köblös 
föld, melyet az ekkla szánt. 1874: 50 köböl tisztabúza 
rostálva; 24 papi szekér széna; 12 öl kemény tűzifa; 
100 frt. készpénz; 32 hold föld; a temető fűtermésének 
%-a ; stolárék.

b) T an í t ó i  f ize tés  1705 körül: A lelkészi fizetés 
'/3 -a. 1801: Búza 25 köböl; fa 15 szekérrel; fű 1  szekérre 
való; két fordulón 2  köblös föld, melyet az ekkla szánt; 
pénz 2 v.-frt.; tandíj 15 v.-frt.; halott feletti éneklésért 
3 v.-frt. 1874: 25 köböl tisztabúza megrostálva; 12 papi 
szekér széna; 6  öl kemény tűzifa; 50 frt. készpénz; 16 
hold föld s a temető fűtermésének '/3 -a; 1 0 0  frt. tandíj; 
m.-e. 26 frt. stoláré s minden iskolaköteles gyermektől 
fejenként 1 csirke. (1801-iki s 1874. dec. 11-iki öszszeirás.)

IV. Tem plo m,  t o r o n y  s ha r angok .  U r a s z t a l i  
eszközök.  E gyh áz i  és i sko l a i  épüle tek .  I n g a t l a n  
és ingó j avak .  A nagyari ref. (terméskő- és téglából 
készült) t emp lom építés korára nincs adatunk. Lehet 
hogy a XV- ik század utó felében épült; a renoválással 
azonban eredeti alakjából teljesen ki van vetkőztetve. Az 
ízléstelen újítások rajta 1646. és 1748-ban történtek. 
Hoszsza 12, szélessége 6  öl. Benne egy kis kerek fénye
zett asztal; egy kékre festett ócska szószék, fölötte koro
nával. A szószék 1835-ben készíttetett. E templom elibe 
e század elején egy kevésbé díszes t o r n y o t  építettek; 
építője volt Csepelyi Mózes ács-mester. Benne 2 h a r a n g  
függ, melyeket a rajtok levő felirat szerint „a nagyari 
ref. ekla öntetett a maga költségén (a 2 mázsást) 1733-bau 
és (az 5 mázsást) 1801 -ben. “

U r a s z t a l i  e s zközök :  1  aranyozott kopottas réz
pohár; 1  cin-tányér, melynek alsó részén levő elmosódott 
irás és cifrázatból egy mérleget tartó angyal s F. J. betű 
vehető ki; 1 kék üveg s 2 cin-kanna; 9 asztal-teritő, 
belőlük kiválik egy fehér színű, arany- és selyemmel 
szegélyezett kendő ezen körirattal: „Nagy szépen kitetszik 
sz. Pál intésiből, Korinthusiakhoz Írott leveléből, Az ő 
levelének tizenegy résziből, Hogyha ki méltatlan Eszik e 
kenyérből, És ha ki méltatlan Iszik e kehelyből, Nem 
adatik neki Rész az idvességből. Maria Máriásy de Mar-



cusfalva. 1646. 16. nbris." Továbbá egy másik nagy fehér 
csipkés kendő „Balogh Anna ajándéka 1856. esztendőben."

E g y h áz i  és i sko l a i  épü le tek .  A papi  l ak  pa
ties fallal s nádtetővel; van benne 3  szoba, kamara és 
pitvar. Melléképületei: pince, méhes stb. Az i sko l a-  
épü le t ,  a törvénynek megfelelőleg 1872-ben épült, ter
méskő alapon, tégla- és vályogból az esperesi terv szerint, 
zsindely-fedéllel. Melléképületei avultak. Egyéb egyházi 
épületek: zsindelylyel fedett szárazmalom és molnárház; 
zsindelyes korcsma és annak melléképületei. Mindezen 
egyh. és isk. épületek biztositvák, valamint a templom is.

Egyéb  i n g a t l a n  j av ak :  Belső-telek, Tarpaiszeg, 
Tövisszeg rekeszoldal, Tugornyahát, Kaszálók, Gyűjtő, 
Gyepüszeg nevek alatti helyeken öszszesen: szántóföld 
(1., 2., 3. oszt.) 30 h. 834 □  öl; rét és kert 3 h. 701 □  
öl; legelő 12 hold 1393 □ öl; erdő 15 h. 1405 □ öl; 
nem terményező 3 h. 1377 □  öl, mind 1600 □ öllel szá
mítva. Ezekben a leik. és tan. állomány is be van szá
mítva.

V. Népesség.  1801: Lelkek száma 370. 1877: 1. 
sz. 673, szülöttek sz. 28, újházasok sz. 4, halottak sz. 
25. Iskolások. 1801: 31. 1877: isk.-köteles 65, isk. járók 
sz. 60, részben iskolázott 5.

45) Nagygócz.
I. A község-  és e g y h á z r ó l  á l t a l á b an .  Fekszik 

a Szamo8közön, termékeny határral, melyet a Szamos 
árjai öntöznek. 1430. és 1431. a Darahy-nemzetiség birta. 
1439. Chernavoday Miklós és lánya benne részt kap. 
1497-ben vallatás történik az iránt: vájjon Zalath földje 
a nagygéczi határhoz tartozik-e? A XVIII-ik században 
s talán előbb is a Csegöldy- és Becsky-család, s a jelen 
század elein a Becsky-, Ibrányi-, Luby-, Péchy- és Nad- 
rovicky-családok tagjai bírták. (Szirmay Sz.-v.-m. esm.
II. k. 207. lap.) Nagygécztől északra esik Ki sgécz ,  mely 
jelenleg puszta; a forradalom előtt a gf. Majláth-család, 
jelenleg b. Haynau utódi birják. Közel esvén mindkét 
Gécz a szatmári várhoz: sorsa a mohácsi vész után ha
sonló volt e többször megostromolt vár környékén levő



többi falvakéhoz, melyeket a fizetetten német várőrség 
sokszor kifosztott.

A reformáció előtt Nagygécz róm. kathól. egyház 
volt, melyhez Kisgécz — hihetőleg mint filia, — csatla
kozott. 1332. az ugocsai főesperességbez tartozik. Papja — 
Miklós — 4 garast fizet pápai tizedül; 1334. pedig ugyan
csak ő 6 -ot. (Schematism. Cl. Szatmár 1864. 43. és 49. 
lap.) A reformációt mindkét Gécz Simából vehette be; 
mert Nagygécz igen soká Sima leánygyülekezete volt. Kis- 
géczet Lampe Ember P. külön emliti a szatmáregyház- 
megyei ref. egyházak között; de az 1705-ben készült 
Bélteki-féle Matricula Usualis 39-ik lapján csak egyedül 
„Géczu név fordul elő, még pedig úgy mint Sima filiája. 
A régibb egyházmegyei jegyzőkönyvek csak egyes váló
perekről emlékeznek Nagygéczből, 1670 óta. 1722-ben 
már önálló gyülekezet Nagygécz. 1743—44. tavaszáig 
ismét filia. Patrónusai a Csegöldyek és a Becskyek; de ez 
utóbbiak a XVIII. század vége felé kathólizálván, párt
fogókból ellenségekké válnak; igy p. Becsky Antal 1785- 
ben elveszi a géczi ref. egyház kaszálóját. A jelen század 
második felében Nagygécz haladásnak indult. 1864-ben 
önálló tanitóság is állíttatott benne.

II. Az egyes  l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e semények .  1 ) 1722. Gönczi Mihály lévita, ki 
1726. innen Daróczra ígérkezett. 2) 1726—31. Thuri Já 
nos, szintén lévita. 3) 1731. Harasztkereki György lévita. 
4) 1732—35. Bodoki Sámuel. 5) 1735—37. Kegyes Fe
renc. 6 ) 1737—41. ismét Harasztkereki György, ki már 
ekkor rendes pap volt. 7) 1741—43. Lipcsei Ferenc, a 
midőn Csegöldy György földesúr arra kötelezi magát, 
hogy évenként 10, vagy a szűk termés idején 9 kereszt 
búzát fizet a papnak. 1743—44. a szomszéd papok szol
gálják. 8 ) 1743. ismét Harasztkereki Gy., ki 1746-ra 
maradni nem akar; mert kevés tevén a hallgatóság, kevés 
a fizetés. 9) 1748—50. Radnóti János, előbb mándi rek
tor, kit dicsérnek hallgatói, hogy a Helvetica Confessio 
pontjai szerint tanit. 10) 1750—51. Gyújtó Tamás. 1 1 ) 
1752—55. Sentei Sámuel, ki innen Szent-Mártonba Ígér
kezett. 12) 1755. Megyesi Pál. 13) 1758. ha nem előbb 
ismét Radnóti János. 14) 1759. Szentpéteri András. 15)



1760—70. Komáromi József lévita. 1765-ben az ő idejé
ben kérték a gécziek építendő templomuknak a traktus 
által való publikáltatását. 16) 1770—71. Fekete Mihály 
Hódosról. 17) 1774—76. Almási István, előbb óvári rek
tor. 18) 1776—79. Mogyorósi András. 19) 1779—80. 
Almási Ferenc. 20) 1781—85. Mándy István. Vénsége 
miatt tanítani képes nem lévén: nem maraszták. 2 1 ) 
1793—95. Bibarczfalvi György, kit a pápista földesúr 
kedvéért el akartak bocsátani, de a traktus nem engedé.
22) 1795. Fekete István; 1796-ra nem akart maradni.
23) Biró Balázs. 24) 1801. Kis Mihály. Jött Géberjénből, 
tanult Debrecenben. Utóda 25) Kcsedi János, debreceni 
diák; jött Tunyogról. 26) 1807. Horváth Béniám, egykor 
debreceni diák. 27) 1808. Hamar Ferenc, tanult Debre
cenben; volt szárazberki rektor, ki 1814-ben panaszol, 
kamara s tanulóház nemléte s fizetésének kevés volta 
miatt. 28) 1815. Czerte Márton, ki hason panaszai nem 
orvoslása miatt elmegy 1817-ben. Utóda 29) Pelsőczy 
Mihály, 1827 ig. 30) 1827. Hunyadi János, de a ki he
lyett 31) Muzsalyi László szolgált előbb mint helyettes, 
majd ennek halála után mint rendes pap 1832-ig. 32) 
1832—36. Szabó András. 33) 1836—46. Barkász György. 
34) 1846—47. Szabó Sámuel. 35) 1847—51. Barla Szabó 
József. 36) 1851. ápril 24 óta Gecsei József, ki alatt az 
egyház előhaladni látszik.

III. T a n í t ó k  s tanügy.  Rendes lelkészi állomás 
szerveztetvéu Nagygéczben, az iskolatanitóság is ehez köt
tetett. És csakugyan a lelkészek végezték az iskolatanitást 
Nagygéczben egész 1861-ig. Ezek közííl 1823-ban Pelsőczy 
Mihály panaszol, hogy az iskolaházat se meg nem fedik, 
sem fűtővel el nem látják s igy benne nem tanithat. Utóda 
Muzsalyi László szintén panaszol 1828-ban az iskolaház 
alkalmatlan volta miatt. A vizitáció mindkét esetben meg
rendelő az elöljáróságnak a panasz okainak elhárítását. 
Majd Gecsei József lelkész, miután m. e. 1 0  évig a meny
nyire az iskolámulasztások s az iskolahelyiség alkalmatlan 
volta s egyéb akadályok mellett lehető volt, sikeresen 
tanított volna: 1861. és 1862-ben Kelemen Mihályt állitá 
be segédtanítóul, kit 1863. és 1864. Székely János köve
tett, kik az ő felelőssége mellett működtek. 1864 ben a



tanítói hivatal állaudósittatott s első állandó tanító lett 
1864—68. Donnán Gyula, kit 1868—70. Jakab Károly 
követett. Ez mint egyike a jobb tanítóknak, időközben 
előléptetést nyervén: 1870. októb. 24-től 1871. ápril 24-ig 
a tanítást ismét a lelkész végezte. Ekkor 1871—72. Ber- 
nátk Károly lett a tanító, kit 1872—77. Fodor Lajos 
váltott fel, majd 1877. ápr. 24. Tyukodi György, ki 
most is ott szolgál.

IV. Bel h i v a t a l n o k i  f izetések,  a) Lelkészi fizetés 
1705: 1 ) Minden gazdaember ad 4 kereszt búzát és 1 0  

kévét; a félbéres 2 kér. búzát és 5 kévét; a kinek vetése 
nincs szemül 2 vékát. 2) Minden gazda ad 1 — 1  szekér 
fát s 1 — 1  szekér szénát. Ezenkívül ekkla rétje is vagyon, 
melyet a falu tartozik lekaszálni s a lányok a tanításért 
felgyiijtik. 3) A guzsalyos özvegyek adnak ötödfél sing 
vásznat. NB. Vagyon egy parókhiális keuderföld is, mint 
a ináter ekklában Simában. 4) Keresztelésért 8  poltura 
vagy 1  tyúk s 1  kenyér; esketésért 1  frt.; halott-prediká- 
lásért 1  frt.; éneklésért 8  p. 1801: Pénzfizetés 14 v.-frt.; 
búza 22 köböl; széna 22 félszekérrel; fa 44 szekérrel; 
stoláréból jő 2 v.-frt.; 3 fordulón 3 köblös föld és 2 
boglyas kaszáló. A szántással, kapálás- és kaszálással az 
ekkla tartozik. 1875: 24 köböl búza; 9—10 frt. garas
pénz ; szénaváltságul 85 frt. o. é .; 10 öl kemény tűzifa; 
28 hold szántóföld; 6  hold legelő; munka-váltságul 30 
frt. o. é .; zsellér özvegy aszszonyoktól per 50 kr. 3 frt.; 
stol áré 15 frt.

b) Tanítói fizetés 1875: 12 köböl búza; 4 frt. garas
pénz; 25 rudas széna; 4 öl kemény tűzifa; 10 hold 
szántóföld; 3 hold legelő; tandíjul minden tanköteles gyer
mektől 40 kr. o. é., egy zsák esős tengeri s egy csirke; 
6  frt. stoláre.

V. Templom és harang.  U r a sz t a l i  ké sz l e tek .  
E g y h á z i  i n g a t l a n  és ingó j avak .  A t em p l om ró l  
ezeket mondja Henszluiann: „Úgy tetszik mintha 2  külön
böző részből állana; régibb nyugatiból és újabb keletiből; 
a régibb még a román ízlést árulja el kivált főkapuja 
tagozásában; mely felváltva épszögű kiszökések és fél- 
oszlopkák által képeztetik és maga fölött félkörű áreliiv 
boltot és csúcsot hord. E régibb hajó bensőleg csak 2 2 '



1 0 "-nyi hoszszal birt; s ehez csatolták a XV. század má
sodik felében az újabb csúcsíves hajó folytatását és szen
télyét úgy, hogy az utóbbi megtartotta az előbbi egész 
szélességét. Falközi egész hoszsza jelenleg 57' 5", széles
sége 16' 7 ''. A szentély a 8  szög 3 oldalával záratik. A 
hajó és szentély tárnokkal vannak ellátva. A hajó régibb 
részén igen közel egymáshoz 3 félköríí ablak látható, 
mig az inkább kelet felé fekvő ablaknak áttörött dísze 
inkább a késő csúcsíves styl jellegét viseli magán. Ugyan
ezt mondhatni a szentélyben látható szentségtartó fülkéről 
és geriuchordókról is. A szentély egyik ablaka fölött 3 
nyitott virágból, több bimbóból és levélből álló füzér — 
egy dúsabb kompoziciójú s önálló szatmári festészeti isko
lára gyanittat.“ (Archeológiái köziem. 1864. IV. k. III. 
fűz. 146. lap.) Egy fatornyócskában függő m.-e. má
zsás h a r a n g j á n  ezen felirat olvasható: „Nagy G. curavit 
1698.“

Az ú r a s z t a l i  eszközök  ezek: Egy kivül-belől 
aranyos ajkú ezüst-pohár, minden irás nélkül; egy ón- 
tányér „Gienge Lőrincz özvegye Potor Erzsébet a Nagy- 
Géczi Ecclesianak 1732“ felírással. Egy ón-kupa, s egy 
keresztelő-kanna ónból; ez utóbbi fedelén: „H. F. J .“, 
alul: „Ao. 1749“. 1  másik ón-kanna Pelsőczi György 
lelkész ajándoka 1823. Egy bádog-kanua Almási László
tól 1866. 1 sáhos abrosz, szélein ezen hímzés: „Isten
dicsőségére ajándékozta Nemzetes Csegöldi György úr 
házastársa N. Kálmán Anna Ao. Dni. 1731“. 1  sűrű pa
tyolat-kendő , szélein arany és ezüst virágokkal s ezen 
írással: „T. N. Kóródi Erzsébet A. ez K. I. D. A. N. 
G. R. K. Ecclesiájának 1746“. Azaz: Tekintetes Nemes 
Kóródi Erzsébet Aszszony ez Keszkenőt Isten Dicsőségére 
atdta Nagy-Géczi Református Keresztyének Ekklézsiájá- 
nak 1746. 1 patyolat kendő 8  arany-virággal. 1 czirkász- 
kendő Erdős Antal ajándékából 1840.

A p a p l a k o t  1839-ben építették ágasokra patics- 
fallal, két szoba és konyhával Szász István gondnok és 
Gál Ferenc egyházfi buzgalmuk folytán. Ugyanekkor a 
cintermet is bekerítették s még ezenfelül 300 v.-frtot 
takarítottak meg kamatozó tőkéül az egyháznak. Azóta 
új kamara, sütő- és főző-ház épült vályogból, mely utóbbi



alatt pince is van. A papiak udvarán egyéb melléképüle
tek is vannak. A mostani parókhiális telket 1794-ben 
cserélte ki Ilosvay László e. m. segédgondnok Becsky 
Antal foldesúrral, a templom északi szomszédjában volt 
régi parókh. telekkel. A t an í t ó i  lak és i sko l a  1  szoba, 
konyha és 1  isk. szobával, 1865-ben épült vályogból nád- 
tetőzettel. Udvarára 1868-ban melléképületeket is építettek.

I n g a t l a n  b i r t o k a  a n. géczi egyháznak 1848 előtt 
a parókhiális földekből állott s a „Darab erdő“ nevű 
mintegy 25 holdnyi erdőcskéből. Jelenben ingatlanai: a 
papi állomány 28 h. 300 □ ö l; a tanitói állomány 9 h. 
és 293 □ öl. (1600 □ ölével számítva.)

Ingóságok .  Anyakönyve van 4 db., 1735., 1804., 
1830. és 1840-en kezdve. Jegyzőkönyv ugyanenynyi. Kör
leveles j.-k. 3 db.; alamizsnás diárium 1  db. Egyházker. 
névtárak 1855.; e.-ker. jegyzőkönyvek 1860 óta. Egyéb 
egyházmegyei. kerületi nyomtatványai stb. szintén vannak. 
Parókhiális pecsétje 1833-ból való. (1875. dec. 15. ö.-ir.)

VI. Népesség.  1801: lelkek száma 151. 1877: 1. 
sz. 347, újházasok sz. 7, szülöttek sz. 23, konfirmált, 
sz. 9, halottak sz. 22. Iskolások. 1877: tanköt. 6 —12-ig 
32, iskolába jár 22, részben jár 5, nem jár 5.

46) Nagypeleske.

Nagypeleske Sz.-Németivel határos. 1746-ban mező
várossá tétetett. Hajdan a Peleskey-család bírta. 1602. 
Rozsályi Kun Gáspár és László Becsky Györgygyel meg
egyeztek , hogy jobbágyaik se a peleskei, se a rozsályi 
vámon ne fizessenek. Hajdan református volt s vagy a 
R. Kun-, vagy a Becsky-család védelme alatt reformál
tatott. Úgy Lampénál, mint a Bélteki Us. mátrikulája 
70-ik lapján fel van a neve jegyezve; de a belhivatalnoki 
fizetések nincsenek, mi azt mutatja, hogy már ekkor 
(1705 körül) nem voltak ref. lakói. A szájhagyomány 
szerint Atya filiája volt s az ma is. 1726-ban ugyan ha
rangja K.-Tótfaluban használtatott; de ez talán azért tör
tént , mert ennek is a Becskyek voltak földesurai, kik 
N.-Peleskéről oda vitték. (Széles A. A szatm. t. trakt. 
ekkl. hist. 184. lap.) Ma (1877.) 13 ref. lélek van. benne.



47) Nagyszekeres.
I. A kö zs ég r ő l  és az e g yh áz ró l  á l t a l ában .  

Nagyszekeres fekszik a Szamosközön, a Gégő patak két 
partján. Mánd, Penyige, Zsarolyán, Majtis és Kisszekeres 
között. Határa termékeny; de azt árvizek járják ; a neve
zett patak pedig hal- és rákkal bővelkedik. Egy 1308-ban 
kelt s Szirmay által (Szatmárv.-m. esni. I. k. 8 8 . lap) 
idézett oklevél szerint I. István és Károly Szekeres és 
Zsarolyán jószágokat a Péter kómes eleinek adta. Egykor 
pedig a Szekeressy-nemzetiség birta. 1359. Szekeressy 
László fiai István stb. határát Kermechétől elkulönitik. 
1376. Kölchey János; 1379. Szekeressy Ferenc és Mik
lós; 1383., 1404. Kölchey János, István és Dénes birnak 
benne. 1422. Dománhidy György és László elfoglalják. 
1438. Fiilpösy Mihály; 1460. a Károlyiak; 1481. Kömö- 
rey Mihályné s lányai nyernek benne rész-jószágot. 1487. 
Nagyszekeres és Zsarolyán között a határ eligazittatik. 
1496. Újhelyi László és Szepesy Lászlóné; 1507. Zoltán 
János; 1516. Báthori András nyernek benne részt. 1518. 
Werbewczy István nagyszekeresi birtokát Perényi István
nal a dobronyi uradalomért elcseréli. 1520. Báthori And
rás s az Országhok benne részt kapnak; 1524. Drágffy 
János kir. adománynyal a rozsályi uradalomhoz csatolja. 
1544. Muchey Pál, Nagyváthi János és Rácz Miklós; 
1561. Fekete Balogh János; 1577. Pongrácz Zsigmond; 
1578. Kóródi Ispán István kir. adománynyal részt nyer
nek benne. 1632. a Nagyszekeres és Zsarolyán közötti 
peres erdők tárgyában tanúhallgatás tartatik. 1638. Mos- 
dossy Imre, Szuhay Mátyás s testvérei; 1642. Kölcsey 
Péter és Zsigmond nagyszekeresi birtokaikban kir. ado- 
mánynyal megerősittetnek. 1672. Kende Gábor állítólagos 
hűtlensége folytán gf. Zinzendorf tábornoknak adatott, 
erről B. du Jardinra szállott. 1717-ben a tatárok feldúl
ták. 1810-ben földesurai voltak: a gf. Barkóczy-, Kisdob- 
ronyi Isaák-, Cz. Fogarassy-, Morvay-, Mándy- és Doma- 
hidy-esaládok. Most legnagyobb birtokosai: Kisdobronyi 
Isaák Dezső és Barkóczy-Hadik gfnő. Hogy Nagyszekeres 
ment lett volna azon hadak dúlásitól, melyek a Szatmár 
s Erdőd ellen jött Schwendi óta a Szamosközt bekóbo



rolták , az utolsó Rákóczi-felkelés lezajlásáig, — hasztalan 
állitanók. Megfordult itt német, magyar, kuruc, labanc, 
török, tatár, pestis és vizár. Az 1672. feb. tanúhallgatás 
szerint Cobb katonái, a szatmári várból a Szamosköz 
kifosztására indulván, a kinzásokon kívül 150 frtnyi kárt 
tettek benne; 1717-ben pedig a tatár pusztítja el. Néhány 
évvel ezelőtt Szatmármegye Isaák Dezső szolgabiró hat
hatós közbenjárására, különben is mint nagy közlekedési 
vonalon, derék hidat építtetett itten. Minthogy pedig a 
helységen végigfutó patak kiáradásai már-már félelmesek 
kezdettek lenni: ugyancsak a nevezett szolgabiró buzdítása 
és közreműködése folytán, a lakosok a néhol eliszaposodott 
medret kitisztítván, a viz könynyebb lefolyását elősegél- 
1 ették.

A bitjavitás előtt róni. kathól. anyaegyház volt s az 
ugocsai főesperességbez tartozott. Péter nevű papja 40 dé
nárt fizet pápai sexennalis dézma fejében 1332-ben. Ugyan 
ily dézma fejében 1334-ben Pál nevű papja 30 dénárral 
adózik. (Schematismus Cleri Szatmar. 1864. 49. lap.)

A bitjavitás alkalmával a reformáció első vagy lutheri 
iránya alkalmasint a Drágffyak pártfogása mellett terjedt 
el benne; a második pedig a Drágffy családot követő 
földesurak alatt. Múltja első másfél századáról vajmi ke
veset tudunk; a szatmári ref. egyházmegye jegyzőköny
veiben innen is csak egyes válóperes esetek vannak föl- 
jegyezve, kezdve 1670-en. Anynyi kétségtelen, hogy 
kezdet óta a szatmári ref. egyházmegye egyik anyagyü
lekezete volt, melyhez koronként Kisszekeres, Majtis, 
Jánk és Zsarolyán — mint filiák — csatlakoztak. E század 
eleje óta, egyes viszszaesési tüneteket kivéve, a haladás 
észrevehető jelei mutatkoznak. 1822. jan. 2 1 . itt tartotta 
saját úrilakában, a Szatmárvármegyében levő traktusok 
koordinációjával, a tiszántúli egyházkerület által megbízott 
Kisdobronyi Isaák Sámuel *) alispán, a szatmári ref. egy
házmegye gyűlését, mely úrilak azóta is többször látta 
vendégszerető falai között a szatmári ref. egyházmegye 
tanácsos férfiait. A pátens-világban ez egyház is kifejezte

*) E jeles alispán igazságosságáról tesz bizonyságot ezen ítélete: „A ki adós 
fizessen. Kelt Nagyszekeresen stb.u



az egyházi önkormányzathoz s békekötések- s országos 
alaptörvényeken alapuló jogainkhoz való ragaszkodását. 
1860-ban presbitériumát, mely hihetőleg a múlt század 
végén alakíttatott legelőször: népképviseleti alapon szer
vezte. 1861. márc. 2. pedig Isaák Dezsőt (lásd az egyház
megyei tanácsbirák közt) választván meg fogondnokául: 
hiztositá magának a biztos haladás lehetőségét. Ugyanis 
ő ápril 6 -án tavasz-földeket ad részint már készen bevetve 
feles munkára, részint minden szolgálat nélkül az egyház 
használatába, az egyh. jövedelmek szaporítása céljából. 
Azóta is nem múlt el év, melyben adománya, példája 
buzdításai által az egyház anyagi mint szellemi emelke
désén , karöltve lelkes nejével, ne munkált volna.

II. Az egyes  l e l ké s zek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e semények .  A XV. és XVI-ik századbeli nagy- 
szekeresi lelkészeket nem ismerjük, kivevén az 1685. évit, 
midőn 1) Pettyéni Ferenc mint ilyen írja be magát, a 
Tarczalianum protocollum 253. lapjára. 2) 1712—17. 
Németi Miklós, ki hivatalából kitétetett. 3) 1717—24. 
Gödölei István. 4) 1724—25. vagy talán tovább Váraljai 
István, ki alatt Zsarolyán külön vált 1724. 1726—27. 
nincs szó a n.-szekeresi papokról a vizitáció jegyzőköny
vében. 5) 1727—30. Toronyai András. 6 ) 1730. Szilágyi 
Mózes, de vagy csak tavaszig volt itt, vagy csak ide 
volt rendelve s el nem ment, mert 7) 1730—34-ig Solti 
Gergely lévitáról szólnak a vizitáció jegyzetei. Ezalatt 
1730-ban elvált Kisszekeres; Solti pedig 1732-ben kibo
csátást nyervén, rendes pappá lett. 8 ) 1734—36. Szatmári 
T. Sámuel, ki innen Badalóra ígérkezett. Alatta 1735-ben 
ismét csatlakozni akart Kisszekeres. 9) 1736—39. Szat
mári János dislokáltatott ide. Marasztották 1739-ben is, 
de nem maradt, a midőn „Nagyszekeres cum filia Majtis 
visitata est." 1 0 ) 1739. Sári Mihály. 1 1 ) 1740. Kegyes 
Ferenc. 12) 1741. rendeltetett Bodoki N., de ez úgy lát
szik nem jött el; mert a vizitáció 13) Musai Istvánt találta 
itt, ki 1742 nyarán meghálálozott. 14) 1743. Mogyorósi 
András lévita. 15) 1744. Horváth József lévita. 16) 1745— 
47. ismét Mogyorósi András most már rendes pap, kinek 
1 Nyirmegygyesre költöző egész béres ember semmit sem 
akarván fizetni, a közigazgatási hatóság kezébe adatni



rendelt a vizitáció. Elment innen M. A. „quia ex curia 
adversa plurima patitur." 17) 1747—51. Nagy János, 
ki innen Atyába Ígérkezett. 18) 1751—53. Tótfalusi 
Miklós. Ezután 1755 ig nincs szó Nagyszekeresről. 19) 
1755—59. Hollós András. 20) 1759—61. Vásárhelyi 
Kelemen, kinek Német László nevű ember segített éne
kelni. A földesurak ellenei lévén, nem maradt. 21) 
1761—64. Szikszay István. Alatta 1763. Majtis és Jánk 
elvált; Nagyszekeres pedig valami éneklő preceptort akart 
hozni. 1764-ben a vizitáció egy rósz erkölcsű embert 
minor exkommunikációra ítélt. Sz. I. innen Tunyogra 
ígérkezett. 22) 1765. Garbóczy András e.-m. ülnök, ki 
innen Zsarolyánba Ígérkezett. 23) 1766. Baczoni Sámuel, 
kit a vizitáció extraktuációra Ítélt méltónak. Ugyanekkor 
a vizitáció igy ir: „Curator in eccla desideratur." 24) 
1767—71. Vecsei György. 25) 1771—76. Szikszai Áron. 
Jött Gacsályból s itt meghalt. 26) 1776—81. Sallai 
András. 1779-ben csak úgy maradt meg, ha azon főidet, 
mely előbb is a pap használatában volt, de melyet az 
ekkla a rektornak adott át, viszszabocsátják. 1781-ben 
Kocsordra akart menni. 1778-ban meghagyja a vizitáció 
Nagyszekeresnek, hogy anyakönyvet szerezzen. 27) 1781. 
Vida István, a ki — mivel a lelkészi fizetést csonkitani 
akarták — Györgytelekre ígérkezett. 28) 1782—84. Nagy 
János. 29) 1784—88. Váradi János. Jött Majtisról, ment 
Tyúkodra. 30) 1788—91. Zilahy József. 31) 1791 — 97. 
Balogh Pál. Kit 1794. megfeddett a vizitáció. 32) 1797— 
1805. Rozgonyi Ferenc, elébb gyarmati rektor. 1803-ban 
mivel nem fizették s a templomba nem jártak , Nábrádra 
ment. 33) 1805—10. Zathureczky János. Fizetéscsonkitás 
ellen panaszolt, noha szerették. 34) 1810 — 12. Makai 
Szabó András. A fizetés csekély volta miatt Cs.-Ujfaluba 
ment. (Lásd az irók közt.) 35) 1813— 17. Győri Péter, 
szintén fizetéscsonkitásról panaszol. 36) 1817. Kurovszki 
György. Kedves pap; serény gazda. 37) 1818. Mészáros 
István, később esperes, innen promóciót kér. 38) 1819—27. 
Beregszászy Pál, kedves pap. Az 1822-iki vizitáció ke
ményen megróvja Mohácsy Józsefet gondnoki számadá
saiért, ki a templomhoz 16 rhfrton vett pallók behozatala 
s felállítása alkalmával még egyszer anynyi értékű bort
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és pálinkát fogyasztott el. 1826-ban bizonyos Német 
László nagymérvű erkölcstelenségéért a presbitérium elé 
idéztetvén, e miatt egyszer töltött puskával a korcsmából 
ment a parókhiára, hogy a papot keresztül lője, mitől 
Lányi János kisszekeresi lelkész és több nagyszekeresi 
ember tartá viszsza. Midőn ez okból Beregszászy a kurá
torhoz küldött őrök állitása végett: a szolgálónak lőtt 
utánna. A vizitáció e miatt a lelkészt változásba tette, 
a bűnöst pedig a vármegyével büntettette meg. '39) 1828. 
Illyés István. Meghalt mint e.-m. ülnök és gyarmati pap. 
40) 1829—31. Lányi János. 41) 1832—61. Tóth Pál. 
Egykor kedvelt pap mind az udvar, mind a nép előtt. 
42) 1861—62. Tóth Benedek, az előbbi fia, helyettes 
lelkész. 43) 1862—63. Kenyeresi Sámuel, jelenleg kisari 
pap. 44) 1863 óta Kiss Lajos. Született a Kunságon, 
tanult Debrecenben, aztán györgyteleki segédlelkész s a 
csaknem e helység alatt fekvő Pusztaiakon nevelő, honnan 
Nagyszekeresre hozatott s itt a mellett hogy buzgó pap, 
magánneveléssel is foglalkozik.

III. Ta n i t ó k  és i sko laügy ,  Kezdettől fogva egész 
1776-ig az isk óla-tani tói hivatalt is a pap vitte. 1764-ben 
azonban lehet, hogy volt valami segédtanitójok, vagy leg
alább szándokban volt ilyet tartaniok; mert ezen évi vizi
táció igy szól: „Cantorem quidam intertenere volunt." 
1771-ben igy’ ir a vizitáció: „Cantore carent." Ez okból 
valami ifjú papot kért az egyház. Anynyi tény, hogy 
1775-ben már itt rektorkodott Váradi Gergely, ki 
noha 1778 bán Üköritóra ajánlotta magát, mindazáltal a 
földesurak és az egyház megtartották, mígnem 1780-ban 
Orosziba ment. 1780—82. Tóth József, Kocsordról. 
1782—84. Orbán Miklós. 1784. Szilágyi György. 1785— 
1795. Károlyi József, egy kedves és jó tanító. 1795. 
Szabó Károly, ki korhely volt. 1796—1800. Nagy’ Zsig- 
rnond, kinek tanitványi 1799. gyéren jártak fel. 1800. 
Kincses Miklós. 1801 —11. ismét Károlyi József, jó tanitó. 
1811. Fóris István, kit a nép kedvelt ugyan; de azért 
gyermekeit nem járatta iskolába. 1812 — 13. Begyes 
György. 1814—18. Takács István, előbb meglehetős, 
később rest tanitó. 1818. Bagosi Sámuel, ki fizetésének 
megc8 onkitása miatt eltávozott. 1819. Párizs Ferenc, kinek



iskolája jó volt; de személye ellen volt kifogás. 1820. 
Bakos József. 1821—26. Hajdú P á l, jó tanitó. 1821-ben 
meghagyja a vizitáció, hogy az elöljárók sürgessék a szü
léket gyermekeik iskolába járatására. 1826. Cséke László. 
Öt követték 1848-ig: Nagy Gábor és Móricz Károly. 
Nagy G.-t. 1827-ben már dicsérik; 1829-ben pedig nem
csak „a magyar írást, olvasást, számvetést adta elő, hanem 
extraneus tanítványaival egész a rhetorikáig fölment és a 
rhétorokkal és szintaxistákkal is jól produkálta magát, 
értvén Ciceróból , Corneliusból, és Schützből a feladott 
káputokat.“ Ezután is dicsérik. Móricznak 1848-ban csak 
12 tanítványa volt. 1848—51. Szabó Bálint. 1851—56. 
Lipcsei Károly. 1856—61. Tóth József. 1861—62. Doktor 
József, egykor szatmári tanitó. 1862—63. Kolumbán 
Bálint. 1863—64. Gacsályi József. 1864—65. Domiáu 
Gyula. 1865—70. Bartha Sámuel. 1870—73. Balogh 
József, ki katona lett. 1873- 74. Madarasi Károly ideig
lenes tanitó. 1874—78. Vadnay Pál.

IV. B e lh i v a t a ln o k i  f izetések.  A múlt század 
elejétől a 2 Szekeresről a lelkész fizetése volt 22 köböl 
búza, 12 szekér széna s ugyauanynyi fa. Minden gazdától 
24 dénár, a zsellérektől 12. Esketéskor minden nemestől 
1  tallér, paraszttól 1 frt. Keresztelésért 24 dénár. Halott 
predikálásért 1  frt. Az özvegyek 3 sing vásznat adnak. 
(B. M. U. 8 6 . 1.) 1801: 1 2  rhfrt. készpénz, 26 köböl 
búza, 2 fordulón 8  boglyás kaszáló és 3 köblös 3 vékás 
szántóföld, mindkettőt a lakosok munkálják, 30 szekér 
fa, 3 rhfrt. stoláré. (1801. belhiv. fiz. ősz. kim.) 1874: 
58 köböl búza, 8  köböl árpa, 7 köböl zab, 121/,, boglya 
széna, 10 öl kemény tűzifa udvarára szállítva, m.-e. 53 
frt. garaspénz és stoláré, 32 hold föld, melynek adójából 
2 2  holdért az egyház s 1 0 -ért a lelkész fizet s a temető 
fűterméséuek V3 -a. (1874. dec. 22. ösz.-ir.) T a n í t ó i
f izetés.  1848: 16 köböl vegyes élet, tandíj és temetési 
illeték. 1874: 12 köböl tisztabúza rostálva, m.-e. 4 frt. 
garaspénz, 6  öl kemény tűzifa udvarára szállítva, 2  hold 
1180 ID0 szántóföld és 7 h. s 1060 □ “ kaszáló, melynek 
adóját a tanitó fizeti, a temető fíítermésének '/3 -a, minden 
tanonctól 1  frt. s 1  csirke tandíjul s a halotti illetékek. 
(1874. dec. 22. ö.-ir.)



V. T e m p lo m ,  t o rony  3 ha ran g o k .  U r a s z t a l i  
eszközök.  E gy h áz i  és i sko l a i  épü l e t ek .  I n g a t 
l an  és ingó j avak.  A t emp lom*) ,  egy patak által 
alkotott szigetben százados fák árnyában áll, miknek 
liííse alatt több nemzedék — köztük Isaák Sámuel alispán 
s családja több jelese — aluszsza siri álmait. Épülhetett a 
XV. században tégla- és terméskőből. Egyetlen hajójának 
szélessége 4, hoszsza 6°; szentélyének, melyet a hajótól 
diadalív választ el, hoszsza 4, szélessége 2 és 3/4 °. A 
szentély a 8 szög 3 oldalával van zárva. A templom 
északi oldalán nincs ablak, ellenben a délin 4 csúcsíves 
ablak nyújt világosságot, mikben a kőfaragványok nyomai 
még most is látszanak. A menynyezet deszka. A templom 
kapui dél és nyugat felől vannak s csúcsívesek. Kül
sején a szokott támaszok is megvannak; sőt a szentély 
északi oldalán a sekrestye berakott ajtaja is látszik. A 
falak külseje eredetileg vörös kockásra volt festve. A 
templom alatt sirbolt is van. 1867-ben a templom újra 
zsindelyeztetett s a cinterembe vezető egyik Ilid újra ké
szült; 1868-ban pedig ugyancsak a templomnak a víz
mosástól való megvédése tekintetéből Isaák Dezső főgond
nok buzgó közreműködése által a cinterem keleti oldalát 
tölgyfa sudarakból készült cölöpökkel verték körül. 
1874-ben ismét a cinterembe vezető másik hidat készítették 
e l , melyre a deszkáknak szükségelt nem csekély értékű 
tölgyfákat ismét Isaák Dezső fogondnok ajándékozta. 
Ugyancsak az ő buzgó közreműködésével a templomon s 
részben a papi lakon is 500 frtba került javítás történt. 
A templom nyugoti homlokzata előtt sugár f a - t o r o n y  
áll; 4 szögű s kiülő árkádjain 8 szögbe futó zsindelyes 
sisak emelkedik, körötte alul 4 apró tornyocskával. Benne 
2 harang függ.

*) E templomban falképeknek — most már — semmi nyoma; de az északi 
oldalon következő fólirás olvasható: „Romlást, Veszedelmet, Égetést, Rablást ez 
helyben és az Isten házában Szörnyű égetést tűzzel a pogány tatárság elkövetett, 
kik által Isten az eö haragját elhozta az eö Népére az 1717-ik Esztendőben 
Augusztusnak utolsó hetiben. Melyet is jövendő maradékainknak emlékezetére fel
jegyzett az akkori időben Szent Isten Népével szolgáló Ns. Nagy-Szekeresi és Ns. 
Saroláni Ekklésiáknak Praedicatora Gödöley István; Ki is kivánja: Legyen békes
ség ez Háznak és az Isten népének mindörökké Ámen. Ugyanezen egész írás 
a Templomnak felső részével #megújittatott, azon esztendőben (1. sor) Vig Békesség 
SzáLLa MIDőn (2. sor) oLaj Ággal Hazánkra (3. sor) S Franczia Sassal lett páros 
(4. sor) az OSztrlal.*



Ura8z t a l i  e s zközök :  egy  kis ezüst tányér ilyen 
metszéssel: „T. N. Pongrácz Ferencz úr és Kende Krisz
tina asszony adták a nagy Szekeresi Eklésiának Anno 
1712.“ 1 messzelyesnél nagyobb ezüst-pohár ilyen körül- 
metszéssel: „K. D. Isaák Gáspár, Sz. M. Pongrácz Éva. 
Anno 1766. ajándékozták a Nagy-Szekeresi Ref. sz. Ek
lésiának." 1 ón-tányér, melyet Isten dicsőségére 1789. 
vett Lakatos Andrásué Ns. Apáti Mária Aszszony. 1 ón- 
kanna m.-e. 1 és '/j itcés. 1 fejér patyolat-kendő arany
nyal körül varrva, egyik szélén ezen hímzéssel: „Isten 
dicsőségére V. A. B. K. B. T. 1663. Annó 10. Máj.“/ 1 
aranynyal varrott fehér patyolat-kendő. „Boldizsár Éva 
varrta Isten dicsőségére stb. 1748.“ 1 más ritka patyolat 
aranynyal és selyemmel hímzett; 1 aranyos fekete veszszős 
recefáfyol szakadozott kendőcske; 1 más aranyos fehér 
veszszős fátyol; 1 sárga-zöld virágos s körül rojtos selyem
kendő; 1 vastag tarka szőnyeg stb. Végül 1 értékes, se
lyemmel béllelt, aranyrojtos sötét piros bársony-terítő, me
lyet Isaák Dezsőné Lekcsei Sulyok Berta őnga ajándé
kozott 1877. dec. havában az úrasztalára.

E g y h á z i  és i sko l a i  épüle tek .  A lelkészlak egy 
3 szobás konyha-, kanmi-, pincével ellátott, egészen tég
lából készült s cseréppel fedett épület, mely melléképü
letekkel szintén jól el van látva. A t an í t ó i  l ak  és i s 
ko l a  egy patics-falazatú, nádfödelíí 2 szoba-, konyha- s 
kamarával ellátott épület. A tanszoba egy külön épületben 
van elhelyezve. Melléképületei szintén vannak s jó karban 
tartatnak. Ugyanezen udvaron van az egyházi magtár, 
alatta a tanító számára pincével, mely 1870-ben 400 frt. 
költségen épült tégla-alapra vályogból, cseréppel fedve. 
Ezen a papiak szomszédságában fekvő m.-e. 6 vékásnyi 
telek Isaák Dezső főgondnok közbelépése folytán, a régi 
szíík telkű s rozzant iskolaépületért cseréltetett 400 frt. 
felülfizetéssel. A parókhia közös határába 1873. egy de
rék kátat is építettek téglából stb. Ezen épületek a tem
plommal együtt a tűz ellen biztosítva vannak.

I n g a t l a n  és ingó j avak .  Közvetlen egyházi bir
tok : 6 hold 390 □  öl szántóföld s 12 hold kaszáló. 
Egykor az egyháznak igen szép kis kőrösfás erdeje is 
volt. Lelkészi állomány: 6 h. 294 □ öl szántóföld; 26



h. s 210 □  öl kaszáló. Tanítói állomány: 2 h. 1180 □* 
szántóföld, 7 h. s 1060 0 °  kaszáló.

I n g ó s á g o k .  3 db. anyakönyv, 1776., 1821. és 
1839-en kezdve; 1 db. egyházi jegyzőkönyv 1837-ben 
kezdve; 1 alamizsnás diárium, több egyházmegyei 8 ke
rületi jegyzőkönyv s egyéb nyomtatványok. 2 db. egy
házi pecsét. Az egyik „A Helv. Hitv. Tartó Nagyszeke- 
resi Ekkla Paroch. Pecsétje 1833.“ ; címerül a zászlós 
báránynyal; a másik „A Nagy-Szekeresi Ekkla pecsétje“ ; 
közepén egy szekér kerékkel. 1 db. isk. jegyzőkönyv 
1837-en kezdve; 24 db. fali olvasó- s 1 fekete tábla; 1 
számológép; 1 földgömb; 1 Magyarország falitérképe.
(1874. dec. 22. ö.-ir.)

VI. N é p e s s é g .  1801: Lelkek száma 263; 1877:
1. sz. 357; szülöttek sz. 14; újházasok sz. 4; halottak 
sz. 9. Iskolások: 1801: ? 1877: isk. köteles sz. 33; 
isk. járók sz. 26; részben iskolázott 7.

48) Nábrád.

I. A községről  és e g y h áz ró l  á l t a l á b an .  Náb
rád falu, határa a Szamos körül, melynek jobb partján 
fekszik, homokos, egyébtttt fekete nyirok, kaszálója és 
legelője elegendő. Lakosai magyarok. Régen a Nábrády 
nemzetségé volt. 1429. Nábrády János egészen; 1457. 
Kéry László 1 részét birja. 1515. a Fylpessy-családé; 
1580. Komoróczy János, 1583. Ráthóti Gyulaffy And
rás, 1630. Nyáry István, 1656. Vay Péter és neje 
Zoltán Anna benne részjószágot bírnak. 1810-ben birták: 
Rhédey Ferenc, Móricz György, Nábrády Sámuel árvája, 
Szúnyog Farkas és mások. (Szirmay Szatmárvárm. II. k. 
231. lap.) Vizár, pestis (1709—1742.), háborús vészek 
gyakorta látogatták. A martalóchadak közül kiemeljük a 
szatmári német várőrség garázdálkodását, mely az 1662. 
tanúba Ugatás szerint nem számítva a testi sérelmeket , 
150 frtnyi kárt tett benne.

Egykor róm. kathól. egyház volt; a reformáció l-ső 
mint 2-ik iránya földesúri pártfogás mellett terjedt el 
benne. A Nábrády-, majd a Gyulaffy-család a ref. egy
háznak később is nagy pártfogója volt itt. 1569-ben már



ref. anyaegyház volt; mert papja az unitárizmus legyőzése 
végett ez évben öszszehivott nagyváradi zsinaton részt vett. 
Ezután mitsem tudunk róla; mert az egyházmegyei jegy
zőkönyvekben csak egyes válóperes esetek vannak föl- 
jegyezve innen a XVIII. század elejéig, ezek is csak 
1670 vagyis a Tárcái ián. protocolluin keletkezése óta.

II. Az egyes  l e l k é s zek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  1) 1569. Szamosujlaki Bálint, je
len volt a fentebb említett váradi zsinaton. 2) Debreceni 
Dormány István, ki innen Madára ment, hol„ 1691-ben 
püspökké tétetett. 3) 1723—27. Matolcsi vagy Őri István, 
1727-ben már e.-m. ülnök volt. Ugyanekkor Gyulaffy 
László fát igér a papnak. 1726-ban meghagyja a vizi- 
táció, hogy csak 1 egyházfiok legyen egyszerre s egyik 
évben egyik, másik évben másik földesúr emberei közül 
válaszszák; 1727-ben megdicséri a vizitáció az egyház 
tagjait s egyházukat minden más felett kiemeli. 1728—31. 
nincs szó Nábrádról a vizitáció aktáiban. 4) 1730—40. 
Debreczeni István. Kedvelt pap s 1736 óta e.-m. ülnök. 
Egy halva született gyermek harangszó nélkül temettetvén 
el, az 1736-iki vizitáción felpanaszolják, mire nézve azon 
utasítást nyerik, hogy eféle esetekben tartsák meg ezután 
az eddigi szokást. 5) 1740—42. Szatmári Pál akadémikus 
pap. 6) 1742. Váraljai István; meghalt itt a pestisben. 
7) 1743—45. Kémeri László, kinek hibául róvja fel a 
vizitáció, hogy saját hatalmából egy emberrel ekklát kö- 
vettetett. 8) 1745—53. Vári János. 1746 óta e.-m. üluök; 
ki a rektorra azért haragudott; mert estve későn járván 
haza, nem szokott a régi pápista-szokás szerint takaródét 
harangozni. 1745 ben megfeddi a vizitáció a nábrádiakat 
a torony és a cinterem elhanyagolása miatt. Az 1749-iki 
vizitáción jelen vannak Nábrády Gábor földesúr és a 
Bethlen-család inspektora; ekkor megfeddettek a nábrá- 
diak, hogy nem a törvényes dijlevél szerint fizettek. 9) 
1753—56. Adorján Mihály. 1757—58. nincsenek meg a 
vizitáció jegyzetei. 10) 1758—61. Baróti István. 1760-ban 
nem marasztotta az ekkla; mert zsoltárt nem magyaráz , 
pedig az szokásban sem volt; továbbá, hogy a régi szo
kás szerint miért nem hétszer osztja az úrvacsorát. Egyéb
iránt Gyulaffy Miklós vette reá a jobbágyit hogy ne ma-



raszszák; mivel pedig ennek okát adni nem tudták: a 
vizitáció megmarasztá, mit a hallgatók sem bántak. 11) 
1761-től talán 1772-ig Etédi Márton; az 1768-iki vizitáció 
szerint: „semper bonus, nunquam malus.“ Távozása idejét 
nem tudjuk; mert 1773—75. nincsenek meg a vizitáció 
aktái. 12) 1775—85. Arday István e.-m. ülnök, kit a 
földesurak kedveltek; de a nép már 1784-ben nem ma- 
rasztott. 13) 1785—88. Vasvári Odor István, egy tudós 
akadémikus pap, kit a nép öregsége miatt nem marasztott. 
14) 1788—96. Sándor István, előbb tarpai rektor, ki 
innen Cégénybe ment. 15) 1800—1805. Varga István. 
Tanult Debrecenben. Mivel 1 kereszt élet helyett 1 vékát 
akartak neki adni, elment Tunyogra s onnan Kiskolcsra. 
16) 1805—1809. Rozgonyi Ferenc. Tanult Patakon; jött 
Nagyszekeresről s ment Penyigére. 17) 1809— 11. Váradi 
János. Tanult Szigeten; jött Kömörőből s ment Dobra.
18) 1811—14. Melegh Dániel. Tanult Patakon; volt 
németi első tanító, németi, majd szárazbereki pap, honnan 
ide jött. 1812-ben nem akart megmaradni, de a vizitá- 
torok megmarasztották. Másnap megtudván a vizitátorok 
Bottka Lajos szolgabiró hazaérkeztét, bementek hozzá őt 
meglátogatandó, midőn kijelenté, hogy Meleg D. eltávolítá
sát követeli; mert jobbágyait ellene izgatja; a helyette beho- 
zandót kész saját jobbágyaival úr dolgában költöztetni el.
19) 1814—17. Kozma Ferenc, ki 1816-ban örömmel 
jelenti, hogy a templom mindennap megtelik hívekkel, 
csak egy jobbágy van — Kovács Mihály,— ki már 3 
éve templomban nem volt. Ekkor meghagyatott a pres
bitériumnak , hogy Őt intse meg s ha nem használna: 
egyházi fenyítékkel sulytsa, mig eszére tér. 20) 1817—42. 
Orbán György. 1828-ban nem akart maradni; mert bár 
folyton kedvellik, de 5 —6 évi fizetése kinn van. Az 
egyház vegyes küldöttséget kér a volt gondnok Varga 
András megszámoltatása s az egyház követeléseinek be- 
liajtatása végett. 21) 1842—74. Szabó Endre, előbb segéd-, 
majd rendes pap. Tanult Sárospatakon, aztán lett gyar
mati káplán-rektor, honnan Nábrádra jött. 1860. e.-m. 
ülnök, majd főjegyző lett s mint ilyen halt meg. 1875 
óta Lovas Sándor.

III. T an í t ó k  és i sko l aügy .  Nábrádon eleitől



fogva volt iskola; de a píipi és tanítói hivatal külön
választásának idejét nem tudjuk. A tanítók közűi a kővet
kezők neveit ismerjük, u. m. 1) 1695. Kisari András. 2) 
1723. Beregszászi György, kiről az 1724 iki vizitáció igy 
ir febr. 18 ikán: „G. Beregszászi scholarcha nábrádiensis 
excessos varios contra pastorem loci ex alios committens: 
rev. senior cum aliquot membris vener. tractus, et cum 
senatu ecclae nábrádiensi sic de eo decrevit: dictantibus 
sacris canonibus d. rector virgis per apparitores caesus, 
de praesenti migret e schola. Sed postea mutata sententia 
est.“ Sok panasz volt reá 1726-ban is. 3) 1726 tavaszától 
Gyügyei Pál. 4) 1727. Bényei Gábor, hihetőleg 1730-ig, 
bár 1727. és 1728-ról nem szól a vizitáció. 4) 1730—33. 
Molnár János. 1733-ban a szülők hanyagsága miatt nem 
találván a vizitáció iskolát, azzal fenyegeti az eklát, hogy 
tavasztól fogva nem lesz tanitójok. 5) 1733—36. Komá
romi István. 6) 1736—39. Sentei Sámuel, dicséretes jó 
tanító. 7) 1739—43. Csekei János. Tanitványi a pestisben 
3-an kivül kihaltak; sőt papja is elhalálozván, a helyett 
is őszolgált,  a midőn azt gáncsolták benne, hogy rövid 
mentében papolt. Ugyanez évben Kovács István nevű 
ember megütvén őt, az az úrvacsorától eltiltatott. 8) 1744. 
Illyefalvi István, ki a kollégiumba viszszament. 9) 1745. 
Újvárosi Miklós. 10) 1748. Bányai Mihály, kit 1748-ban 
a többek közt azért nem marasztottak, hogy a pap helyett 
könyörögvén, nem a kathedrából imádkozott. 1748 tava
szától 1749 tavaszáig nem volt Nábrádon tanító. Ekkor 
jött 11) Ujfalvi János, ki 1751-re Sályiba ment. 12) 
1752-től hihetőleg Nagy Ferenc, kit 1754. és 1756-ban 
is marasztallak. 13) 1757. Selebi János Matolcsról, ki 
után 14) 1760. jött Antal Mihály. 15) 1761. Szűcs István, 
kedvelt tanító Kis&rból, ki itt mintegy 23 évig lakott. 
16) 1786—88. Borzás Bálint. 17) 1789—96. Lippó And
rás, ki innen Czégénybe ment, aztán világi emberré lett 
Gyarmaton. 18) 1797. Lovas Sándor pataki diák, kit 
hanyagságáért elbocsátottak. 19) 1798. Garbóczy Sámuel, 
kit 1803-ban mint jó tanítót dicsérnek. Előbb gyarmati 
preceptor volt s innen Debrecenbe ment, hol híres kántor 
lett. 20) 1805. Galambosi Kiss Mihály F.-Gyarmatról, ki 
jó kántor és szorgalmas tanító volt s innen Méhtelekre,



majd Mikolába ment. 1810-ben jött utána 21) Patakról 
Gönczy István, ki a fiágon kihalt Nábrády-családba nő
sülvén, fóldesúrrá lett. 22) 1811. Vas József, pataki 9 
éves diák, ki 1812-ben változni akart; mert sem nem 
fizették rendesen, sem az iskolás gyermekeknek könyvet 
s papirt nem vettek. 23) 1814—17. Szűcs István, kit a 
vizitáció a nábrádi iskola restaurátorának nevez s előlép
tetésre ajánl. 24) 1817. Kiss Mihály, kinek iskolája vi
rágzó ; de már ez év novemberi vizitáció nagyobb szor
galomra inti. 1822-ben a zsoltárok, földrajz, számtan és 
könyörgések 30 tanítványa előtt ismeretlenek lévén: egy
házmegyei gyűlés elé idéztetik. Később megjavul; 1825- 
ben már deklinistái is vannak. 1829-ben el akarják bo
csátani; mert a tanulókat dolgoztatja. 25) 1830. Nagy 
Gábor. 26) 1830—36. Szabó Bálint. 27) 1836—44. Pe- 
rényi Gábor; egyike volt az egyházmegye jobb tanitóinak. 
28) 1844 óta Nyiry Ferenc, kinek jó iskolája ismeretes.

III. L e lk é s z i  s tani  tói f izetések,  a) Lelkészi 
fizetés 1705 körül: 1) Minden gazda ad 2—2 (későbbi 
kéz: 3—3) kereszt búzát, 1—1 boglya szénát, 1 — 1 
szekér fát és 8 polturát. 2) A guzsalyos özvegy 2 sing 
vásznat. 3) Két mezőre van 8 szántóföld, a mikor me
lyikre fordul az ugariás, tartozik 4—4-et esztendőnként 
a falu megszántaui. 4) A 2 udvarháztól dézma a búzából 
és rozsból, melynek '/3-a a mesteré. 5) A kiknek vetése 
nincsen, 3 véka búzát adnak. 6) Keresztelés 1 tyúk s 1 
kenyér; halott-predikálás 1 frt. (A 4. és 5. pont későbbi 
kéz írása. B. M. Us. 59. lap.) 1801: Pénzfizetés 20 rhfrt.; 
keresztes búza 50 kereszt; vékás búza 20 köböl; fa 20 
szekérrel; két fordulón 4 köblös föld, melyet az ekkla 
szánt; két fordulón 7 boglyás rét; stoláre 10 rhfrt. (1801. 
ö.-ir.) 1874: 50 köböl gyűlt búza; 20 frt.; 8 öl kemény 
tűzifa; 24 h. szántóföld; 8 h. kaszáló. Mind 1600 □ ölé
vel. A földek adóját az egyház fizeti; legeltetési jog és 
stolárékban 20 frt. o. é. (1874. ö.-ir.)

b) T a n í t ó i  f ize tés  1705 körül: 1) Minden gazdá
tól 1 — 1 kereszt búza és 5—5 (későbbi kéz: 6—6) pol- 
tura. 2) Az özvegy aszszonyoktól 1 sing vászon. 3) A 
fából harmados. 4) Két mezőre vau 4 szántóföld, melyből 
esztendőnként 2 Őt tartoznak megszántani. 5) Ha valamit



vidékről visznek árulni, a vámot a tanító kapja. 6) Tan
díj: ábécésektől 24 den.; rudimentásoktól 48 den.; etimo- 
logistáktól 100 den.; szerdai és szombati szabbathále. 
(B. M. Us. 59. lap.) 1801: Pénzfizetés 15 rkfrt.; k. búza 
25 kereszt; szemes-búza 10 köböl; fa 14 szekérrel; két 
fordulón 4 köblös föld, melyet az ekkla szánt; tandij 15 
rhfrt. (1801. ö.-ir.) 1874: 25 köböl rostált gyűlt búza; 
15 frt.; 4 öl kemény tűzifa udvarára szállítva; 10 hold 
szántóföld s 4 hold kaszáló (1600 □ ölével), miknek adó
ját az egyház fizeti; legeltetési jog; 28 frt. tandij s 6 frt. 
stoláre; a vásárvára V3-a. (1874. ö.-ir.)

V. T em pl om ,  t o r o n y  s ha rangok .  U r a s z t a l i  
eszközök.  E gy ház i  és i sko l a i  épüle tek.  I n g a t l a n  
és ingó j avak .  A t emplom hajdan csúcsíves ízlésben 
és igy a XV. század 2-ik felében épülhetett. 1794 ben a 
keleti végén egyszerűen csak kitoldták , a nyugotin pedig 
egy fa-árkádokon emelkedő hegyes zsindely sisakú t o r 
n y o t  is építettek hozzá, mit 1799-ben végeztek be, az 
egyház közköltségén. E toronyban 2 harang függ; a ki
sebbiket 1744., a nagyobbikat pedig 1826. öntette az egy
ház; 1833. pedig a toronyba órát is állítottak. A templom 
belseje egyszerű, de csinos berendezésű; közepén levő 
térségen az úrasztala áll vörös márványból, melyet Bottka 
Lajos és neje ajándékoztak 1833.

Az ú r a s z t a l á h o z  való ké sz l e t ek  ezek: 2 abrosz 
és 4 kendő. Ez utóbbiak közűi 1-et Lónyay Juliánná 
Gyulaffy Miklós életepárja ajándékozott 1770.; a 2-ikat 
Gyulaffy Lászlóné Máriássy Mária 1646.; a 3 ikat Náb- 
rády Gábor 3-ik felesége Beleznay Borbála; a 4-iket Náb- 
rády Gábor. 2 kenyér-osztó tányér; egyik cinből, a má
sik ezüstből aranyozva. Ez utóbbit ajándékozták Gyulaffy 
László és felesége Máriássy Mária 1646. 2 ezüst pohár 
dúsan aranyozva. Egyik talpas és fedeles, igen szép mű, 
minden felirat nélkül; a másik talpatlan, ajándékozta 
felirata szerint „Gy.(ulaffy) M.(iklósné) Bay Erzsébet 
1637“, az ajándékozó címerével. 2 fedeles ón-kanna; az 
egyiket adta Gyulaffy László és neje Máriássy Mária 
1652.; a másikat Nábrády Sámuel 1728. s egy bádog 
korsó. 1 keresztelő cin-kannácska és tálcája, Gyulaffy 
Miklós és felesége Lónyay Juliánná ajándoka 1791.



E gyh áz i  és i sko l a i  épüle tek .  A tágas p a p i a k  
1818. épült a templom töszomszédjában; 1877-ben pedig 
belseje célszerűbben átalakíttatott. Az i sk o l a  és t a n í t ó i  
lak építtetett 1843 bán. Melléképületei mindkettőnek van
nak. Ezen épületek a templommal együtt biztositvák.

I n g a t l a n  és ingó j avak .  A IV. cikkben említett 
belhivatalnoki illetményeken kívül a nábrádi egyháznak 
12 hold szántóföldje s 4 hold kaszálója van, holdját 
1600 0 °  számítva. (1874. ö.-ir.) *) Ingóságait az 1751-ben 
nyitott s azóta folyó anyakönyvek, e század elején kez
dett jegyzőkönyvek, egyházker. és megyei nyomtatványok 
s az 1833-ból való parókhiális pecsét teszi.

VI. Népesség.  1801: a lelkek száma 524. 1877:
1. sz. 668, újházasok sz. 9, szülött, sz. 34, konfirmált, 
sz. 10, halott, sz. 27. Iskolások. 1801: 45. 1877: tan
köteles 6—12-ig 73, iskolába jár mind.

49) Óvári.

I. A k öz sé g r ő l  és e g y h áz ró l  á l t a l á ban .  Fek
szik a Szamos balpartján; határa agyagos és termékeny. 
1418-ban a Drágffyak bírták. 1426-ban Daraliy György 
és János, Drágli Györgygyel és Sándrival magok között 
felosztották. 1470-ben Csató Gergelynek benne rész-jószág; 
1483. Zokolyi János Csanádi püspöknek egész helység 
kir. adománynyal adatott. 1579. Báthory Miklóst, 1609. 
Wetéssy Lászlót az egész helységbe, 1746. Ráthonyi 
Zsigmondot egy részébe kir. adomány mellett beiktatták. 
1810-ben birták: a Szilágyi, Mátay, Pogány, Peley és 
Rápolthy urak. (Szirmay Szatm.-v.-m. e. II. k. 133. lap.) 
Óvári vagy egykor talán Óvár közel feküvén a szatmári 
várhoz, sorsa e vár vidékének sorsával ugyanaz volt. 
1562-ben a pártvezér és martalóc Balassa Menyhért a 
Hadadon nyert zsákmányt itt osztotta fel. 1610-ben pedig 
Thurzó György nádorispán Szathmárvármegyéhez intézett 
diplomáját „de puniendis adulteris furibus, blasphemis, 
foedifragis" szintén itt — „in Oppido Óvári, — adja k i ,

*) Volt az egyháznak hajdan mintegy 70 hold földje is egy tagban; de 
ettől még 1848 előtt elesett.



mikből világos, hogy jelentékeny hely volt. Az egykori 
Óvárit azonban a Szamos elhordván, az most más helyre 
van építve.

A hitjavitás előtt rém. kathól. anyaegyház volt, s a 
szatmári főesperességhez tartozott. Miklós nevű plebánusa 
3 garast fizet pápai sexennalis dézma fejében. (Schem. 
Cleri Szatmar. 1864. 47. lap.) A reformációnak lutheri 
irányzata Drágffy Gáspár oltalma alatt terjedt el benne, 
s már 1545-ben egészen ezen elveket vallotta. 1554-ben 
Somlyai Báthori Anna s második férje Gcsedi Báthori 
György védelme alatt zsinat tartatott benne, melynek 
végzéseit az első részben ismertettük. A Drágffy- és két 
Báthori-családon kívül az egyház pártfogói közé számít
hatjuk még a Wethéssy- s újabban a Somlyai Szilágyi
családot. Ennél többet az egyház régmúltjáról nem tudunk ; 
mindöszsze egy csomó válóperes eset az, mely 1670 óta 
belőle feljegyezve van; hanem anynyi kétségtelen, hogy — 
filiája Daráhval együtt, — a reformáció óta szakadatlanul 
a szatmári ref. egyházmegyébe tartozott és mindig anya
egyház volt; Darah azonban 1808. tőle elvált.

II. Az egyes  l e l ké s zek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e semények .  1) 1545. Torday Demeter; jelen 
volt az első erdődi zsinaton s úgy tekinthető, mint a 
szatmári egyházmegye egyik reformátora. 1554-ben az 
öszszeült óvári zsinaton elnökölt, hol 88 lelkész által sok 
világi úr jelenlétében szuperintendenssé is választatott; a 
midőn egyszersmind a képek- és oltárokra vonatkozólag 
is történt határozat. A későbbi papok közül a követke
zőket ismerjük: 2) 1658. Dobi András. 3) 1697. Szilágyi 
Pál. 4) 1712. Rápolthy György. 5) 1721. Huszti András. 
6) 1723 tavaszáig Ecsedy István. 7) 1723—25. Ungvári 
Ferenc. 8) 1725—26. Kállay János akadémikus pap s 
e.-m. jegyző. Jött Gyarmatról. 9) 1727. Báthori István. 
10) 1728—29. Veress Zsigmond. 11) 1729. Szikszay Fe
renc. 12) 1730—32. Sz. Németi György. 13) 1732. Ba- 
róthy Miklós. 14) 1733—39. Horváth István, kit 173 9-ben 
nem marasztottak; mert Szilágyi András földesúr ház ánál 
ezt mondta: „apa, anya! csak olyan szegény emberek 
vagytok mint én.“ 1736-ban megígérték a hívek, hogy 
tornyocskát fognak építeni. 15) 1739—40. Petróczi György



e.-m. ülnök. 16) 1741 — 49. Hagymási Pál, ki 1744 óta 
e.-m. tanácsbiró volt. 1742-ben a pestisben az óváriak 
nem jelentek meg a vizitáción, a mely miatt arra bün
tette őket a vizitáció, hogy mindaddig szuspendálva legyeu 
nálok az istenitisztelet, mig az esperestől bocsánatot nem 
kérnek. A pestis alkalmával testált öszszegekből a tem
plom és cinterem megújittatott, ugyanakkor megkérték 
Hagymásit, hogy hétköznap is olvasson a templomban 
bibliát. 17) 1749—51. Adorján Mihály. Az 1751-iki vizi
táció egy embert, ki esküvés előtt is viszonyban volt 
nejével, az e.-m. g-yíílés elé idézett. 18) 1752—56. Szat
mári K. Sámuel e.-m. ü. 19) 1757—61. Szatmári Molnár 
János. 1760 bán már e.-m. t.-b. volt; de e tisztségből 
1761. elmozdittatott. 20) 1761—69. Szenczi József, ki 
ekkor lett pappá. 21) 1769—71. Garzó István, ki innen 
Nagyarba ment. 22) 1771—73. Kabay Ferenc. (Lásd az 
esperesek közt.) 23) 1773. Szikszay István. 24) 1774. 
Keresztury György, ki innen 1774-ben Czégénybe ment. 
25) 1777—83. Szigethy István, akadémikus és új pap, 
ki innen F.-Gyarmatra ment. 26) 1783—91. Borbély Já
nos. Tanult Debrecenben s külf. akadémiákon; előbb a 
nagykárolyi traktusban lelkészkedett. 27) 1791—94. Szenczi 
József. Tanult Debrecenben s külf. akadémiákon; elment 
Máramarosba. 28) 1794—1806. Szabó Mihály. Jött a pa
taki főiskolából; elment Nagyarba. 29) 1806 —10. Etédy 
József. Jött Nagyarból s lett csengeri pap. 30) 1810. Nagy 
György. Ez évi vizitáció a templomkerülőket a szolgabiró 
kezébe adta. 31) 1811—23. Győry Sándor, egykor németi 
tanító. A templom dülőfélbeu létéről panaszol; később a 
csűrben szolgálást unja meg s miután sem földjeinek jó 
karban tartása, sem pedig fizetésének beszedésével nem 
gondolt az egyház: változik. 32) 1823—27. Melegh Dá
niel , kit szintén kedvelnek; de hasonló okból változni 
kiván. 33) 1827—35. Mándy István, kiről hallgatói sze
retettel nyilatkoznak; egyszersmind panaszolják, hogy 
Szilágyi György volt-gondnok a szomszéd földesuraknak 
kiosztogatván az egyház tégláit és pénzeit, most azokat 
beszedni nem tudják ; sőt özvegye a nála levő 500 rhfrtot — 
noha már a szolgabiró által is felszólittatott, — meg nem 
adja stb.: ugyanazért az egyházmegyétől aszszisztenciát



kérnek; mert különben a templom-építésben nem boldo
gulhatnak. 1829-ben újra panaszolják, hogy 13 év óta 
kikölcsönzött pénzök s tégláik még most is kinn vannak; 
kérik a traktust, hogy Isaák Gáspár segédgondnokot 
kérje meg ez ügyben való fellépésre. Ennek aztán lett is 
eredménye. 34) 1835—41. Teleki Mihály. 35) 1842—44. 
Illyés Dániel, ki mint csahold pap halt meg. 36) 1844— 
77. Lovas Dániel, ki itt halt meg.

III. T a n í t ó k  és i sko l aügy .  Mint eleitől fogva 
nevezetes egyházban, a papi és tanítói hivatal alkalmasint 
el volt különítve, mint ezt 1705-öt előzőleg a Bélteki Us. 
mátrikulája 65. lapján levő fizetés-levél igazolja; sőt úgy 
látszik, hogy az itteni tanítóság „academica promotio" 
volt. Egyébiránt a tanítók névsorát csak 1724 óta tudjuk; 
jelesül: ez évben 1) Szőlősi Mihály. 2) 1725—26. Bodoki 
Sámuel. 3) 1727. Bátori István. 1731-ben csak azt írják 
a tanítóról, hogy korhely; 1732-ben pedig, hogy nincs 
iskolája; mégis dicsérik. 1733-ban nincs szó róla; 1735- 
ben pedig, hogy a rektor marasztatik. 4) 1736-ra Kóka 
Márton csak rendeltetett Óváriba; mert az 1736. januári 
vizitáció ezt írja: „Váradit a rektort marasztották és di
csérik." 5) 1737—40. Gyügyei István, ki 1739-ben 
„Laudatur sed scholam non habet, nec pensum dedit." 
6) 1740 tői más tanítónak kellett lenni, kiről noha nincs 
szó; de mindazáltal Diószegi Ferenc lehetett az, kiről 
világosan irja az 1743. januári vizitáció, hogy marasztot
ták de nem akart maradni, noha mindazáltal csakis 1745- 
ben váltotta őt fel 7) Radnóti Miklós, ki 1746-ban haran
gozó is volt, a mely évben a tanítói fizetést megjavították. 
8) 1746—51. jött Rozsályból Forgolányi Sámuel. 9) 1752. 
Ujfalussy János. 10) 1753. Karmacsi Pál. 11) 1754. Mi- 
lotai József. 12) 1755—59. Kovács István. 13) 1759—63. 
Nagy József. 14) 1763—66. Debreceni Mihály. 15) 1766. 
Kerekes Ferenc. 16) 1767—72. Nagy József. 17) 1773. 
Almási István. 18) 1774—76. Vas Mihály. 19) 1776—83. 
Horváth József. 20) 1783—89. Dési György. 21) 1789— 
91. Cs.-Ujfaluból Balogh István. 22) 1791—94. Horváth 
Béniám, kinek idejében a daraiak a tanítói lakot mint 
Óvári filiálistái építeni nem akarták, 23) 1794—96. Kiss 
Mihály, ki papságra készült. 24) 1796. Pelsőczy Mihály.



25) 1798—1800. Költő János. 26) 1800—1802. Czerte 
Márton. 27) 1802—1806. Szodorai Pál, dicséretes tanító. 
28) 1806—22. Tacsi Bálint, kinek 1810-ben tanitványi 
nincsenek. 29) 1822—25. Turányi Gábor, kit dicsérnek, 
majd az 1824. nov. vizitáció előtt panaszolnak ellene, 
hogy hanyag. 30) 1825. Márton Imrét dicsérik; de a ki 
változni óhajt, mert a gyermekek nem járnak fel isko
lába. 31) 1826—31. Lenkei Imre szorgalmas tanító. 32) 
1831—41. Józsa Sámuel, szintén szorgalmas tanító. 33) 
1841 óta Zathureczky János, ki tanítói hivatalát 1836. 
jan. 24. Kölesében kezdette s a szatmári reform, egyház
megyének egyik kitűnő tanítója. *)

IV. B e l h i v a t a l n o k i  f izetések,  a) Lelkészi fizetés 
1705 körül: 1) Pénzbeli fizetés 60 frt. (Más kéz: Una 
cum Darah nunc solvit fi. 50.) 2) Minden 2 gazda 1—1 
szekér szénát s 1—1 szekér fát ad. 3) A malomból, 
mely a Szilágyi uraké volna, szabbatháléja volt. 4) Ezen 
kivül a nemesek discretionaliter fizetnek. 5) Vagyon 1 
ekkla kertje is. 6) Keresztelés 8 polt.; esketés 1 frt.; 
halott-predikálás 1 frt. Későbbi kéz: NB. Nobiles conju
gati binos mariales et binos cumulos tritici. Ligna curr. 
15. Foenum curr. 15. (R. M. Us. 65. lap.) 1801: Búza
fizetés 50 kereszt; fa 20 szekérrel; széna 50 szekérrel; 
pénzfizetés 46 rhfrt.; 3 fordulón 16 köblös föld 3-szori 
szántással; stóla 10 rhfrt. Daráhról kap 16 rhfrtot s 7 
szekér fát. (1801. ö.-ir.) 1874: 19 kereszt búza s 3 frt. 
78 kr. garaspénz; az úrvacsorával élő személyektől 8 
krjával 37 frt. 68 k r.; a 400 rudas széna helyett 120 frt. 
o. é .; 8 öl kemény tíízifa udvarára szállítva; 22 hold s 
729 D 0 szántóföld s 200 □ “ rét, melynek művelése s 
adója fizetésével az egyház tartozik; 800 □  öl vadalmás 
és stolárék. (1875. jan. 9. ö.-ir.)

b) Tanítói fizetés 1705 körül: A kinek vetése van, 
ad 1 kereszt búzát. Fában szénában l/3-oa. Halottól 8 
polturát, vagy 1 tyúkot s kenyeret adnak. Coquiával is 
tartoznak 2-vel, ha feleségtelen a mester. Jobb is ilyet 
tartani, az oskola épületére! 1801: 50 kereszt búza; 6 
köböl rostált búza; tandíj 25 v.-frt.; 10 szekér fa; Daráh-

*) Az általa használt tankönyvekről láss e mű 270. lapján.



ról: 2 v.-frt.; 4 szekér fa. (1801. ö.-ir.) 1874: 36 kereszt 
búza; 93 és véka esős tengeri; 1 frt. 28 k r.; 6 öl 
kemény tűzifa; 8 hold s 650 □  öl szántóföld, 1312 D° 
rét, 1600 □ ölével számítva; egy vadalmás; 2 szántóeke 
napszám; 21 frt. tandij; 67 csirke; 36 frt. 50 kr. stoláre. 
(1875. jan. 9. ö.-ir.)

V. T e m p lo m ,  t o r o n y  s ha rangok .  U r a s z t a l i  
eszközök.  Egyház i  és i sko la i  épületek.  I n g a t l a n  
és ingó j avak.  A Szamos által elhordott régi óvári 
t emplom alkalmasint góth Ízlésű volt s a XV-ik század 
utófelében épülhetett, mint szomszédai közűi a legtöbb. 
A jelenlegi dí szes  t emplom — téglából, cserép-fedéllel 
s bádogos toronynyal, — e század közepe táján épült. 
Alapja 1833-ban tétetett le s 1866. jun. 3. teljesen elké
szülvén , fel is szenteltetett. A templom tölgyfa padokkal, 
díszes úrasztalával, karzatokkal van ellátva. A t o r o n y 
ban  1867 óta óra is van, mely 550 frtba került. Van 
továbbá benne 2 harang.*)  Az egyiket körirata szerint 
1775-ben öntötte Komlósi Péter Váradon, a másikat (480 
írtért) 1867-ben Pap Antal Szatmári.

U r a sz t a l i  k é sz l e t e k :  2 aranyozott ezüst-pohár; 
az egyik ezen felirattal: „Az óvári eclesiának pohara 
1817. A. Sz. F .“ ; a másik ezzel: „Özvegy Szilágysomlyói 
Szilágyi Dánielné Kisdobronyi Isaák Emilia, az óvári h. 
h. egyháznak emlékül 1868.“ 2 cintányér, egyik „H. E .“ 
betűkkel, a másik egy címerrel; 3 nagyobb és 1 kisebb 
cin-kanna, egyiknek fenekén „K. S. 1747“ ; 1 fekete 
cserép-korsó; 1 nagy abrosz ezen felírással: „Isten Dics. 
Óvári eklesiáé“ ; 3 közönséges sávos abrosz; 1 horgacsolt 
cifra vászon-kendő; 1 rojtos fehér k .; 1 selyem k .; 1 pi
ros virágú k.; 1 sárga selyemmel s aranynyal hímzett 
tüll k .; 1 arany s ezüst szőlőfürtökkel hímzett k . ; 1 tiszta 
arany-virágú k . ; 1 arany-tulipánok s komlóvirággal hím
zett k .; 1 fekete s arany-csikós rojtos tüll k.; 1 arany
himzettí fehér tüll-kendő e felirattal: „óvári eklézsiához

*) A torony bádogozása 1866-ban fejeztetett be, a midőn a templom falait 
is újra vakolták stb. Az öszszes építkezés és javításokért fizetett az egyház Fábri 
Lajos n.-károlyi vállalkozónak a koszton és napszámosok adásán kívül 1700 frtot. 
Volt még továbbá az óvári egyháznak 1 hasadt harangja, melyet Kirila János 
öntött 1755.; sőt állítólag 1 harangja Iiajdu-Bagamérban függ.



conferálta NB. R. JE. 1727.“ ; 1 tiszta fehér tüll k., Te- 
leky Dánielné sz. Szilágyi Zsuzsánna ajándoka; 2 gazdag 
arany-himzésíí rojtos kendő; 1 közöns. vászon asztalkendő; 
1 virágos selyem-pokróc a csinos úrasztalának minden
napos borítójául, szintén Telekyné ajándoka. (1875. jan. 
9. ö.-ir.)

E g y h á z i  és i sko l a i  épüle tek .  A p a r ó k h i á l i s  
ház épült 1788-ban s már az 1848 iki leírás elavultnak 
mondja. Melléképületei sem újak. A t an í t ó i  l ak  és is
ko l á t  az 1848-iki leirás új épületnek nevezi. A tanszoba 
belterjelme 12 □  öl. A melléképületek szintén jók. A 2 
parókhiális épületen kívül van még az egyháznak 1 száraz
malma, molnárházzal. Úgy a templom, mint minden egy
házi épületek biztositvák.

I n g a t l a n  és ingó j avak.  Fekvőségek: közvetlen 
egyházi birtok: 14 h. 68 D° szántóföld, 3 h. 150 □ “ rét. 
Leik. állomány: 22 h. 729 □°sz.-f. s 200 D°rét.  Tan. 
áll.: 8 h. 650 □« sz.-f. s 1312 □ ° r . ;  mind 1600 □ ölé
vel számítva. Ingóságok : az anyakönyvek, jegyzőkönyvek 
stb. pecsét. Anyakönyv van 3 db. 1777., 1829. s 1839- 
ben kezdve; egyházi jegy.-k. 2 db.; körleveles j.-k. 5 db., 
gondnok szám. j.-k. 1 db. stb. Egyházkerületi s megyei 
jegyzőkönyvek s egyéb nyomtatványokkal szintén bir az 
egyházi levéltár. A parókhiál. pecséten itt is zászlós bárány 
a címer s 1833-ban készült.

VI. Népesség.  1801: Lelkek száma 414. 1877: 1. 
sz. 672; szülött, sz. 43; újházasok sz. 10; halottak sz. 
34. Iskolások. 1801: 65. 1877: isk.-köt. sz. 89, isk. 
járók sz. 54; részben iskolázottak sz. 6; iskolázatlan 29.

49) Ököritó.

I. A községről  és e gy ház ró l  á l t a l á b a n .  Ökö
ritó fekszik a Szamos balpartján; földje igen termékeny. 
1238. Kölcsey Dienes fiai a Domahidyaknak adják át, 
midőn határai is kijelöltetnek; 1395-ben is a Domahidy- 
nemzettség birta; 1399-ben a Chaholyiak felét elfoglalják; 
1423-ban Báthori Istvánnak és Andrásnak, 1448-ban 
Lónyay Andrásnak benne rész adatott; 1449-ben Doma- 
hidy György benne királyi adomány mellett megerősitte-



tett, s 1453-ban fiai osztozkodnak rajta. 1515. Ungai 
Hajas Mátyás, 1517. Guthy Ferenc és Im re, 1562. Suh<5 
Ferenc, 1624. Kürti Pogrányi György, 1630. Chápy 
Zsófia, 1642. Laskay János, 1659. Jékey András, 1717. 
Viszocsányi Sándor, 1750. Nagy Sándor és György benne 
kir. adoniánynyal rész-jószágot nyertek. 1810-ben birto
kolják: Szuhányi János, Lukácsi Ferenc, b. Barkóczyné, 
Ilosvay, Kállay, Becsky, Szentmarjay, Mátay és más 
uemzettségek. (Szirmay Szatm. e. II. k. 120. és 121. lap.) 
A mohácsi vészszel bekövetkezett háborús idők, a Szatmár- 
vármegyét elözönlő különböző hadak, természeti csapások 
s különböző járványok e helységben is sokszor pusztítot
tak. Az ököritói szájhagyomány szerint „a pestis, a ha
dakozások pusztítván s szegényitvén a lakosokat, csak 
föld-házakban laktak az ököritói lakosok; és ha Ököritón 
megunták a lakást, a sok jövő-menő hadi nép által oko
zott alkalmatlanság miatt Mácsára mentek lakni; mert ott 
is volt föld-házuk, és hogy csendesedett az országban a 
zűrzavar és háború, ismét viszszajöttek Ököritóra.“ A ha
tár arányosítása 1837-ben történt; de 1847 körül egy 
újabb szabályozás jött létre, végre a hatvanas években 
az úrbéresek legelője és nádlója osztatott fel.

A reformáció előtt r. kath. hely volt. 1382-ben ko
lostoráról s annak Anna nevű halastaváról van emlékezet, 
de mely hihetőleg már a hitjavitás előtt elpusztult. Köz
vetlen a reformáció előtt Ököritón róm. kath. parókhia 
volt. (Scheru. Cleri 1864. 401. lap.)

A hitjavitás alkalmával a reformáció mindkét iránya 
a Báthori-család pártfogása mellett erősödött meg benne; 
de különben későbbi földesurai is mind reformátusok vol
tak. A XVI. századból csak keveset tudunk róla; 1670., 
1671., 1679., 1681., 1687., 1688., 1689. stb. évekből csak 
válóperes esetei vannak egyházmegyeileg jegyzőkönyvezve. 
Kezdetben anyaegyház lehetett; de eközben (ököritói száj- 
hagyomány szerint) a lelkész majd Ököritón, majd Mácsán 
felváltva lakott; sőt úgy Ököritónak mint Mácsának 1725— 
39-ig a szomszédos Rápolt is filiája volt: de 1742-ben a 
pestis nagyon elpusztítván Ököritót, a vele átellenben levő 
Fülpösnek lön filiájává 1758-ig. 1758 tavaszán ismét anyá- 
sittatott s azóta rendes lelkésze vau a mai napig. A né-
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pesség szaporodni s az egyház emelkedni kezdvén, 1759. 
majd 1783-ban áj templom, torony építésén kezd munká- 
lódni, s azóta az építkezés s gyarapodás úgy anyagilag 
mint szellemileg, ha egykor-máskor szüneteket tartott is , 
de teljesen meg nem szűnt. 1848 óta részint gazdálkodás, 
részint a régibb gondnoki számadások felülvizsgáltatása 
útján az egyháznak 2000 frt. töke szereztetett. Az egyház 
belügyeinek vezetését itt is a lelkész vitte a helység pol
gári elöljáróival, mígnem a gondnokság és egyháztanács 
felállittatott. Ennek idejét azonban pontosan nem tudjuk. 
1861 óta az egyháztanács itt is népképviseleti alapon van 
szervezve.

II. Az egyes  l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  1) 1697. Váradi Mihály. 2) 1716. 
Vásárhelyi M. Márton. 3) 1720. Dézsi János. 4) 1722. 
Solymosi József. 5) 1724. Kővári János. 6) 1725. Szilágyi 
Mózes. 7) 1732. Badalai Mihály. 8) 1733. Szatmári Mol
nár János új pap, a ki 2 év múlva szeretett volna innen 
Géberjénbe menni, de mivel Ököritó exmittáltatta, a trak
tus el nem bocsátá. 9) 1736. Hagymási Pál. 10) 1737. 
Váraljai János, ki innen Zsarolyánba ment. 11) 1738. 
Komáromi István, kinek idejében 2 ember nem akarván 
peniteálni, a vizitáció őket szolgabiró kezébe adással fenye
gette. 12) 1739. Mártonfalvi Sámuel, kinek idejében az 
egyház 10 parlagot szerzett zálogos birtokul. 13) 1740— 
42. Makai János, ki innen Hódosra ment; Ököritó pedig 
Fülpös filiájává lett 1758-ig. 14) 1758—61. Bibarczfalvi 
János, az újból anyásitott gyülekezet első rendes papja, 
ki innen Fülpösdaróczra önként távozott 16) 1761—67. 
Kovács István, ki innen Kispeleskére ment. 16) 1767— 
69. Bajka Bálint. 17) 1769—76. Kalocsai Mihály. 18) 
1776—79. Mándy István, ki innen Rápoltra ment. 19) 
1779—82. Vári István, ki Czégénybe ment. 20) 1782— 
84. ismét Kalocsai Mihály. 21) 1784. Újvárosi Sámuel, 
ki innen Penyigére ment. 22) 1785—88. Bakó Miklós, 
ki Dobra távozott. 23) 1788—93. Selyeby János, kinek 
fizetéséből — talán tekintve a templom- s torony-épitke- 
zésben levő egyház költségeit, — 20 szekér fát engedé
lyezett az egyházmegye a tanitó részére fordittatni; 1792- 
ben pedig az addigi 34 bérfizető gazda húszszal szapo



rodván: alkalmasabb iskola tarthatás tekintetéből megen
gedte az e.-rn., hogy e 20 gazda által fizetett proventus '/3-a 
a tanítónak fizettessék. 24) 1793—95. Dombi Ádám. Tanult 
Erdélyben; jött Ümbodról s ugyanoda ment viszsza lel
késznek. 25) 1795—97. Sárközi Gáspár. Tanult Debre
cenben, aztán káplánkodott Szatmárt. 26) 1797. Lovas 
Sámuel. Tanult S.-Patakon; ittasan a keresztyén vallás 
ellen beszélvén, hivatalából kitétetett. 27) 1798—1803-ig 
Láezai János. Tanult Patakon; onnan előbb Németibe 
jött preceptornak, aztán ököritai pap lett s végre Czé- 
gényben halt meg. Alatta az egyház 1802-ben parókhia- 
épitéssel foglalkozott s benne mindenek jó renddel és 
ékesen voltak. 28) 1803—25. Törös István e.-m. tanács- 
biró. 1810-ben fizetését meg akarják csonkítani; 1811-ben 
roszszul fizetik (kivált a szénát); világi szorgalmatosságba 
merült hallgatói a templomot nem igeu gyakorolják. 1814- 
ben 9 vádat adnak be ellene a vizitációnak, de azok 
közűi csak egynek volt némi alapja, hogy t. i. a presbi
tériumnak fizetés-kivetési jogát kétségbe vonta. 1822-ben 
a volt-gondnokot meginti a vizitáció, hogy beszámoljon, 
s az egyházládájának kulcsát 15 nap alatt átadja, mert 
költségére számoltató bizottmány jő. 29) 1823—39. Győri 
Sándor, ki alatt minden virágzó állapotban van; meghalt 
mint nyugalmazott t.-becsi lelkész Sz.-Németiben 1873. 
30) 1839—41. Jankai Dániel. Jött Szamosbecsről; határ
talan indulatossága testvérének halálát okozá, neki pedig 
hivatalába került. 31) 1841—61. Győry István e.-m. ülnök 
és képviselő; jött Angyalosból s ment innen Majtisra. 32) 
1861 óta Bartha Zsigmond. (Lásd az e.-m. tanácsbirák 
közt.) Jött Majtisról. Az egyházi pénztár rendezése s a 2 
parókhiális telek melléképületekkel való ellátása alatta 
történt; úgy szinte az úrbéresek legelője- és nádlójáuak 
felosztása által a lelkészi állománynak 10, a tanítóinak 
5 holddal való növekedése is.

III. T a n í t ó k  és i sko l aügy .  A Bélteki Us. matri- 
kulájában sem Mácsa neve alatt 1705-ben (53. lap), sem 
a 62-ik lapon, hova körülbelől 1739 táján jegyeztetett 
be a papi fizetés, nem lévén beiktatva az ököritai tanító 
fizetése: biztosan állítható, hogy egész 1753 tavaszáig 
nem volt Ököritónak külön tanítója és iskolája, hanem



részint a lelkész tanította az iskolát, részint meggyériilvén 
a népesség, s filiává törpiilvén a gyülekezet, 1742-től
1753- ig Fülpösre jártak vagy járhattak át a növendékek.
1754- től 1776-ig ismét a pap vehette át az iskolatanitást; 
mert nincs szó a rektorról soha a vizitáció aktáiban. 
A t an í t ók  sorát különben 1) Halmi István nyitja meg 
1753. és 1754-ben. Utánüa 2) 1775—77. Bátori Mihály. 
3) 1777-ben Varga István, kit megvertek s úgy vetettek 
ki az iskolából az ököritóiak. 4) 1778—83. Roppantó 
István. 5) 1783. Dálnoki Sámuel. 6) 1784—89. Nagy 
Sándor. 7) 1789—93. Pataki Mihály. 8) 1793—95. Deb
receni Ferenc vagy talán József. 9) 1795—98. Szabó 
István, ki kanonikus hibákkal teljes lévén, elbocsáttatott. 
10) 1798—1800. Debreceni József. 11) 1800. Pelsőczi 
András; szorgalmas tanító. 12) 1801. Debreceni István, 
ki nem tanít; semmi subordinációt nem ismer 8 az espe
res hívására a vizitáció előtt meg nem jelenik. 13) 1802. 
Balla József, korhely és hanyag. 14) 1803—17. Szekeres 
László. Szorgalmas tanító volna; de a szülék gyermekei
ket nem járatják fel. 1810-ben különösen panaszol, hogy 
sem könyveket sem más tanszereket nem szereznek, a 
gyermekeket fenyiteni nem engedik, s a tanszoba sem 
jó. 15) 1817—25. Márton Imre; mint dicséretes tanitó 
emlittetik. 16) 1825—37. Kassay György; szintén szor
galmas tanitó. 17) 1837—41. Nagy Sándor; előbb rápolti 
tanitó. 18) 1841—48. Pótor András. 19) 1848—52. Jakab 
János. 20) 1852—54. ismét Pótor András, ki jeleuleg 
gazdálkodást folytat üköritón. Segédje volt 1852. Dávid 
István. 21) 1854—70. Elek Lajos, a szatmári ref. egy
házmegye egyik legjelesebb tanítója, 1870 óta tanfelügyelői 
tollnok. 22) 1870. Kótai Lajos, szintén jeles tanitó; jött 
Gacsályból s félév múlva Szatmárra hivatott tanítónak. 
23) 1870—73. Szabó. Endre, szintén jó tanitó, ki 1873- 
bau körjegyzői pályára lépett. 24) 1873 óta Bacsó József.

IV. Le lk é s z i  s t an í t ó i  f ize tések ,  a) Lelkészi 
fizetés 1739 körül: 1) Minden gazdaember aid 1 irtot, 2 
véka búzát, '/, szekér szénát, 1 szekér fát. 2) 2 köböl 
búzát tartoznak elvetni 3-szori szántásban. Későbbi kéz: 
NB. In anno 1739. a helység szorultságában a condepen- 
siók miatt militiára kért s vett fel az ököritai refta ekklától



20 vonásfrtot és ennek hasznára zálogba ajánlotta a Hódos 
szegben 10 pallagát, melyet az ekkla hasznára kell ezután 
is fordítani. A sacra visitatión ao. 1765. 8. dec. az egész 
helység protokoláltatá és újabban az ekklát uzusában 
roborálta. Napkeletről Bikarét, nyugatról a falu rétje a 
szomszédja. 3) Keresztelésért 8 polt.; éneklésért 24 polt.; 
halott-predikálásért 102 p. (B. M. Us. 62. lap ) 1801: 
Pénzfizetés 56 v.-frt; búza 25 köböl; széna 25 szekérrel; 
fa 25 szekérrel; őszvetés alá 2 köblös föld; tavaszvetés 
alá 2 köblös és keuderföld, melyeket az ekkla megszánt; 
stoláré 15 v.-frt. 1874: 40 köböl 2 véka búza rostálva; 
124 frt. o. é .; 8 öl kemény tűzifa; nád helyett ismét 2 
öl; 36 hold szántóföld; 5 h. 430 □ “ legelő; 1 h. 385 □ “ 
nádló, miknek adóját az egyház fizeti; 50 frt. stoláre. 
(1875. ö.-ir.)

b) T an i t ó i  f ize tés  1801: Pénzfizetés 15 v-frt.; 
búza 15 köböl; széna 5 szekérrel; fa 5 szekérrel; tandíj
ból pénzül 20 v.-frt.; t. d. árpa, zab stb. álló vegyes 
élet 7 köböl; őszvetés alá 1 köblös föld, tavaszi vetés 
alá ugyananynyi, melyeket az ekkla meg is szánt. (1801. 
ö.-ir.) 1874: 20 köböl kétszeresbúza; 60 frt. készpénz; 
7 öl kemény tűzifa; 18 hold 500 □ “ szántóföld; 2 hold 
1515 □ “ legelő; 1092 □  öl nádló, mindezek 1600 □ ölé
vel. A földek adóját az egyház fizeti. Tandíj 30 frt.; 
stoláre 20 frt. E jövedelmet húzó tanító köteles saját költ
ségén egy alkalmas segédtanítót tartani. A gondnokok s 
egyliázfiak e. adómentesek. A lelkészi illetményből 1100, 
a tanítóiból 550 □  öl kenderföld temetőnek sajátíttatván 
ki (holdja 300 írtjával), mig e helyett az egyház alkalmas 
földet vehetne, a kisajátitási öszszeg kamatját lelkész és 
tanitó használják.

V. T em p lo m ,  t o r o n y  s h a r a n go k .  U r a s z t a l i  
eszközök.  Egyh áz i  és i sko l a i  épületek.  I n g a t l a n  
és ingó egyház i  j ava k .  Az első t emplom építési 
idejét nem tudjuk; de egyik úrasztali kelyhének felirata 
szerint 1697-ben már létezett temploma. Egy fa-templomot 
1759-beu épített az egyház, mely 1790 ben megújittatott 
és uagyobbittatott. A ma is fennálló 14 és '/„ öl hoszszú 
s 6 öl széles, téglából készült csinos templom építéséhez 
1804-ben kezdett az egyház s azt 1811-ben bevégezvén,



1812. máj. 24-ikén föl is szenteltette. A kézi és szekeres 
napszámon s a mesteremberek tartásán kívül került az 
épület 6982 rlifrt. s 13 krba, melyet az egyház egyedül 
sajátjából fedezett. A ma is fennálló s a Krasznaközön 
csaknem egyetlen f a - t o rony  építtetésére még 1783-ban 
megtette az egyház a lépéseket s a helytartótanácstól ki 
is nyerte reá az engedélyt; de csak 1795-ben fogott az 
építéséhez s 1797 ben be is végezte. Anyagjai árát nem 
tudjuk; az építő mesteremberek dija 120 magyar frt. volt. 
Volt ez egyháznak egy 72 fontos igen régi h a r a n g j a  
is, mely 1811-ben elhasadván, Gergelyfi László rettegi 
lakos öntött belőle némi pótlékkal egy 170 fontos.haran
got, 71 rlifrt. 15 krért. Minthogy pedig az elhasadt kis 
haranghoz vásárlott anyagból fel is maradt: öntetett abból 
az egyház két 25 fontos mozsárágyut. 1792 ben öntetett 
0 köritó egy 4 mázsás 77 fontos nagyobb harangot; maga 
a harang 3 mázsa, fontjának felét 1 rlifrt., felét pedig 1 
váltófrtért öntötték. Föltétetett 1792. jul. 17-ikén s most 
mint kisebb harang szolgál. Az 1811-ben öntött harangot 
1829 ben a gyügyei ekklával cserélték el egy nagyobb 
hasadt harangért, fizetvén Ököritó reá toldásul 35 v.-frtot. 
E helyett Szathmári Antal fülesdi harangöntővel öntettek 
az elhasadt gyügyei harang s a harangöntő által adott 
anyagokból egy nagyobb harangot, mely maga 672 fon
tot nyom, 1343 váltófrtért. E harang 1849-ben a haza 
oltárára tétetett; de fel nem használtatván s a forradalom 
után haza kerülvén, ismét elfoglalta előbbi helyét.

Ur a sz t a l i  e s zközök:  1 aranyozott vékony ezüst
pohár , ezen körirattal: „Kende Sigmondné Fráter Sophia. 
Istennek alázatos szolgálója. Adta. Az Ököritói Templom
hoz, Istennek Dicsőségére Anno Domi. 1697.“ 1 itczés 
nagyságú gazdagon aranyozott ezüst-pohár, 9 éremmel 
ékítve, mely érmeken turbános férfi és női arcképek lát
hatók. Ezt a Csengerrel határos puszta-jánosi határban 
találták meg s egy zsidótól id. Kormos Ferenc vette meg, 
kitől az ököritói egyház 200 váltófrtért vásárolta viszsza. 
2 kisebb cin-kanna, miknek egyikét a rajta levő irás 
szerint Porcsal mai Juhász Pál ajándékozta 1706. 2 na
gyobb cin-kanna; ezeket egy öblös cin-tányérral együtt 
50 váltófrtért vette az egyház 1821. Ugyanekkor vett egy



keresztelő cin-kannát, hoszszúkás tálcájával együtt 15 
v.-frtért. 3 cin-tányér; ajándékozták: Bibarczfalvi János, 
Kalocsai Mihály ö. lelkészek és Trencsényi József; 3 sáhos 
abrosz; 3 varrott gyolcs-kendő; 1 violaszin selyem-virágos 
kendő ; 1 piros fekete csikós selyem-kendő. '

Egyház i  s i sko l a i  épüle tek .  Az első p a p i a k  
paticsból készült 1759. ápril 2., a mestergerendáján levő 
irás szerint. A jelenlegi 10 öl hoszszú, 6 öl széles egészen 
téglából készült papiak 1815—20. épült s a napszám és 
mesteremberek tartásán kívül 4450 vfrt. 8 krba került. 
Van benne 3 szoba, konyha, kamara s alatta pince. Fe
dele nád. Néhány évvel ezelőtt hátsó fala kiszakadván, 
az újonnan rakatott. Jól kerített udvarán a jókarban levő 
melléképületek nem régiek. A t an í t ó i  lak és i sko l a  
1847-ben épült, tégla- s vályogból, cserép-fedéllel. Van 
benne egy tanszoba és egy szűk lakás stb. Az udvarán 
levő kellő számú melléképületek jó karban vannak. Vau 
az egyháznak egy szárazmalma is, molnáriakkal együtt, 
mely egy 1780-ban pénzen szerzett telken építtetett. A 
templom s minden más egyházi épület biztosítva van.

I n g a t l a n  kü l sőségek .  Közvetlen egyházi birtok: 
27 hold 1500 D 0 szántóföld. Leik. állomány: 36 b. sz.-f., 
5 b. 430 □•legelő, 1 h. 385 □» nádló. Tanít, áll.: 18 
h. 500 sz.-f., 2 h. 1515 □ • legelő, 1092 □* nádló.
(1874. dec. 14. ö.-ir.)

I n g ó s á g o k :  2 db. anyakönyv 1779. és 1839. kezdve. 
1 db. egyházi jegyzőkönyv; 1 alamizsnás diárium; 2 db. 
gondnok szám. j.-k.; 3 db. körleveles j.-k .; több db. egyház
kerületi s megyei jegyzőkönyv és nyomtatvány stb. Egy
házi pecsét vau 2; az egyik az egyház pecsétje 1804., a má
sik a parókbiális pecsét 1833-ból. Címere a zászlós bárány.

VI. Népesség.  1801: Lelkek száma 446. 1875: 1. 
sz. 1243; szül. sz. 56; újbáz. sz. 11; halottak sz. 51. 
Iskolások. 1801: 30. 1875: isk.-kötelesek sz. 156; isk. 
járók sz. 139; részben isk. sz. 17; iskolázatlan 0.

50) Panyola.
I. A község-  és e g yhá z ró l  á l t a l á b a n .  Panyola 

fekszik a Szamos balpartján, közel annak a Tiszába sza



kadásához. 2292 (1600 □ öles) hold határát a Tisza, Túr 
és Szamos öntözik. Terményei: tengeri, kevés búza és 
köles; a tiszaparti kerteken olykor alma, melyet hajdan 
tengelyen Debrecenig s a Tiszán Szegedig szállítottak. 
Van erdeje is, az úgynevezett Tur-erdő. 1247-ben-Bene
dek, — Tompa fia, — Mihály kémes — Ubul fia, — és 
Panyla Péter közt felosztatott. 1415. Panyolay Lucza és 
lányai, 1424. Kállay Miklós birta. 1427. Zsigmond kir. 
Kállay Jánosnak adományozta. (Szirmay Sz.-v.-m. e. II. 
k. 361. 1.) Határait több Ízben járták; igy 1496. Apáti 
és 1549. Olcsva felől. 1870-ben pedig a Kállay-család 
határán a tagosítást hajtatta végre. Viszontagságairól csak 
anynyit tudunk, hogy vizár és járványok sokszor láto
gatták.

A hitjavitás előtt róm. kathól. egyház volt s a refor
máció benne a Kállay-család pártfogása mellett erősödött 
meg. Ugyanezen család a szabolcsi ref. egyházmegyéhez 
csatolta, honnan a koordináció alkalmával kebleztetett át 
a szatmári ref. egyházmegyéhez. E gyülekezet múltjáról 
alig tudunk valamit. Emelkedui e század második felében 
kezd. Nehány évvel ezelőtt nagy anyagi veszteség érte, 
a menynyiben „Bálint-kert“ nevű jövedelmes nagy birto
kát a község volt-fóldesurai a Kállayak tőle elperelték. 
Már e század elején megkezdők abban háborgatni; igy p. 
1815-ben annak makkterraését a tiszttartó elfoglalja, a 
mely miatt jogorvoslat és kártérités eszközlése végett a 
szabolcsi egyházmegyéhez folyamodnak; a 30-as években 
pedig a szatmári ref. egyházmegye hagyja meg az egyházi 
elöljáróknak, hogy a nevezett helyen makkoltatást, vagy 
más eféle földesúri haszonvételt meg ne engedjenek stb.

II. A l eké szek  nevei .  A f.-szabolcsi egyházmegye 
levéltárában levő lelkészi dijlevél szerint, 1649-ben már 
ez egyháznak voltak lelkészei s azt hiszsziik, hogy ennél 
előbb i s , kezdve a reformáció korán; de egykori lelké
szeinek névsorát 1692-ig épen nem, attól kezdve pedig 
csak hézagosán vagyunk képesek öszszeállitani, u. m. 
1692 körül 1) Keresztesi N. N. volt a panyolai lelkész, 
ki miután itt 30 évi hivataloskodása után meghalt: a 
templomban temettetett. el. 2) 1720 körül Szerencsi N. N. 
lelkészkedett, kinek idejében a templom reuováltatott s



ki itt 3 évig lakott. Utódi voltak: 3) Csengeti Bálint 3 
évig; 4) Léczfalvi Csákány Ferenc 18; 5) Komádi Fekete 
János 1; 6) Kovács György 2; 7) ismét L. Csákány F. 
2; 8) Diószegi N. N. 3; 9) Kiss István 3; 10) Szőlősi 
András 2; 11) Papp Pál 2; 12) Hadházy István 6; 13) 
Debreczeni Dániel 6; 14) Gönczy István 9; 15) Bodnár 
Péter (1790-töl) 5; 16) Bátorkeszi K. József (1796.) 5; 
17) Dörgiczei Farkas 13; 18) Gönczy András 5; 19) 
Sztárnai Nagy Gergely — Lukács István káplánnal — 19 
évig. 20) 1834—37. Györy István. 21) 1837—63. Bakos 
Antal. 22) 1864 óta Varga Lajos, ki alatt nevezetes épít
kezések történtek.

III. T a n í t ó k  nevei .  Sem az iskola, sem annak taní
tóiról nincsenek adataink 1781 előtt, azóta több-kevesebb 
sikerrel a kővetkező tanítók működtek, u. m. 1) Bereg
szászi Mihály 1 évig; 2) Berényi János 1; 3) Kerekes 
István 6; 4) Bodnár Béniám 2; 5) Szigeti József 1; 6) 
Pap András 2; 7) Burjándi Sámuel 6; 8) Szügyi Ferenc 
2; 9) Csider József 1; 10) Kuróvszki Miklós 1; 11) Iván
kái Ferenc 1; 12) Körtvéfáy Ferenc 4; 13) Laskai Sán
dor jó tanító 10; 14) Mándy Benjámin 3; 15) Márton 
Imre jeles tanító 3; 16) Fórizs János 2; 17) Szabó János 
1 évig. 18) 1828—51. Király Pál aként működött, hogy 
nem múlt el év, melyben őt a vizitáció mint szorgalmas 
és jeles tanítót ki ne emelte volna; az utolsó évben azon
ban elbetegedvén, elbocsáták. 19) 1851-ben a 96 növen
déket számláló iskolát Varga Lajos vette át, ki később 
mint segédlelkész is működött és szintén jó iskolát tartott. 
20) 1863. Jóóvoo Károly, ki egyike volt a szatmári reform, 
egyházmegye legjelesebb tanítóinak. Mellette 1864—66. 
Szabó Ferenc; 1871—72. 21) Papp József, ki Jóóvoo K. 
önkéntes lemondása folytán rendes tanító lett s kit 1874- 
ben 22) Vadon János váltott fel.

IV. B e l h i v a t a l n o k i  f ize tések,  a) Lelkészi fizetés 
1646: Minden házas ember dénár 50. Özvegy aszszony 
den. 24 avagy 4 sing vászon. 1—1 boglya széna. 1—1 
véka gabona. 1—1 szekér fa. Keresztelő tyúk és kenyér. 
Halott felett való predikálástól flor. 1. Leányzó esketéstől 
kendő. Kállay György úr minden búzavetéstől egész de
cimát ad s 1 verő disznót is. A kéér-semlyéni vízimalom



szabbatháléjának fele. 1747 körül: 1) Minden ágytól 2 
márjás és Í véka búza. NB. Az újbázasok, kik György 
nap után kelnek öszsze, semmit sem fizetnek, kivevén a 
2-ik házasság esetén. 2) Minden háztól 1 szekér széna és
1 szekér fa. 3) Az özvegy aszszonyok 1 márjást fizetnek; 
de a melyiknek dologtehető gazda fia van, vagy sz. György 
nap után halna meg a férje, egész évről egész bért fizet. 
4) Mind a 2 járásban egy-egy parókhiális föld, melyet az 
ekkla megmivel. 5) A helység kaszálójában levő gyümöl
csös termés-haszna a prédikátoré. 2 vékás tengeri-föld. 
A templom-kerítésben levő szilvás északi oldalon a prédi
kátor-, a más oldalon az oskolamesteré. 1875: 1) 58 kö
böl s 2 véka gyűlt búza. 2) 57 frt. 42 o. é. kr. gyűlt 
pénz. 3) 10 öl kemény tíízifa. 4) 74 szekér széna. 5) Sás 
árában 5 frt. o. é. 6) 2 holdas 3 vékás szántóföld, me
lyet az egyház mivel s adóját is fizeti. 7) 35 hold leg
inkább legelőül használható föld. 8) 6 hold, az úrbéresek
kel közös legelőn. 9) Stoláré.

b) T a n í t ó i  f ize tés  1747 körül: 1) Minden ágytól 
‘/j véka gabona s 3 garas. 2) A hol 2 ágy vau: ’/2 véka 
búza s 4 garas. 3) Egyik évben egyik, másik évben 
másik felétől a helységnek 1—1 szekér fa. 4) A prédi
kátor jóakaratából 4 szekér széna. Subseque a traktus 
hírével 8 szekér széna a prédikátoréból. 5) Tanításért min
den gyermektől 2 márjás és '/4 élet. Szabbathálék. 6) Az 
irtás tengeri-földből 2 vékás. 1875: Párbér (250 sz. után 
p. '/2 véka) 34 köböl megrostált kétszeres búza. 2) A két
szeres mellé 15 s illetőleg 7 krjával mintegy 37 frt. 3) 
10 szekér széna. 4) 5 öl kemény tíízifa. 5) 4 hold szántó
föld. 6) 18 hold kaszáló egy tagban. 7) 3 hold legelő az 
úrbéreseké közt. 8) Tandíjul minden gyermektől 1 frt., 
öszszeseu 100 frt. o. é.; tengeri '/2 vékájával 12 köböl
2 v.; 100 csirke. 9) Stoláre.

Y. Neveze te sebb  go ndnokok .  A presbitérium 
felállítása s a legelső gondnok-választás idejéről s nevéről 
mit sem tudunk. Azok közül kik az egyház anyagi ügyei
nek felvirágoztatása, majd az építkezések körül inkább 
kitüntették magokat, megemlítjük a következőket, u. m. 
1786. Piros István. Újabban: Varga István, Kincs Benjá
min, Kósa Adáiu, Máté Mózes, Szabó Pál és Varga György.



VI. Tem plo m és ú r a s z t a l i  k é s z l e t e k ; egyház i  
és i skol a i  é p ü l e t e k ; ingó és i n g a t l a n  j avak .  1720- 
ban már t emp l om  renoválásról van szó; a mostani pléh- 
vel fedett s bádogos tornyú templom — mely a góth épí
tészeti ízlésnek némi utánzása, — 1767—69. épült az 
egyház saját költségén, melynek még a belszerkezete 
1875-ben nem vala kész. A toronyban levő h a r a n g o k  
közül a kisebbik, felirata szerint: „Öntetett az egyház 
költségén Gönczy István predikátorsága, kurátor Piros 
István, biró Piros Gáspár idejében 1786“ ; a nagy óbbikat 
szintén „A panyolai ref. egyház öntette 1842.“

Ur a sz t a l i  ké sz l e t e k :  1 aranyozott ezüst-kehely 
e körirattal: „Kállay Judith csináltatta Isten nevének 
dicsőítésére. Anno 1837“ ; ismét 1 ezüsttel futtatott kehely 
nemes Kincs Rebeka aszszony adománya 1842; 1 ón- és 
1 réz-kanna, ez utóbbira egy szarvas és 1809. évszám 
van metszve; 2 cin-tányér; 3 db. selyem-kendő, melyek 
közül 1 nagyobb szintén ns. K. R. adománya.

Az egyház i  é p ü l e t ek  közül a l e l k é s z l a k  3 szo
bával , konyha- és pitvarral, téglából van építve nádtető 
alá s pincével ellátva; ez, valamint a papi telek mellék- 
épületei jó karban vannak. I s k o l a  és illetőleg t a n í t ó i  
l ak  2 van, egyik zsindely-, másik nádtetővel ellátva; 
mindkettőben a tanszoba mellett 3 szoba, konyha és pit
var található; pince s egyéb melléképületek szintén van
nak. Továbbá van az egyháznak 2 szárazmalma, náddal 
fedve, 1 zsindelyes molnárháza s 2 nagy tengeri kassa
lécből, zsindelylyel fedve. Mindezen épületek a templom
mal együtt a tűz ellen biztositvák.

I n g ó s á g o k :  3 db. anyakönyv, kezdve 1764-en; 
3 db. jegyzőkönyv, kezdve 1805-ön. 1 db. lelkészi hiva
talos pecsét 1833-ból

Az egyház öszszes i n g a t l a n  fekvő b i r t o k a  a bel- 
hivatalnoki földekkel együtt öszszesen: 28 hold és 229 □  
öl szántóföld; 5 hold és 1481 □ öl rét és kert; 58 h. és 
619 □  öl legelő (1600 □  öllel számítva).

VII. Népesség.  1848: leik. sz. 973. 1877: 1. sz. 
1125, újház. sz. 20, szülött, sz. 47 , konfirmált, sz. 7, halott, 
sz. 43. Iskolások. 1848 : isk.-köt. 98, isk. járó 78 , iskolázat
lan 20. 1877 : tanköt. 6—12-ig 150, isk. j. 109 , részb. j. 41.



51) Pátyod.
A reformáció táján — 1549-ben — Báthori András 

és Zoltán István; 1580-ban Egry Anna bírta Pátyodot. 
(Szirmay Szatm.-v.-m. e. II. köt. 125. lap.) Hihetőleg ezek 
pártfogása mellett reformáltatott; mert hogy ref. egyház 
volt, az alábbiakból világos. Ugyanis: 1674-ben kapottá 
pátyodi ref. egyház egy úrasztali abroszt, melyen ez volt 
Írva: „Pátyodi Ekklésiában a Krisztus sakramentomi Tes
tének takargatására. Uram Jézus kedveljed a te szolgá
lódnak kisded ajándékát. B. I. 1674. 23. dec.“ (Talán 
Balogh Ilona?) Ezen abrosz, valamint a pátyodi harang 
is , már 1726-ban a sályii egyház birtokában volt. Ezen 
kívül Lampe Ember Pál a 614. s Bélteki Usualis mátri- 
kulájában a 66 ik lapon a szatmári ref. egyházmegye 
gyülekezetei közé van sorozva; de ugyané helyen csak 
neve emlittetik. Innen hihető, hogy Pátyod már 1707 ben 
Sályihoz tartozott, mint annak filiája. E vélelmet igazolja 
Bélteki fentebb idézett mátrikulájának 75. lapja is, hol 
Sályi neve alatt ez is áll: „Vagyon Pátyodon egy '/2 
telek, mely Gyáni Györgynétől legáltatott az ekklához, 
hozzá tartozó 3 szent földekkel együtt, melyekkel a mi
niszter szabadon élhet, mig valami vér kiváltaná; akkor 
aztán drasztalához tartozó eszközöket kell venni rajta." 
Az 1709-diki pestis, 1717-diki tatárdúlás egészen elpusz
tították Pátyodot. Puszta helye Bagossy László szatmári 
alispáné lett, s azután ő népesítette meg tót lakosokkal, 
kik római és görög kathólikusok, s magyarul jól beszél
nek. A pátyodi reformáltak harangja jelenleg nincs a sá- 
lyiak birtokában. Pátyodon pedig napjainkban 3 ref. úri 
család lakik, s ennek tagjai az angyalosi anyaegyházhoz 
csatlakoztak.

52) Penyige.
I. A község rő l  és e g y h á z r ó l  á l t a l ában .  Pe

nyige fekszik a Szamosközön a Szenke patak mellett. 
Termékeny határát a Szamos, Túr és Tisza árjai sokszor 
elöntik. Vaunak jó kaszálói és szép erdeje is Máud felől. 
Birtokosai voltak: 1383. Domahidy János, 1410. Doma-



hidy György és László. 1423. Domahidy László és István 
fej- és jószágvesztésre ítéltetvén, Penyige */3-át Kölcsey 
Dienes és rokonainak adták és '/3-a Domahidy György 
kezében maradván: az átadott l/3-ot pedig Báthori István 
és András felkérte. 1427. Domahidy György és László 
penyigei részbirtokukat Csáky Istvánnak elzálogositák. 
1453. D. György fiai osztozkodnak benne. 1465. Újlaki 
Dienes, 1513. Ungai Hajas Tamás, 1517. Guthy Ferenc 
és Im re, 1583. Danyai István és Kende Vid benne rész
jószágot; 1630. Mosdossy Imre, 1638. Szuhay Gáspár és 
Mátyás, Szuhay Anna az egész helységet királyi adomány 
mellett megnyerik. (Szirmay Szatm.-v.-m. e. II. k. 233. 
lap.) A mohácsi vész után beállott háborús vészeket Pe
nyige sem kerülte* k i; süt a Szamosközön táborozó Schweudi 
Lázár hadaitól kezdve az utolsó Rákóczi-féle fölkelésig 
kisebb-nagyobb zaklatásoknak ki volt téve. Pestis, tatár
futás, földrengés, kholera szintén meglátogaták. A szat
mári német várörség fosztogatásai- és zsarlásaitól sem volt 
ment; igy p. 1662-ben e miatt csaknem éhhel halóvá lett. 
Egykor róm. kath. egyház volt; 1337. az ugocsai espe- 
rességhez tartozik s papja — Jákób, — 40 dénárt fizet 
pápai sexennalis dézmául. (Schem. Cleri Szatm. 1864. 49.1.)

Előbb a lutheri, majd a kálvin-féle reformációt — 
hihetőleg földesurai példájára, — korán bevette, 8 alkal
masint az Erdőd felöl kiindult reformátori körtől; mert 
eleitől óta a szatmári ref. egyházmegye kiegészítő részét 
képezte. 1681 ben a soproni országgyűlésen emelt panasz 
szerint a r. kathólikusok, templomát, parókhiáját és 
iskoláját elfoglalták. Egyebet régmúltjáról nem tudunk; 
az egyházmegyei régibb jegyzőkönyvekben mindöszsze 
nehány, házassági és válóperben hozott ítélet s végzés 
van innen bejegyezve, kezdve 1670-en. A presbitérium 
fölállításának idejét, mely most képviseleti alapon van 
szervezve, nem ismerjük. Emelkedése leginkább 1848 óta 
észlelhető.

II. Az egyes  l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t  t ö r t é n t  események .  A régibb lelkészek neveit 
nem ismerjük. 1) 1701. szolgált Rápolti János. 2) 1710. 
Tótfalusi N. 3) 1724. Ráczkevi János. 4) 1725—27. 
Ecsedi Péter, ki erkölcsteleneknek jellemezte hallgatóit,



kik a vizitáción sem jelentek meg. 5) 1729. Harasztkereki 
György lévita. 6) 1730—32. Bányai Mihály. A vizitáció 
ez alatt is sokféle erkölcstelenséget hányt a penyigeiek 
szemére. 1732-ben azt ígérték, hogy koporsót állítanak 
fel (melyre ültették hajdan az excessivus embert); de ez 
ígéret dacára sem javultak meg. E miatt és mivel a pa- 
rókhiális épületekkel a sok intésre se gondoltak, a vizi- 
táció azzal fenyegette őket, hogy noha papjokat maraszt- 
j ák , mindazáltal elmegy az s nem fognak papot kapni. 
1732-re nem is kaptak, hanem Penyige Kömörőhez csa- 
toltatott. 7) 1734—36. Badalai Mihály, már Penyigén 
szolgált és csekély fizetésről panaszkodott. 8) 1739. Náp- 
rádi György, kinek ideje alatt új parókhiális ház épült.. 
9) 1740-re ismét Badalai Mihály rendeltetett ide, de. meg 
is hagyja a vizitáció, hogy ha a dislokáció idejéig neki 
meg nem fizetnek, úgy felfüggesztetik az istenitisztelet.
1742- ben meghalt ezen lelkész a pestisben, helyette 10) 
Csengeri Pál kömörői pap töltötte ki az esztendőt, ki
1743- ban is végezte az egyházi szolgálatot Penyigén. 11) 
1744. Petróczi György. 12) 1747—51. Miszti István. 13) 
1754. Mogyorósi András. 14) 1758—62. Kolozsvári Hincs 
István, ki a vizitáció aktáiban Jánosnak hivatik. 15) 
1762—66. Komáromi István. 16) 1766—70. Szatmári 
Molnár János, ki innen Sz.-Ujlakra ment. 17) 1770—72. 
Komáromi József. 18) 1775. viszszajött Sz. Molnár János. 
19) 1781—84. Cs. Nagy János. 1783-ban Lövey Pál 
fbidesúr — mivel megesett és kirekesztett cselédjének Cs. 
N. J. az úrvacsoráját fel nem adta, — botrányos módon 
hagyta el a templomot. 20) 1785-ben ifj. Újvárosi Sá
muel. 21) 1787—93. Vida István. 22) 1793. Szilágyi 
Sámuel. 23) 1794. Fekete István. 24) 1795—98. Tardi 
László, kit a köznép szeret, de a földesurak az igaznak 
kimondásáért nem marasztják. 1801. e.-ro. ülnök. 25) 
1801. Zágonyi Imre, ki nem tanított. 26) 1806. Kassai 
Sámuel. 27) 1808. Nábrádról Rozgonyi Ferenc, ki testi 
és elme gyengeség miatt lemond. 28) 1811—16. Czerte 
Márton, ki 1814-ben tanitani nem akar, de meghagyja 
neki a vizitáció, hogy iskolát nyisson és e végből az 
elöljáróságnak kötelességévé teszi, hogy az iskolaházat 
készíttesse el s lássa el fűtővel. 29) 1816—18. Kazai



Istvánt, mint jó papot, tanitót s szelíd embert dicsérik. 
1817-ben változni óhajt; mert sem fizetését be nem 
adják, sem a parókhiális épületekkel nem gondolnak, sem 
a gyermekeket feljáratni nem akarják. 28) 1818—23. 
Juhász János, ki vadászat miatt kötelességét elhanyagolá. 
1^22-ben panaszba teszik, hogy az egyház pénze kamat 
nélkül hever a helybeli földesuraknál: a vizitáció ez okból 
oda utasitá az elöljáróságot, hogy ez ügyben kérvényezzen 
Isaák G. segédgoudnoknál a pénz bevétetése végett. 29) 
1823—28. Szilágyi Sámuel. 1828 bán 9 vádat adnak 
be ellene. Áz iskola, templom s minden parókhiális épü
letek elhagyott állapotban vannak. 30) 1828-ban Zathu- 
reczki János, kit 31) 1833. Adorján Mihály követett. 
Ennek halálával 32) 1861. Jakab Lajos választatott papul, 
ki maga is ifjan elhunyván: 33) 1864. testvére Jakab 
Antal előbb kocsordi káplán választatott lelkészszé, ki 
hallgatóival magtárt is alapittatott s egyháza előhaladásán 
igyekszik.

III. Tan i t ók  és i sk o l aüg y .  Kezdetben itt is a 
papok tanították az iskolát; de már 1681-ben külön tauitó 
és iskola is lehetett; mert ez évi országgyűlésen panaszolják 
a protestánsok, hogy a penyigei iskola a kathólikusok 
által elfoglaltatott. 1705 körül a Bélteki Matricula Usua 
lisa 67. lapján külön van feljegyezve a tanítói fizetés; de 
1724-től fogva csaknem egy századig a tanítás kötele
zettsége ismét a papokra száll viszsza, mígnem 1822-ben 
ismét külön tanítói állomás szerveztetik. Jobbágy-község 
lévén Penyige, a tanítói parókhiális fundust alkalmasint 
elvették a földesurak. 1814 ben az egyházmegyei hatóság 
már az iskolaház elkészítését a penyigei egyháznak 
megparancsolja; 1820-ban a papiak előtt a cinterern
szegiben egy kunyhót inkább, mint alkalmas tauhelyisé- 
get építettek is , hol sem a tanulók, sem a tanító nem 
férhetett el kényelemmel, melléképületekről vagy udvarról 
szó sem lehetvén. Végre a különfélekép előgördült s gör
dített akadályok legyőzése után az e.-m. hatóság s külö
nösen az esperes erélyes fellépése folytán, egy az egyház- 
község költségén szerzett távoli telekért, közel a templom
hoz iskolatelek cseréltetett s azon 1871 nyarán egy a 
törvényszerű kellékeknek megfelelő iskolaépület s tanítói



lak emeltetett. Az e. m. levéltár következő penyigei ta
nítók nevét őrizte meg: 1) 1690. Féli Mihály és 2) Váczi 
András. 3) 1785-ben Szilágyi György rendeltetett ide; 
de a vizitáció nem emlékszik róla. Ezután csak a lelkész- 
tanitókról van szó, egész 4) Sárkány Sámuelig, ki 1822-ben 
előléptetést kér; de megmarasztják Penyigén, hogy ott 
még érdemesítse magát. 1823-ban számos tanitványi van
nak és dicsértetik. 5) 1824. Tóth András szorgalmas ta
nítót kedvellik; de a szűk lakáson kívül semmi mellék- 
épülete nem levéli: nem marad; előléptetést kér. U tóda: 
6) 1827. Költő János. 7) 1829. Szekeres László. Ugyan
ekkor az iskola-inspekció hiányzik. Ót követték 1848-ig: 
8) Vatay Mihály, 9) Tóth András, szorgalmas tanító, 
most másodízben; 10) Kovács Ferenc. 11) 1850—53. Tóth 
József. 12) 1853—58. Dobos Ignác. 13) 1858—63. Jakab 
János. 14) 1863—68. Jakab Károly, az előbbi fia. 15) 
1869. Kemenszki Dénes. 16) 1869—71. Tyukody György. 
17) 1871—73. Bornemiszsza Imre. 18) 1873—76. Szabó 
Zsigmond. 19) 1876 óta Cséke Sándor.

IV. Le lk é s z i  s t an í t ó i  f izetések,  a) Le lk é s z i  
f izetés  1705 körül: 1) Minden gazda, a kinek 2 hold 
vetése van, ad 52 kéve búzát; a kinek 1 van, ad 1 
köblöt. 2) Minden gazda ad 1 boglya szénát, 1 szekér 
fát; ha nem kaszálhat, 8 polturát; ha fát nem adhat, 6 
polturát; garaspénzül 12 pénzt. 3) Mindenik mezőn van 
4—4 szántóföldje, melyet az egyház kétszer szánt. 4) Ke
resztelés 1 tyúk s 1 kenyér, vagy 24 dénár. Esketés és 
halott predikálás 1 frt. A patrónusok discretionaliter fizet
nek. (B. M. Us. 66. lap.) 1801: Pénz-fizetés 10 vfrt.; 
szemes-élet 27 köböl; széna 28 szekérrel; fa 30 szekérrel; 
3 fordulón 9 köblös föld, melyet az ekkla 3-szor meg
szánt; stoláre 5 rhfrt. 1801. Belhiv. fiz. öszsz. kimut.) 
1874: 36 köböl tisztabúza rostálva; 12 szekér széna; 15 
frt. máriáspénz; cselédektől 13 frt.; 8 öl kemény tűzifa; 
17 hold s 1100 □  öl földilletmény, 1600 □  ölével sz., 
melynek adóját az egyház fizeti; stolárék. (1875. febr. 8. 
öszszeirás.)

b) T a n í t ó i  f izetés  1848; 12 köböl búza; 8 papi 
szekér széna; 4 öl kemény tűzifa; 20 váltófrt; 15—30 zsák 
esős tengeri tandíjul. (1848. leir.) 1874: 12 köböl tiszta



búza; 8 szekér széna; 4 öl kemény tíízifa; 50 zsák esős 
tengeri tandíjul; 30 frt. o. é. és a stolárék; 6 hold és 
160 □  öl fóldilletmény, melynek adóiát az egyház fizeti. 
(1874. dec. 1.)

V. T em p lo m ,  torony s ha r angok .  U r a s z t a l i  
eszközök.  E g y h á z i  és i sko l a i  épüle tek.  I n g a t l a n  
és ingó javak.  A t emp lom  a XV-ik századbeli egy 
hajós téglaépitmény. A hajó apróbb négyszögíí mezőkre 
osztott, virágokkal festett deszkamenynyezettel van födve. 
Falközi szélessége 3° 1'; hoszsza a diadalívig — mely 
széles köríve alakú — 4 és '/2 öl; magassága 3° A 
8 szög 3 oldalával zárt szentélynek falközi szélessége 2° 
3 és hoszsza 3°; magassága ugyananynyi. Déli falán 
a levakart vakolat alatt a falképeknek ugyan nem, de 
némi virágos festményeknek nyomai találtattak: melyekben 
a vörös-sárga és kék színek az uralkodók. A szentély 
igen kezdetleges csúcsivekbe futó boltozattal b ir , melyek 
a diadalív háta megetti keresztboltra támaszkodnak. Ab
lakok csak a templom déli oldalán vannak. 1832-ben a 
földrengés miatt e déli oldal falának felső vége mintegy 
kijjebb csúszott. A templom-hajó nyugoti végén emelke
dik a torony, mely a fal magasságáig szintén téglából 
van építve s csak azonfelül fazsindelylyel borítva, mig 
négyszögíí teste nyílt árkádokban végződik, azokon felül 
emelkedvén a hegyes fa-sisak, melyet 4 apró fiók-torony 
vesz körül. A vitorlákon levő évszám szerint 1777-ben 
zsindelyeztetett. E toronyban 2 h a r a n g  függ; a nagyob
bik Orosz Zsigmond és Löwey Zsuzsánna ajándoka 1777.

U r a s z t a l i  e szközök :  2 db. aranyos ezüst-tányérka; 
egyik IHS jegygyei; 3 db. aranyos ezüst-kehely; közölök 
csak 1 van használható állapotban ezen felirattal: „B. U. 
P. L. A. J. 1698.“ Vagyis: Bessenyei Ursula Penyigei 
Lakos Ajándékozta Jézusának. A 2-ik liliom-alakú, szárán 
drága kövekkel vagy csak színes üveggel ékített talpas 
kehely, melyen 1 liliom-alakú s forgatható rövidebb 
kehely borítja a belső poharat. A 3-ik egy igen kicsiny 
talpatlan pohár, csaknem hártya-vékony ezüstből. Továbbá: 
2 cinkanna; 2 fehér sáhos abrosz; 4 fehér kendő; 1 rojtos 
sárga szőr- és 1 veres szőr-kendő.

E g y h á z i  és i skola i  épüle tek .  A régi p a p i a k
43*



1750-ben készült s helyette a mostani 9 öl hoszszú, 4 és 
'/2 öl széles nádtetejű vályogépület, 4 szoba-, konyha- 
és kamrával s tornáccal 1860. épült. A ta n i tó i  lak  
1814-ben épült, de teljesen lakhatlanná levéli, 1871-ben 
egy 1300 □  öl területű új telekre, épitett az egyház 
téglaalapon vályogból s nádtetővel egy 10 öl hoszszú, 
5° és 2' széles iskolaépületet. Van benne 2 lakszoba, 
konyha, kamara s tanterem. Mindkettőnek vannak mel
léképületei is. Úgy a templom, mint ezen épületek a tűz 
ellen biztositvák.

In g a tla n o k . Közvetlen egyházi birtok: 10 hold 
s 1392 □* szántóföld; lelkészi állomány: 17 h. 1100 □* 
szántóföld; tanitói állomány 6 h. s 166 □* sz.-f., mind 
1600 □ ölével számítva. I n g ó s á g o k .  3 db. anyakönyv 
1775-től jelenig; 2 db. jegyzőkönyv; 1 alamizsnás diárium; 
körleveles jegyzőkönyvek , egyházker és e.-megyei jegyző
könyvek, névtárak s egyéb nyomtatványok stb. (1874. 
dec. 1. ö. ir.)

VI. N é p e s s é g  1801; Lelkek száma 184. 1877:
1. sz. 405; szülöttek sz. 23; újházasok sz. 6; halottak 
sz. 10. Iskolások: 1848: 25—30; 1875: tanköteles sz. 
52; isk. járók sz. 49; részben iskolázott 3.

54) Pete.
1409-ben fele Csáky Györgyé volt; 1470-ben pedig 

egy részét Csathó Gergely kapta kir. adománynyal. (Szir- 
may Sz.-v.-m. esui. II. k. 204. lap.) 1810-ben 30 házból 
álló oláh falu volt s a gf. Károlyiak bírták. Mai lakosai 
magyarul is beszélnek. Egykor bírhatták a Rozsályi 
Kunok is ; mert a szatmári ref. egyházmegye Solymosi- 
féle egyházlátogatási jegyzőkönyvébe Kun-Petének volt 
írva 1726-ban, talán egykori földesura — Kun Pétertől, 
így hihetőleg a R. Kunok védelme alatt reformáltatott. 
Róla különben keveset tudunk. A Bélteki Usualis matri- 
kulájába 68. lap) neve van csak fölvéve; a már emlitett 
vizitációnális jegyzőkönyv 1725—26-bau Atya filiájának 
mondja; sőt harangját is ott állítja lenni. Hihetőleg a 
kurucvilág, az 1709 iki pestis s az 1717-iki tatárdulás 
és a Károlyi grófok pusztították ki belőle a reform, ma



gyarságot. Azon 16 ref. egyéniség, mely (1877.) benne 
lakik, a puszta-daróczi anyaegyházhoz tartozik.

55) Porcsalma.
I. A k ö z sé g rő l á l ta lá b a n . Porcsalma fekszik 

szintén Szatmármegyében, a Krasznaközön; északról a 
Szamos folyó és Rápolt, északkeletről Sályi, keletről 
Pátyod, délről Tyúkod s az ecsedi láp , melyből Porcs
alma is tekintélyes részt bir, nyugotról Ököritó határol
ják. Földje (m.-e. 6000 hold) mindenféle gabnaneműt és 
tengerit bőven terem; a lápon egykor szép égrese volt, 
most csak nádlója és kaszálói vannak s ugyancsak a lápon 
találtató tavak- s a viz levezetésére szolgáló u. n. „Vá- 
jásból" télen sok halat és csíkot fognak. Mostani lakói 
csaknem mind földmivelők, kik terményeiket leginkább 
Szatmári árusítják el. 1795-ben postája is volt s egy 
nehány év óta szinte van.

Porcsalma jelenleg nem első helyén fekszik. Egykor 
beljebb feküdt a lápon, de az ecsedi vár építésekor, annak 
megerőditése szempontjából a Kraszna és a Szamos által 
elárasztott területről kénytelen volt kijebb a Szamos egyik 
ere a Balkány partján emelkedő dombos helyre menekülni. 
Telepítéséről igy szól Waltlier László (a Károlyi grófok 
egykori levéltárnoka, Porcsalma és az ecsedi láp cimíí 
müvében): 1388-ban a Kátba-nemből eredt Cbaholi-ágnak 
sarja Sebestyén, István és György fiaival „Sós" helység 
határában egy új helységet telepítettek s azt az ottan 
talált sok „porc-fűtől“ Porchalmának nevezték. E „Sós" 
helységnek itt a környéken semmi nyoma, hanem ott van 
északkelet felől a szik-sós területű Sályi, melynek határa 
épen Porcsalma keleti végéhez nyúlik s a melynek latinos 
neve aligha nem a „Sós" fordítása (Salis). Walther leg
alább a nevezett Sós helységet Sályiban véli feltalálni. 
Minthogy pedig a Chaholiak nem saját területökre tele- 
piték Porcsalmát: a birtokjogukban sértett Kaplon-nem, 
nevezetesen Károlyi Marhardffy László és András, Károlyi 
Siruonffy László, Wetésy László 1389, bőjtelő 17. István 
nádorispáu előtt Visegrádon protestáltak s ez a Chaho- 
liakat minden a falut illető ügyekbe avatkozás és haszon



vételektől eltiltá. 1397. Drág és Balk vajdák bírták. 
1448-at előzőleg a Domahidyak voltak rész-birtokosai, 
mivel 1448. ápr. 29. Domakidy Miklósffy Miklósnak Ka
talin leányától született unokáját Lónyay Andrást itt az 
őt illető rész-jószágba beiktatják. 1453. Doinahidy György 
fiai osztozkodnak benne. 1473-ban a Domahidyak mellett 
ecsedi Báthori István, András és László bírják. 1515. 
Ungai Hajas Tamás, 1517. Guthi Ferenc és Imre. 1519. 
Báthori András és Domahidy István rész-jószágukat benne 
elcserélik, ugyanekkor a Guthi-család jogát a Domahidy 
rész-jószágban elismerik. Majd — a kincstári kapuszámitás 
szerint, — 1549—58-ig Báthori András és Drágffy Gáspár 
özvegye s ennek második férje ecsedi Báthori György 
birják. 1562. Suhó Ferenc és Sukán János is bírnak 
benne. Ez évben nagy része elhamvad, úgy hogy benne 
csak 11 és '/2 porta maradt, mik közül 9 a királyé volt, 
mint ez idő szerint Porcsalma főbirtokosáé. 1570-ben a 
király és Báthori Miklós; 1598—1605. Báthori István és 
Ispán István; 1605. Báthori Gábor erdélyi fejedelem; 
1609. Kapy András és Réthey Péter; 1612. Kapy Sándor 
és András; 1620. a fennebbiek s Egry Bernát; 1624. 
Bethlen Gábor fejedelem s Pogrányi György; 1630. Csápy 
Zsófia és Mosdossy Imre; 1627. és 1633. iktári gf. Beth
len István és Péter; 1659. Jászay Mihály; 1687. rápolti 
Nagy Pál; 1729. Jékey Sándor és Mária Radicli Zsig- 
mondné; 1750. Nagy Sándor és György voltak földesurai. 
Majd Mária Tlierézia egy jelentékeny részére gf. Károlyi 
Antalnak ad új királyi adományt, ki annak nagyobb 
részét Szaplonczay Kristófnak Írja át. 1810-ben a Bajnay-, 
Balla-, B alogh-, Belényesi-, Császár-, Csehy-, Erdős, 
G algóczy-, Gyarmati-, G ye ne-, Juhász , Kanyó-, Kál- 
lay-, Károlyi gf., Kovács , Lázár-, Marsovszky-, Pap-, 
Sajó-, Sury-, S zap lo n czay -, Szentmarjay-, Tarczaíi-, 
Turbucz- és Ványi-családok voltak fóldesurai illetőleg 
nemes birtokosai; birtokosai jelenleg is nagyobb részben 
ezek s a Czibere, Domokos, Farkas, Galvácsy, Katona, 
Juhász stb. családok. (Szirmay Szatmárv.-m. esm. II. k. 
123. lap.)

E helység sok viszontagságon ment keresztül, nem 
is említve a vizárt, mely határát évenként meglátogatta.



Nem meszsze lévén a szatmári vártól és nagyközeiében 
Ecsednek, az ezen várak ostromára siető hadaknak útjá
ban állt; sőt ezenfelül midőn mind a két várban német 
helyőrség volt is , többször vala háborgatva. Ennek oka 
abban is rejlett, hogy Porcsalmának különösen nemes 
lakosai mindazon felkelésben részt vettek, mely a magyar 
nemzet polgári és vallásszabadsága kivívása végett támadt, 
így midőn I. Rákóczi Ferenc, felkelő hadait 1670. május
ban Szatmár alatt cserben hagyta, a porcsalmaiak nem
csak részt vettek a hadban, hanem prédikátoruk eként ma
rasztalta fegyverben az oszladozó hadat: „ne bizzanak a 
császárban, mert nincs hite az ebnek! Csak tegyék le a 
fegyvert, majd meg fogják látni hogy mi lesz.“ (Pauler 
Vesselényi öszszeesküvése, II. k. 50. lap.) Leghíresebb 
volt a porc8almai kuruc fölkelők között Kovács György, 
ki az 1711-iki n.-majtényi fegyver-letétel után az 1717-ben 
Szatmármegyébe törő tatárok ellen Porcsalmát aként védte 
meg, hogy a falu alatt köröskörül nagy tüzeket rakatott 
s a faluban meg nem szűnő tárogató s trombita és réz
üstökre feszitett bőrökkel alakított dobok pörgésével nagy 
zajt csinálva, a felültetett nemesekkel a falunak majd egy, 
majd más kijárásán csapott ki a tatárokra, a kik is azt 
hívén, hogy a faluban nagyobb erő táboroz, nem merték 
azt megtámadni. Ezen érdeméért 1748. ápr. 12. 86 éves 
korában a templomban temettetett el és sirverse egy fekete 
táblán ma is a templom falán függ. 1848-ban a deési s 
1849-ben az erdélyi hadjáratban szintén részt vettek a 
porcsalmai nemzetőrök s vaIának közülök honvédek is. 
Egyéb viszontagságát e helységnek a mi illeti: az egy
néhány tűzvész és járványból állott.

Porcsalma ős lakosai nemes és jobbágy magyarok
ból állottak. A XVIII. században távol vidéki óhitű lako
sok , oláhok s illetőleg oroszok is kerültek ide , kiket a 
keleti végre hihetőleg Szaplonczay Kristóf telepitett; de 
ezek mind elmagyarosodtak s nevök is csakugyan kivétel 
nélkül magyar.*) 1848 előtt az elöljáróság a lakosok mi
nősége szerint itt is kétféle volt, t. i. a nemeseké a nsek

*) Ezeknek tornyos templomuk, papjuk és kántoruk van; noha a leány- 
egyház Pátyodon nagyobb.



hadnagya s eskiitt társai- s a jobbágyoké a biró és es- 
kíittjei alatt. Újabban a határ-arány ositás is megtörtént 
1865-ben.

II. Az e g y h á z ró l á l ta lá b a n . Porosai ma a hitjavitás 
előtt róm. kath. anyaegyház volt. A reformáció korában 
Drágffy Gáspár illetőleg özvegye s ennek második férje 
ecsedi Báthori György lévén földesura: a javitott hit is 
hihetőleg ezek pártfogása mellett terjedt el benne. Ez 
esemény időpontját nem tudjuk; de aligha tévedünk azt 
állitván, hogy 1567-, még inkább 1570 ben a csengeri 
zsinat után, a Kálvin-féle irány volt már itt uralkodó. 
A már említett Drágffy né s ecsedi Báthori Györgyön 
kívül leginkább pártfogolták itt az egyházat a Bethlen 
fejedelmek és urak és Csápy Zsófia, a „vén kisaszszony", 
kinek a temető déli része közepén emelkedő vadrózsa
bokorral jelzett kerek sirdombját a nép még ma is muto
gatja és e sorok Írója is látta. *) Üldözték pedig — mint 
alább is meglátjuk, — a szatmári német parancsnok, a 
„pogány“ s az utolsó kuruc fölkelés feladása után az új 
fóldesurak, kik megcsonkiták a parókhia telkét s kik 
közűi Mária Therezia alatt egy Jékey (a szájhagyomány 
szerint) puskával is lődözött a r. kath. ünnepeken szán
tani menők után. Ennek dacára a reform, egyház — Isten
nek hála , — nem pusztult e l, sőt gyarapodott. A refor
mációt követő időkből ugyan keveset tudunk róla, mint
hogy a hajdani egyházmegyei jegyzőkönyvek elhamvadtak , 
a meglevők közűi legrégibbekben pedig csak egyes házas
sági és válóperekben hozott e.-m. végzések s illetőleg 
Ítéletek vannak innen bejegyezve, kezdve 1670-en, 1738-ig. 
Az bizonyos, hogy már 1642-ben a papi és tanítói hiva
talok el voltak különítve benne, noha később ismét egy 
időre egyesitve lőnek. A rendes presbitérium felállításának 
idejét itt se tudjuk. A múlt század végén megkezdődvén 
az egyház fejlődése, azt a mostoha idők sem voltak ké
pesek megakadályozni. 1795 ben 15 öl magas 8 szegű

*) Csápy Zsófia 1583-ban már Réthey Péter neje volt s özvegygyé lévén , 
1830. Mosdossy Imre vette el. Már első férjéhez is mint vén lány mehetett; mert 
a községben máig is mint „vén kisaszszonyu-nak van fenn a hire és Szirmay is 
2Szatinárv.<m. esni. II. k. 229. lap azt mondja, hogy legalább is 67 éves volt midőn
másodszor férjhez ment.



tornyot épit. E század közepén a szatmári (200 frt.), deb
receni (213 frt. 20 kr. ppb.), pataki (200 frt. ppb.) és szigeti 
(100 frt. ppb.) főiskolákra alapitványokat tesz, majd papi 
s aztán tanitói telkein emel épületeket, templomát javítja, 
keríti s díszes új iskolát emel stb.

III. Az egyes l e l készek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  n éme ly  események .  A porcsalmai ref. papokról 
1697-ig mit sem tudunk; de hogy ezen egyház létezett s 
papjai is voltak, kétségtelen. Szatmárvármegye 1672. febr. 
8. V.-Orosziban kelt utasításában Rajky János követének 
igy szól: „Porcslialmi prédikátor . . . .  felől követ atyánk
fia tudja miben legyen; azért. . . úgy urgealja. Porcshalmi 
prédikátor végett Rothal uram ő nga előtt is, mivel ő 
nga parancsolt felőle mindjárt megfosztották . . . .“ (Többi 
része olvashatlan; lásd Szatmárv.-megyei levéltár Act. pol. 
fascic. 18. Act. nro. 60. 1672.) Ezt alkalmasint a királyi 
biztos Rothál fogatta el s mint Rajkynak 1672. márc. 20. 
az ő kiszabadítása végett az udvari hadi tanácshoz be
nyújtott kérvénye is mutatja, a szatmári várban „jam 
ultra medium annum fogságban tartották bizonyos vaga
bundus Porcsalmai András nevű prédikátor helyett. (Sz.- 
v.-m. levéltár Act. pol. fascic. 18. Act. nro 89. 1672.) Lehet 
hogy ezen elfogott lelkész egy és ugyanaz lehetett az I. 
cikkben említettel. Nevét a budai kir. kamarai levéltárban 
sem sikerült feltaláltatnom. A későbbi papok köztíl ismer
jük a következőket: 1) 1679. Szaniszlai C. István. 2) 
1724. Petróczy György, ki ez év máj. 3. kitétetett a pap
ságból s a traktusból; de aztán megkegyelmeztek neki; 
mert az 1725-iki januári vizitáción mint porcsalmai papot 
dicsérik, bár nem inarasztják, mind e mellett megmaradt; 
mert 1726-ban igy vádolják: „az egymást m . . p . . . . ó 
személyeket tudva kopulálta, kánon ellen hétköznap pub
likálván s az nap kopulálván." Ennek dacára is marasz
ták; de nem maradt. 3) 1726—29. Ecsedy Pétert dicsérik. 
4) 1730—40. Kéuieri László, kit szintén dicsértek s 1740- 
ben traktus gazdája volt. Mivel a r. kath. urak előtt 
kegyben volt: nem maraszták. 5) 1741—45. Udvarhelyi 
György egyházmegyei ülnök, kiről 1744-ben azt jegyzi 
meg a vizitáció, hogy máskor vasárnapokon a lányokat 
tanítani szokta; de most nem. Hallgatói dicsérték; de nem



maraszták, mert az előző évben ő nem akart maradni. 
Voltak köztük zavargók és hipókriták, kik a gyülekezet
ben hallottakat a politikai hatóságnak nagyítva befújják 
s a lelkész hírének ártanak. Az ő idejében pestis is dúlt 
Porcsalmán, 1742-ben. 6) 1745. Tereli Szatmári Ferenc, 
ki innen Tatárfalvára ment. 7) 1746—47. Vécsei György. 
Alatta 1746-ban megfeddi a vizitáció az egyházat, hogy 
a cinteremnek ajtaja s a templomnak kulcsa nincs. 8) 
1747—56. ismét Tereh Szatmári Ferenc, ki ez idő alatt 
közkedvességíí ember volt. 1757—58. ki volt a pap, nem 
tudjuk. 9) 1759—65. Garbóczy András. 1760-ban pana
szolják ellene a vizitáción, hogy a penitencia-tartó szemé
lyeket letérdepeltette; ő pedig azt panaszolja, hogy az 
elöljáróság a kirekesztetteket csak '/2 írtra szokta bün
tetni. 1763-ban megintik, hogy a házasulandókat hirdesse 
ki. 1764-ben már e.-m. ülnök volt. 10) 1765—73. Mándy 
István. 11) 1773—75. Antal Mihály. 12) 1775—83. Vas
vári Odor István akadémikus pap s e.-m. ülnök. Jött 
Gyarmatról s 1783-ban nem marasztatván, F.-Daróczra 
Ígérkezett. 13) 1783—87. Bósvai István e.-m. ülnök, 
előbb gyarmati pap, ki itt meghalálozván, helyettes lett 
14) Hadpataki Onika László a szabolcsi traktusból, kit 
rendes pappá is akartak tenni s ki meghalt itt. 15) 1788 — 
1801. Atányi János, előbb kisari lelkész, ki egy új pa- 
rókhiális ház építését kívánta. Kívánalma teljesült is ; de 
ő nem lakhatott benne; mert meghalt. 16) 1801—1808. 
Dömsödi Dániel, egy barátságkedvelő s tanult ember. 
Jött a pataki főiskolából, hol esküdt diák volt s itt meg
halt. 17) 1808. Tunyogi László, egykor debreceni esküdt 
diák és tanult ember, ki ide Csengerből jött s innen 
Mikolába ment. 18) 1809 —13. Kozma Ferenc Kis-Namény- 
ból. 19) 1813—24. Nyári Inczédy József akadémikus 
pap, egykor e.-m. ülnök, ki innen Kocsordra ment. Aka
démiai úti naplója kéziratban maradt. Szép tehetségű em
ber volt; de gondatlan költekezése hűtlen sáfárrá tévé s 
bukásának lön oka. 20) 1824—36. Szakái Imre, egy 
közk^dvességű pap, ki itten meghalt. 21) 1836—43. Nyi
las József, ki innen Csécsére ment s ott meg is halt. 22) 
1843 óta Kiss Áron, ki az egyház emelkedésén lelke 
egész erejéből buzgólkodik. (Lásd az esperesek közt.)



IV. Segéd le lké szek .  1849. Persenszki Bálint; 
meghalt mint hérraánszegi pap. 1852. Kenyeressy Sámuel, 
most kisari pap s egyh.-megyei pénztárnok. Máudy Benő, 
most v.-oroszi lelkész 8 gyámint. elnök. 1862. Pótor Dá
niel, most cs.-ujfalusi pap. 1863. Kiss Albert, most ba- 
gaméri pap. 1865. Szarka Boldizsár, most vetési lelkész 
és e.-m. tanácsbiró. 1867—68. Kiss Kálmán, jelenleg 
n.-körösi kép. tanár. 1870. Fábián Ignác, meghalt Csekén. 
1872. Balogh Áron, most keér-semjéni pap. 1873. Balogh 
István, jelenleg fülpösi lelkész. 1874. Lengyel Sándor, 
most mándi pap, gyámoldai jegyző. 1876. Molnár János, 
most diószegi pap. 1877. Zöld Mihály.

V. T a n í t ó k  és i sk o l aüg y .  Az iskolának a refor
máció előtti állapotáról mit sem tudunk; hihetőleg nem 
is létezett az. A reformáció elterjedésével meg kellett nyílni 
az iskolának is; mert egy Miksa király korából származó 
irat azt bizonyítja, hogy azon időben minden protestáns 
egyházban volt iskola. (Fraknói: Hazai és külföldi isko
lázás.) Az első tanítók azonban magok a lelkészek voltak 
s úgy látszik a 2 hivatal Porcsahnán csak 1642 táján 
különittetett el. A hajdani tanitók azonban csak diákok 
voltak, kiket egyik-másik főiskolából pár évre hoztak, 
legalább erre mutat a Bélteki Usualis mátrikulája 71. lapján 
a p.-i tanítói fizetésben a coquia vagy sorfőzés. A tananyag 
hajdan szinte nem sok volt; egy kis vallástan alkalmasint 
a Batizi kátéjából, olvasás, irás és számolás s talán a 
latin nyelv elemei. Később a tiszántúli ref. egyházkerület 
s illetőleg a szatmári ref. egyházmegye által időről-időre 
kiadott tantervek s utasítások, s részben azon gyakorlat 
voltak az irányadók, melyet a valamelyik főiskolából 
kihozott rektor bent a főiskolában megismert; jelenleg 
pedig az 1876-iki e.-megyei tanterv. A tanitók közül a 
következők neveit ismerjük, u. m. 1) 1640 táján Kelemen 
diák. 2) 1691. Apostagi György. 3) Ugyan e tájon Eöl- 
vesi Mihály. 4) 1704. Darai András. 5) 1714. Bányai 
Mihály. 6) 1724. Darai András. 7) 1725. Bagosi György, 
a kit adulterium miatt kicsaptak; de talán megkegyelmez
tek neki: mert 1726-ra marasztják. Ekkor az a panasz 
ellene, hogy papja engedélye nélkül széjjel jár s Jékeyné 
főldesaszszonyt meg nem becsüli. Ugyanez évben a Tarczali-



féle e.-m. jegyzőkönyv 307. lapján Berkeszi Miklós van 
mint porc8almi rektor bejegyezve. 8) 1727. Újlaki Zsig- 
mond Tyúkodról, kit az 1729-iki vizitáció independensnek 
nevez. 9) 1729. Beregszászi György, kit 1731-ben azzal 
vádolnak, hogy vadászkutyát tart. 10) 1731. Sályi Fe
renc; dicséretes tanitó, ki innen 1745-ben Sályiba ment.
11) 1745. Csekey János, ki Jékey László földesár fiát 
kegyetlenül megvervén, 1747 ben e miatt nem marasztják.
12) 1747. Józsa Imre. Marasztották 1748-ban is; aztán 
nem szól a porcsalmi rektorokról a vizitáció 1750-ig. 13) 
1750. vagy talán előbb is ismét Sályi Ferenc 1757-ig, 
mely időn tál ismét nincs szó 1759-ig. 14) 1759-ben Kiss 
Józsefet marasztják s igy hihető, hogy 1757. és 1758-ban 
is ő volt itt. Utána jött 15) 1761—65. Demjén József. 
16) 1765—67. Almási Ferenc. 17) 1767—70 Galambfalvi 
Ferenc. 18) 1770. Szabó László. 19) 1771. Váradi István, 
ki talán egész 1775-ig itt szolgált; mert ez idő alatt nem 
szól a porcsalmi tanitókról a vizitáció. 20) 1775— 77. Be- 
lényesy György. 21) 1777. Dési György, kinek 1779-ben 
csak 7 tanítványa volt. 1783-ban Óváriba ment innen. 
22) 1783—85. Váradi József, ki mellett 1784-ben pre- 
ceptor volt Szilágyi József. 23) 1785—87. Etédy József, 
ki innen Cs.-Újfaluba ment lelkészül. Preceptor volt mel
lette Szilágyi András, Mándról. 24) 1787—93. Szűcs 
András. 25) 1793—96. Tömöri Ferenc, ki Tunyogról jött 
s előbb Debrecenben tanult. 26) 1796. Lippó András, ki 
Nábrádról jött s előbb Patakon tanult. 27) 1797 —1800. 
Keresztúri P á l, előbb pataki végzett d iák, később pappá 
lett. 28) 1800—1803. Zathureczky János, ki később pappá 
lett. 29) 1803—1805. Nánási Mihály Patakról, kit dicsér
nek mint szorgalmas tanítót; később pappá lett. 30) 1807. 
Nagy György Debrecenből, ki később szintén pappá lett. 
31) 1808—10. Hunyadi János Debrecenből. Mint géczi 
névleges pap Mándon halt meg. 32) 1811. Kiss Józsefet 
dicsérik. 33) 1812—14. Bakos Antal, dicséretes tanitó. 
Meghalt mint panyolai pap. 34) 1814— 18. Nagy Sándor. 
Előbb dicsérik, de már 1818. jan. vizitáción vádolják, 
hogy gazdálkodik, részegeskedik és nem tanít; ő pedig 
azt panaszolja, hogy a gyermekeket nem járatják isko 
lába. 35) 1818. Tóth József, egy korhely tanitó, ki az



egyháztanácsot megszamarazta. 36) 1819—22. Szeghy 
Péter; később pappá lett. 37) 1822—24. Gönczy Sámuel. 
38) 1824. Kiss Péter, kit dicsérnek. Meghalt mint keér- 
semjéni pap. 39) 1832—34. Széles Benjámin. 40) 1834— 
39. Ács Antal, később megyei esküdt s szolgabiró. 41) 
1839—41. Bakó Lajos, egykor debreceni diák s itt jó 
tanító. Meghalt mint kisari lelkész. 42) 1841 — 4 Kovács
Gáspár. 43) 1844—47. Bernáth Antal. 44) 1847—48. 
Sallay Mihály, jelenleg németi tanító. 45) 1848—54. Ke
nyeres)’ Sámuel Patakról, jelenleg kisari lelkész. 46) 
1854 óta Gacsályi Pál, jeles kántor; segédje 1865 óta 
Kótai Imre.

VI. B e lh i v a t a l n o k i  f i ze tések 1705 körül: 1) 
Minden szántó ember, a kinek 10 kereszt, búzájánál felebb 
terem, ad a prédikátornak 2 kereszt búzát, a mesternek 
1-et. 2) Minden gazda ad 30 pénzt, melyből 18 a prédi
kátoré, 12 a mesteré. A hol penig 2 nős atyafiak együtt 
laknak, a 30 pénzen kiviil tartoznak 48-at adni. 3) Min
den marhás ember ad 1 szekér fát; melynek '/3-a a mes
teré. 4) Minden ember, ha zsellér leend is , ad 1 szekér 
fát. 5) Mindenik mezőn vagyon 3—3 szántóföld, melyet 
3-szor megszántanak és a prédikátor magvával bevetik. 
6) A marhátlan emberek adnak a prédikátornak 2—2 
kéve nádat és 48 pénzt. 7) Az özvegy aszszonyok adnak 
3 sing vásznat, vagy 24 pénzt. 9) Házasok öszszeesküté- 
seért dénár 100. 10) Keresztelésért den. 24. 11) Halotti 
predikálásért den. 100. 12) Halotti éneklésért a mester
nek, ha predikálással temettetik a halott, den. 48; ha 
a nélkül den. 24. Későbbi kéz: „KB- Tek. Jékeiné asz- 
szonyom ad 10 kereszt búzát. Coquia est trina vice prac- 
tisanda.“ (Bélteki Us. matr. 71. lap.) 1801-ben a le l 
kész!  fizetés ez volt: 13 v.-frt., 90 kereszt búza, 10 
köböl szemes-élet, 60 szekér széna, 35 szekér fa, 12 
v.-frt. stoláre, 2 fordulón 2 köblös föld, melyet az egy
ház szántott s a lelkész magvával vetett, egyik fordulón 
2 nyilas kaszáló, mely 6 boglya szénát termett. A 10 
köböl szemes élet arra mutat, hogy már ekkor a mai 
kulcs volt használatban, mely az 1705-ikitől abban kü
lönbözik, hogy a kinek 13 kereszt életje nem terem, 3 
vékát fizet. (Belhiv. fizet, öszszegelt kimut. 1801.) Ugyan



ekkor (1801.) a t an í t ó  fizetése volt: 5 v.-frt., 50 kereszt 
búza, 5 köböl vékás-élet, 15 szekér fa, s a sintaxistáktól 
2 v.-frt., a grammatistáktól 1 '/2 , a konjugistáktól 1 frt. 
17 kr., a deklinistáktól 34 kr., olvasók- és silabizálóktól 
24 kr., a Hübnert stb. tanuló lányoktól 1 v.-frt. 12 kr., 
olvasók- és silabizálóktól 24 kr. tandíj s a temetési stolá- 
rék. (Belliiv. fiz. ősz. kim. 1801.) Az 1874-ben a l e l ké sz i  
fizetés következő: Mintegy 80 köböl részben keresztes és 
szemes búza; m.-e. 60 szekér széna (melynek 5 évi tar
tamra egyliázkerületileg engedélyezett váltságdija 4 és 6 
Írtjával m.-e. 200 frt. o. é.); 12 öl kemény tíízifa udva
rára szállítva; az országos törvény rendeletének megfele- 
lőleg az arányosításkor adott 41 hold 866 D 0 szántóföld 
egy tagban, 2155 □°sz.-f. a Fogáson, 22,800 D 0 nádló 
és rét a Nagylápon, a temető fíítermésének %-a és az 
e.-m. által megszabott stolárék. Ugyanekkor a t an í tó  
fizetése: Mintegy 40 köböl keresztes- és szemes-búza, 6 
öl kemény tíízifa udvarára szállítva; 19 hold s 866 □ * 
szántóföld egy tagban, 2156 □°sz.-f. a Fogáson, 11,140 
□  ® nádló és rét a Nagy lápon: a temető fíítermésének '/3-a; 
tandíjul az 1. osztálybeli növendékektől 46, a 2-diktól 
55, a 3-diktól 88 kr. s fejenként 1 csirke s a temetési 
stolárék. (Jegyzet. A fizetési kulcs a fentebb jelzett vál
toztatással az 1705-iki, csakhogy a szántás, nád-illetmény 
s garaspénz elmaradtak s ezek helyett az új földek adóját 
vállalta el és fizeti mindkét belhivatalnok részére az 
egyház. A földek holdja 1200 □  ölével van számítva. 
(Lásd az 1874. hivatalos öszszeirást.)

VII. Egyh áz i  e l ö l j á r ó s á g ;  néme ly  g o nd n o 
kok. Mint másutt úgy itt is a polgári elöljáróság, a föl
desurak s előkelőbb nemesek képezték a lelkész elnöklete 
alatt az elöljáróságot s gyakorolták a nép több vagy ke
vesebb befolyásával a belhivatalnokok — lelkész és ta
nító — hívását az úgynevezett „marasztáskor", mely, végre 
a tömérdek viszszaélések miatt úgy egyházi- mint kormá- 
nyilag eltiltatott. Az 1734-iki bodrog-kereszturi konvent 
felállítván a presbitériumokat, itt is lön egyháztanács, 
melynek legelső választatása idejét nem tudjuk; később 
maga egészité ki magát 1861-ig, a midőn népképviseleti 
alapon lett szervezve. Az egyház javaival való sáfárkodás



a presbitérium felállítása előtt egyedül az egyházfi tiszte 
volt: ezután az e fölibe emelt gondnok lett a fősáfár és 
felelős. Úgy látszik a porcsal mai egyházban 2 gondnok 
volt eleitől, u. m. egy fő- és egy alkurátor. F ő g o n d 
n o k o k :  1795. Galgóczy Imre. 1799. Erdős György. 
1807. Ary László. 1813. Czibere István. 1815. Gyene 
László. 1842. Galgóczy József. 1850 óta Galgóczy Sán
dor. G o n d n o k o k :  1767. Asztalos Mihály. 1799. Aszta
los György. 1800. Kovács József. 1803. Czibere István. 
1810. Czibere József. 1812. Sajó László. 1814. Bajnai 
István. 1815. Katona István. 1817. Vékony János. 1819. 
Czibere Sándor. 1820. Erdős István. 1821. Gyene László. 
1824. Sajó László. 1826. Ercfös István. 1827. Czibere 
Sándor. 1829. Katona Mihály. 1832. Kovács László. 
1834. Erdős László. 1837. Erdős György. 1840. Balla 
István. 1843. Sajó László. 1845. Czibere Pál. 1847. 
Domokos József. 1848. Erdős György. 1851. Czibere 
Miklós. 1853. Katona László. 1855. Gyarmathy Sámuel. 
1856. Balogh Zsigmond. 1858. Bajnai Pál. 1860. Balla 
László 1861. Balogh Zsigmond. 1863. Czibere László. 
1865. Balogh László. 1867. id. Bajnay György. 1868. 
ifj. Bajnay György. 1870. Gyarmathy Sámuel. 1873. 
Bajnay Pál. 1878. Katona Sándor.

VIII. T e m p lo m ,  t o r o n y  s h a r a n g o k .  Urasz-  
t a l i  k ész l e tek .  E g yh áz i  és i sko la i  épü l e t ek .  In 
g a t l a n o k  és i ngóságok .  A porcsalmai ref. t em p lom 
eredetileg I. Mátyás király korában épült, torony nélkül 
s alakra hasonlíthatott a még ma is fennálló vetési tem
plomhoz. Ezt látszik igazolni (a szatmári ref. e,-m. LIV. 
gyűl. tört. leírásában látható) 1845. dec. 7. kelt történeti 
leírás, mely szerint egy a templom keleti végéről levett 
négy8zögíí téglán 1088 évszám volt olvasható, mely tégla 
a torony alapjába tétetett. Ezen évszám aligha nem 1488- 
nak lett volna olvasandó, a 4-es szám elkopván; s e szerint 
a templom eredetileg ekkor épült volna. 1795—97-ben e 
templom nyugoti végihez egy igen szép arányú, hegyes 
tégla-sisakban végződő tornyot építettek, mely az erede
tileg csúcsíves templomhoz jól illett; került ez az egyház
nak a munkás kezeken kívül 1933 frtjába v. ez. Majd 
1833-ban a tégla-sisakot — melynek talán az eső vako



latát lemosta, — báldoggal borittaták be , mely a gomb
bal együtt 2366 írtba került. A templom végre szűk lévén 
a megszaporodott hivek befogadására, a sörényes zsindely- 
tetőt 1839—41-ben leszedték, a templom keleti végén 
levő szentélyt csúcsíves boltozatával széthányták; sőt a 
falak magasságából is leszedvén, úgy alakították át a 
mint ma is áll félkörű jezsuita ablakaival; de egykori 
díszes alakját meg sem közelíti. Az igen alacsony tetőt 
cseréppel födték be. A templom belső felszerelése, illető
leg bútorzata különben elég csinos. 1856-ban belől ki is 
kövezték. A toronyban 2 h a r a n g  függ. A nagyobb — 
5 mázsást— 1802 ben öntötte Tasnádi Lázár János; a 
kisebb — 3 mázsást — pedig 1808-ban Tasnádi Cserépi 
György. Ezek egyikét a forradalomban az ágyúvá öntés
től készpénzzel váltá meg az egyház. Volt egy igen régi 
kis harangja is az egyháznak, melyet Majtisnak adott el. 
A harangon kívül óra is van, mely 1856-ban készült.

Ura8z t a l i  kész le tek .  8 kendő, mik közűi nehány 
fehér patyolat arany és selyem hímzésekkel, ezek közűi 
2-tőt 1844-ben Szegedy Johanna készített; továbbá 1 kar
mazsin színű, 1 lilaszin virágos selyem kis kendő elron- 
gyolva, melyet Czibere Lászlóné ajándékozott; 4 abrosz 
s végre 1 sötétkék bársony felső teríték, piros selyem 
béléssel s arany-rojttal, szögletein pedig búzakalász és 
szőlőfürttel arany- és ezüst-fonalból hímezve. Ajándékozta 
Munkácsi Joó Pálné; hímezte Csécsi Teréz. 2 kenyér
osztó czin- és 1 kenyér-szelő fa-tányér. 2 ezüst-pohár; 
egyike kehely alakú kivül-belől dúsan aranyozva, ezen 
fölirattal: „C S 1615.“ A két betű közt egy paizsban 3 
hegygyei öszszefont fejes szög, vagy nyilveszsző látszik, 
mely egy W-hez vagyis inkább egy héber schin betűhez 
hasonlítván, azon téves nézetet eredményezte, hogy e 
kehely ajándékozójának gróf Wesselényi Sárát vagy Su- 
sánnát tartották. Miután pedig Porcsalmán a Wesselényiek 
nem birtak, hanem birt Csápy Zsófia, e poháron levő 
betűk sem mást tesznek, mint Csápy Sófia; az első betű 
mindenesetre C és nem G , ezt követi a W-nek nézett 
három szeg (mely a kereszt 3 szegje is lehet) s az S betű, 
mely a Zs helyett még nem oly rég is közhasználatban 
volt. A másik ezüst-pohár kupa-alakú s csak belől és



ajkain van aranyozva; körirata ez: „A Porcalmi Eccle- 
siahoz coníeraltatott 1688.“ Volt továbbá 1845-ben 3 
kanna. Ebből egy bádog-kannát Porcsalmai Juhász And
rás és neje készíttetett 1804.; ezt a rozsda ette meg; a 
másik kettő egyikét Tordáról ajándékozta talán 1740-ben 
Porcsalmai Czibere Mihály. 1854-ben 2 diszes khina-ezüst 
kannát szereztek az elavultak helyett. Van egy pakfong 
keresztelő-kancsó is tojásdad-alakú pakfong-tálcával, mit 
a jelenlegi lelkész felhívására vettek 40 vfrtért a nők 1843.

Az egyház i  és i sko l a i  é p ü l e t e k  a két parókhi- 
ális telken vannak, melyek egymással szemben az útca 
2 oldalán, a falu közepén feküsznek. A pa p i  t e l ek  az 
északi soron van s egyik szájhagyomány szerint egy 
„Báthori gróf", talán Ecsedi Báthori György, mások 
szerint „a vén kisaszszony" Csápy Zsófia ajándoka. Ezen 
1801-ben épült egy nádtetejíí papiak téglából; de a mely 
elavulván, helyette m.-e. 1000 frton a jelenlegi lelkész 
építtetett egy 3 szoba-, pitvar-, konyha s kamrát és pincét 
magában foglaló kényelmes paplakot 1857-ben. Ezzel 
szemben egy rozzant kamra és sütő állt, mely az 1844-iki 
tűz után épült; de elavulván, a papiak sorjában épített 
az egyház egy káplán-szobát, kamrákat és szint magában 
foglaló derék melléképületet 1874-ben. A papi parókhia 
nyugoti oldalán egy sikátor húzódott le a temetőre, me
lyet a hatalmas Szaplonczay Kristóf kicserélt 1778-ban az 
egyházzal s ugyanő elfoglalta a parókhiának a Balkántól 
a temetőig terjedő részét is. A t an í t ó i  és i s k o l a - t e l e k ,  
vagyis a másik p a r ó k h i a  az útca déli során a kis-útca 
melletti szögletén fekszik, adta iktári gf. Bethlen István 
1642. apr. 22. Huszton kelt rezoluciójával, melyben meg- 
hagyja Csaholyi Gáspárnak, hogy keressen fel 1 puszta 
telket s az azután járó földeket adja oda Császár András
nak , ki a földek után a tizedet a skhólához megadja. 
Ezen földek alkalmasint azon telek tartozékai voltak, me
lyeket előbb Kelemen diáknak a porcsalmai skóla gondvise
lőjének (talán tanitójának?) a nevezett, 100 írtban inskri- 
bált. Ezen telken egy régi és szűk iskola-épület állott, 
a melyre az egyház egy az országos törvény kellékeinek 
megfelelő diszes iskolát épített 1870-ben.

I n g a t l a n o k .  A porcsalmi ref. egyház az arányosítás
14



előtt is a vagyonosabbak közé tartozott, nevezetesen a 
belhivatalnokok használatában levő földein kívül volt 18 
hold szántóföldje, 50 köblös égrese a lápon s 100 bog- 
lyás kaszálója a „Szakáiban11, mely utóbbit egykor el 
akartak tőle perelni. Mostani közvetlen birtoka — a VI. 
cikkben emlitett belhiv. földállományon kiviil, — követ
kező : a helység keleti végén egy puszta telke 4 h. 652 
□  öl, szántóföld egy tagban 18 hold 71 □ öl, a fogáson 
ismét 1408 □  öl, kaszáló egy tagban 66 khold s 1402 □  
öl, faiskola 1 khold 600 □  öl, templom tere 700 □ öl, 
temető 1 khold 254 □ öl. I n gó sá g a i  az 1767., 1839., 
1854. és 1871. kezdett anyakönyveken, az 1807 óta ve
zetett jegyzőkönyveken kívül, a körleveles jegyzőkönyvek , 
alamizsnás diárium, egyházkerületi s megyei jegyzőköny
vek s egyéb nyomtatványok s az egyházi és parókhiális 
pecsét 1823. és 1833-ból, amaz egy kacsa, emez a zászlós 
bárány címerrel.

IX. Népesség.  1801: lelkek száma 441. 1877: 1. 
sz. 917, újházasok sz. 11, szülöttek sz. 50, halottak sz. 
20. Iskolások. 1801: tanulók sz. 50. 1877: tanköt.
6— 12-ig 110, iskolába jár 92, részben iskolázott 10, 
iskolázatlan 8 cigány.

55) Puszta-Darócz.
I. A község-  és e g y h á z r ó l  á l t a l á b an .  Puszta- 

Darócz fekszik a Szamoshoz közel; határa nem nagy, de 
jó ; s egykor szép erdeje is volt. Régen Lázár-Darócznak 
nevezték. Ezen melléknevét Lázártól vehette, ki a tatár
járás után első birtokosa lehetett, mint I. Károly (1323.) 
oda Ítélő leveléből látszik. 1462. felét Nádasdy János, 
Drágífy Miklós királyi adománynyal megnyerik. 1526-ban 
Derenchényi Péternek, Pálnak, Tárkányi Miklósnak és 
másoknak benne rész-jószág adatott. 1597-ben Derenchényi 
István a maga részét vejének Radák Györgynek engedte 
át. 1597-ben Puszta-Darócznak neveztetett, s a cigányok 
lakóhelye volt, a mint Bük Farkas részére kiadott adomány
levélből kitetszik. 1630-ban Gödé Judit és Thorday János 
benne rész-jószágot, 1651-ben a Kállay-lányok és Csalay 
László az egész helységet bírják; 1652-ben Lónyay Zsig-



mond; 1687-ben báró Károlyi László királyi adomány mel
lett benne rész-jószágot nyernek. 1870-ben birták: gf. Bar- 
kóczy Ferenc, a Kanisayak, Nagy Gábor, Patay Mihály, a 
Becskyek és más nemesek. (Szirmay Szatm.-v.-m. e. II. k. 
197. lap.) Szatmár közelében feküvén, osztozott a hábo
rús idők minden vészeiben.

Mint Drágffy-birtoknak a reformációt ugyanezen család 
befolyása vagy talán fellépése folytán kelle bevennie, még 
pedig ezen család védelme alatt működő reformátori körtől. 
A reformációnak előbb a lutheri, később a kálvin-féle 
iránya terjedt el benne s kezdet óta a szatmári ref. egy
házmegyét alkotó gyülekezetekhez csatlakozott, a hova 
tartozik ma is. Filiája Pete. Ez egyház élete különben 
folytonos küzdelem s félő hogy a folyton szaporodó gör. 
kath. elem között feloszlik nemcsak a ref. anyaszentegyház, 
hanem a magyar nemzetiségnek is nagy kárára! A szat
mári ref. egyházmegye a magyar ref. segélyegyletnek 
állandó segélyezés végett ajánlotta. Vajha a helységben 
lakó ref. nagybirtokos nem nézné közönynyel hanyatlását!

II. Az egyes  l e l k é s ze k  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e semények.  A p.-daróci papok ismert sorát 1) 
1690. Pataki Mihály nyitja meg, kit csakhamar követett 
2) Vári János. 3) 1713. Kállai János. 4) 1724. Tliury 
János. Ezek léviták voltak. 5) 1726—32. Géczből jött 
Gönczy Mihály. 6) 1732—34. Harasztkereki György. Ezek 
rendes papok valának. 7) 1735-ben egy lévita. 8) 1736. 
Almási N. N. rendes pap, kinek új parókhiális házat 
Ígértek építeni. 9) 1736—38. Bányai Mihály. 10) 1738— 
41. Bodoki János. 11) 1741. Komáromi István lé vita, ki 
1743-ban pappá lett s itt 1745-ig lakott. 12) 1745. Hor
váth József lévita. 13) 1746—49. Sentei Sámuel rendes 
pap. Ennek idejében az egyház ládája a Patayak házánál 
állott, a honnan erővel kelle elvitetni. Ekkor 1 köböl 
búza 6 máriáson kelt! 14) 1749—55. Bányai Mihály. 15) 
1758—66. Farkas István. 16) 1766. Tóth Ferenc. 17) 
1767—75. Nagy János. 1768-ban megengedte a vizitáció, 
hogy N. J.-t vékás élettel fizethessék. 18) 1775. Gyar
mati István e.-m. ülnök, kit öregsége miatt nem marasz- 
tottak tovább. 19) 1776—80. Farkas István, ki innen 
Szárazberekre ígérkezett. 20) 1781. Balogh Pál, ki 1783-ra
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Császlóba Ígérkezett. 21) 1783—85. Zilahi József, ki 
Dobra Ígérkezett. 22) 1785—88. Selyebi János Sz.-Be- 
rekről. 23) 1788—92. Vas Gábor. 24) 1792—94. Vecsei 
István. 25) 1795. Csécsi N. János, ki tanítani nem sze
retvén, Gyiigyére Ígérkezett. 26) 1796. Horváth József. 
27) 1797. Kónya György. 28) 1800. Vas Gábor. 29) 
1803. Pesti József. 30) 1807. Balla János, kin, itt egy 
lakos (Széles szerint), példás embertelenséget vitt véghez. 
31) 1808. Várady Gábor; jött Kiskolcsról, s ment 1810. 
F.-Daróczra. 32) 1810. Fekete István, dicséretes pap és 
tanító. Alatta 1816. a vizitáció a presbitérium felállítását 
sürgeti; de a melynek 1817. sem igen vala kívánt ered
ménye. Ez évben meghomályosodván a különben is öreg 
F. I. szemei, a papságról lemondott. Utóda lett 33) 1818. 
Mester István, ki egész 1835 ig kedves pap s tanító volt. 
34) 1835—50. Tacsi Bálint, ki az 1836-ban készült fa
toronyra saját költségén egy vitorlát szerzett. 35) 1851— 
61. Gyarmathy Zsigmond, jó pap és tanító. 36) 1861— 
64. Lábas István, ki innen Darákra ment viszsza, honnan 
jött. 37) 1864—73. Szathmári István, ki itt elhalt. 38) 
1873. Fereuczy Imre. 39) 1874 óta Sárközy Ignác.

III. T a n í t ó k  és i sko l aügy .  Puszta-Daróczon az 
iskolatanitás kezdet óta a lelkészek kötelessége volt; 1777- 
ben azonban a pap mellett tanítóul emlittetik Csepelyi 
Mihály; 1782-ben Költő János, ki 1783-ra Kisnaményba 
ígérkezett; 1783—85. Patay József. 1785-tól 1835-ig 
ismét a lelkészek tanítják az iskolát is és ezek között 
különösen kiemelendő Fekete István és Mester István. Az 
öreg Tacsi Bálint lelkész hivataloskodása végévei ala tt, 
1844-től egyes ifjak működtek mint segédtanítók; de a 
kiknek nevök feljegyezve nincs. Gyarmathy Zsigmond 
lelkész tanítói működését is dicsérettel kell említenünk, 
valamint Szathmáry István is méltánylást érdemel stb.

IV. L e lk é s z i - t a n i t ó i  f i ze t é sek  1705 körül: 1) 
Minden gazda a kinek vetése van ad 4 kereszt búzát s 
4 kévét; 1 boglya szénát; 1 szekér fát s garaspénzül 16 
polturát. 2) A ki félbért fizet, ad 3 véka búzát. 3) 2 gu- 
zsalyos özvegy' együtt ad 3 sing vásznat. 4) A marhát- 
lanok és zsellérek ketten adnak 1 szekér fát, úgy szénát 
is. 5) 3 nyomású mezőn van 2—2 parókhiális szántóföld,



melyet az ekkla szántat. 6) Keresztelés 1 tyúk s 1 kenyér 
vagy 8 poltura; esketés 1 frt.; halott-predikálás 1 frt. 
7) A nemesek diskréciójában á ll, ha többet akarnak adni 
mint a község. (B. M. Us. 30. lap.) 1801: 16 köböl búza; 
6 szekér széna; 16 szekér fa; 5 v.-frt.; a 3 fordulón 5 
köblösnyi 2 db. föld, melyet az ekkla szántat; stolárék. 
(1801. Belhiv. fiz. ősz. kimut.) 1874: 22 köböl búza; 6 
szekér széna; 6 öl fa; 20 frt. o. é .; tandíjul ugyananynyi; 
12 marha-legeltetési jog, mely m.-e. 24 frtra tehető; 10 
hold szántóföld (1600 □ ölével) s 294 □ öl; a stolárék.

V. T e m p l o m ,  t o r o n y  s ha r angok .  U r a s z t a l i  
e szközök.  E g y h á z i  és i sko l a i  épüle tek .  I n g a t l a n  
és ingó j avak .  A t em p l om  a helység nyugoti sorján 
fekszik, a parókbiális telek déli oldalán. Egyszerű négy- 
szögletes fa-építmény , talpra építve, deszka-kerítéssel, 
sötétkékre festett deszka-menynyezettel. Közepén egy fes
tett úrasztala stb. A templom előtt áll a négyszögű fa- 
t o r o n y  vagyis inkább harangláb, benne egy 150 fontos 
harang; „a P.-Daróczi Refta sz. Ekkla öntette a maga 
költségén 1828.“

U r a s z t a l i  e s zközök :  1 ezüst-pohár aranyozott 
ajakkal; oldalain arany-virág disziték s 3 koszorú, 2 férfi 
és 1 nő alakkal s ezen felirattal: „Én Csizmadia Péter 
Hadtam ez Pohárt testamentomban Isten tisztességére az 
Daróczi sz. Ekkla számára A. D. 1648.“ 1 ón-kanna,
ezen felírással: „Ns. H. Bakó Antal ajánlotta 1822. E.“ ; 
1 ón-tányér, ezen felírással: „Németi városa conferalta e 
tányért a Daróczi Ekklézsiának 1648“ ; 1 keresztelő-edény 
tálcájával együtt, sárga alapon, kék és piros virággal, 
festett bádogból; 1 arany-csipkével szegett vékony gyolcs
abrosz , kék-vörös csikkal s alján ezen írással: „A P.- 
daróczi ref. templomnak ajánlotta 1798. E. Kövér Mihály 
és Pásztai Mária“ ; 1 szakadozott gyolcs-kendő 4 szögletén 
4 arany-virággal; 1 másik szakadozott gyolcskendő, két 
oldalán 3—3 arany-virág s olvashatlan írással; 1 veres 
selyem-virággal hímzett, aranynyal pontozott kendő; 1 
sáhos nagy abrosz, egyik szélén ezen felírással: „Mónus 
Erzsébet"; 3 más abrosz, csikkal és kockákkal.

E gyh áz i  és i sk o l a i  épü le tek .  A templommal 
csaknem szemben van a p a p i a k ,  mely 1834-ben kő



alapon, vályog-fallal építtetett; fedele nád. Van benne 3 
szoba, oldalkamra s konyha. Ugyanazon parókli. telken 
áll az iskola is, vályogból, zsindely-fedél alatt, egy tágas 
tanszoba és előszobácskával, mely Szathmáry I. lelkész- 
tanitó buzdítására pár évvel ezelőtt épült. A legszüksége
sebb melléképületek szintén nem hiányzanak. Mindezen 
épületek a templommal együtt a tííz ellen biztositvák.

I n g a t l a n o k .  Lelkészi állomány: 6 h. s 96 □*; 
tanítói állomány: 4 h. 198 mind 1600 □ öllel. In 
g ó s á g o k :  2 db. anyakönyv 1765. és 1839-en kezdve; 
3 db. körleveles jegyzőkönyv, 1834 , 1842. és 1858 bán 
kezdve; 3 db. gondnok-számadási és egyházi j.-k., 1821., 
1839. és 1858 bán kezdve; 1 alamizsnás diárium 1822-ből; 
az egyházkerületi névtárak 1855 és e.-ker. jegyzőkönyvek 
1860 óta; több egyházmegyei jegyzőkönyv s egyéb nyom
tatvány és parókhiális pecsét 1833-ból.

VI. Népesség.  1801: Lelkek száma 132. 1877: 1. 
sz. 139, szül. sz. 21, újház. sz. 1, halottak sz. 14. Isko
lások. 1848: 7. 1877: isk.-kötelesek sz. 16, isk. járók 
sz. 10, részben iskolázók sz. 6.

56) Puszta-Jánosi.
Jánosi M.-Csenger és Pátyod között fekszik; birto

kosai azok voltak, kik Csengernek a reformáció táján. 
Csaholyi Imréről Melith Györgyre szállott 1545-ben, kik 
mindketten reformátusok voltak. (Szirmay Szatm.-v.-m. e.
II. köt. 130. lap ) Noha Ember Pállal úgy közölte is a 
szatmári esperes, mint a szatmári traktus egyik ekklé- 
zsiáját, minthogy lehetett benne még akkor egynéhány 
ház: puszta volt ez már 1705-ben is, mint ez a Bélteki 
mátrikulája 9. és 102. lapjáról látható. Ennek következ
tében a papi fizetés sincs oda bejegyezve. Ezután róla 
egyedül az 1808-ban Kabay Ferenc esperes által készített 
dijleveles mátrikulában van szó, a hol a csengeri egyházi 
javak jegyzékében úgy emlittetik a puszta-jáuosii parókhia 
a hozzátartozott földekkel együtt, mint a csengeri egyház 
tulajdona. 1782-ben temploma körfalai még meglehetős 
nagyságban megvoltak. Helye a szántóföldek közül ma is 
kimagaslik.



57) Rápólt.

I. A község -  és eg y há z ró l  á l t a l á b an .  Rápolt 
fekszik a Szamos balpartján; határa búzát, tengerit, szé
nát bőven terem. Hajdan a Rápolthy-nemzettség bírta. 
1430-ban Domahidy György és László elfoglalták, de 
Rápolthy Andrásnak Zsigmond király viszszaadatta; 1590. 
Rápolthi Nagy Mátyás, 1665. a Thury leányok benne 
rész-jószágot nyertek. 1810 ben bírták a Rápolthi Nagy- 
nemzettség, Kormos, Kanizsay, Erdélyi, Szabó, Kaszonyi, 
Gersenyi, Sándorliázy és több nemesek. (Szirmay Szatm.- 
v.-m. e. II. k. 122. lap.) Határ terjedelme mintegy 400 
hold. A háborús idők viharainak — a mohácsi vész utáni 
időktől az utolsó tatárfutásig, — szintén ki volt téve; a 
„sárga német" vagyis a szatmári német várőrség itt is 
garázdálkodott. A múlt század utolsó éveiben a Szamos, 
északi részén egy egész sor házat elhordott. 1848-ban 64 
házból állt az egész helység s ezek közül l et r. kathól, 
s 3-at zsidó család lakott. Mint kuriális hely, a nemesek 
hadnagya s esküdttársai által igazgattatott.

Előbb a lutheri, később a Kálvin-féle reformációt a 
szomszédos egyházakkal egykorúlag bevevén, azóta a 
szatmári ref. egyházmegyéhez tartozik. Régen Mácsának, 
azután üköritónak volt filiája egész 1739-ig. 1739-ben 
Oköritótól elvált s azóta, kivevén 1 évet, anyaegyház.

II. Az egyes  l e l k é s zek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e semények .  1) 1739—40. Komáromi (István) 
lévita. 2) 1742—43. Gyalai Sámuel. 1743—44. Czégény 
filiája volt Rápolt; 1744 ben újra papot kért. 3) 1744— 
47. Vári Mihály, ki alatt 1747-ben egy embert, ki Czé- 
gényre jár át prédikációt hallgatni, megint a vizitáció, 
hogy helyben járjon templomba; egyúttal megrendeli, 
hogy ha az intésnek nem engedelmeskedik: exkommuni- 
káltassék. A parókhiális telket is ekkor adományozzák 
Erdélyi Ferenc, E. Miklós, Gerzsenyi Dávid és Nagy 
György. 4) 1747—50. Bodoki Sámuel, kit nem marasz- 
tottak, mivel nem volt jó kántor. 5) 1750—54. M. Szat
mári János. 6) 1754—60. Udvarhelyi György e.-m. ti. 
7) 1760—62. Selyebi János. 8) 1762—65. Hollós András. 
9) 1765-ben Bugyinczki Mihály. 10) 1766—69. Gáti Jó



zsef, ki több bűne miatt tömlöczbe vettetett. 11) 1769— 
72. Antal Mihály. 12) 1772—76. Mándy István. 13) 1776— 
78. Vecsei István. 14) 1778. Almási Ferenc, kinek idejé
ben a rektorság felállittatott. 15) 1779—85. ismét Mándy 
István. 16) 1785—87. Illyési József, ki anyakönyvet 
nyitott. 17) 1787—89. Újvárosi Sámuel. 18) 1789—91. 
Mogyorósi András. 19) 1791—94. Kalocsay Mihály. 20) 
1794—97. Lovas Sámuel. 21) 1797. Ikafalvi Ferenc. 22) 
1798—1801. Fekete István. 1800-ban panaszol, hogy 
fizetéséből a tanító javára lefogtak. 23) 1801—1803. Szabó 
József, kit korhelységgel vádoltak s kinek a szénát ter
mészetben fizetni nem akarták. 24) 1804. Kató Ferenc. 
25) 1807—14. Pongrácz György, kit rendetlenül fizetnek; 
különösen a fáját, miért el is ment. 26) 1814—20. Ba- 
ranyi Mózes, kit a vizitáció párszor, akarata ellenére ma- 
rasztott; mert nem fizették. Egyik hallgatóját Dobos And
rást vádolják, hogy új kenyérkor úrvacsorájával nem 
élt, mely botrányért a vizitáció az e.-m. gyűlésre beidézi. 
1816-ban B. M. a jó rend és közerkölcsiség előmozdítá
sára , bizonyos cikkelyeket irt a kurátor és presbitérium 
elé. 1817-ben nem fizették, sőt meglopták. 27) 1820—22. 
Kurovszki György; kedvellik. 28) 1822—26. ismét Ba- 
ranyi Mózes. 29) 1826. Sinka Gábor. 30) 1832. Rácz 
János. 31) 1833—36 Barkász György. 32) 1836—39. 
Tárczai László. 33) 1839—41. Borzovai Nagy Gábor. 
34) 1841—48. Teleky Mihály. 35) 1848—57. Horváth 
Béniám, ki Borzován halt meg. 36) 1857—62. Kenye- 
ressy Sámuel, jelenleg kisari pap s e.-m. pénztárnok. 37) 
1872—74. Tóth Benedek, jelenleg sz.-újlaki pap. 38) 
1874—78. Ács Lajos, jel. csekei lelkész. 39) 1878. ápril 
26 óta Nyiry Gyula, előbb borzovai lelkész.

III. I s k o l a ü g y  s t an í tók .  Az iskolaügy legrégibb 
múltjáról mit sem tudunk. Minthogy pedig 1739-ig Rápolt 
Ököritó filiája volt: úgy látszik, hogy magában Rápolton 
rektornak kellett addig lenni; legalább 1724-ben Szenta 
Ferencet úgy emlegeti a Solymosy protokolluma, mint 
rápolti rektort. De ezután újra megszűnt itt a rektória. 
1739-től fogva külön papja lett Rápoltnak s azóta ez tel
jesítette a tanítói kötelességeket is. 1778-ban ismét felál
littatott a rektorság; 1-ső tanító volt: Kiss Pál, kiről



úgy emlékeznek mint rósz tanítóról. 2) 1779. Somodi 
Gábor. 3) 1780. Benedek János. 4) 1781. Bakó Miklós. 
5) 1782. Szabó László. 6) 1783. Tömöri Ferenc. 7) 1784. 
Katona Péter. 8) 1785. Patai József. 9) 1786. Cséke Sá
muel. 10) 1788. Gáti Sámuel. 11) 1789. Enyedi István. 
12) 1790. Galambfalvi Ferenc. 13) 1792. Varga István. 
14) 1793—95. Csala János. 15) 1795. Szabó László. 16) 
1798. Bárányi László, ki az iskolát elpusztitá s korhely 
volt. 17) 1797. Czeglédi István, dicséretes tanitó, kinek 
elmenetele az iskolára nézve nagy kár. 18) 1798. Szabó 
István. 19) 1799. Bátori Pál. 20) 1801. Nagy János. 
1802-ben romladozott háza s gyenge kántorsága miatt 
elmegy. 21) 1803. Boros Mártont dicsérik. 22) 1804. Szé
les Zsigmond, előbb mándi tanitó. 23) 1805. Költő János. 
24) 1806—1808. Runyai István. 25) 1808—13. Balog 
Mihály, kit dicsérnek; de nem fizetik s háza rósz. 26) 
1813. Szodorai Pál, dicséretes tanitó. 27) 1814. Komá
romi József. 1816. januárban promóciót kér; a tanítói 
lak és iskola lakhatlan. 28) 1817—20. Szekeres László. 
Panaszol a vizitáció előtt, hogy nem fizetik; majd, hogy 
nincsenek tanítványai. 29) 1820—26. Lengyel József; 
tanítványai nincsenek. 1823-ban a tanszoba alkalmatlan; 
nem igen járnak. 1824-ben a tanszoba ismét nincs elké
szítve s e miatt a tanítás szünetel. 30) 1826. Mándy 
Benjámin. 31) 1827. Fórizs János. 32) 1829—30. Nagy 
Sándor. 33) 1830—32. Almási Ferenc. 34) 1832—34. 
Hermon András. 35) 1834 — 36. Nagy Sándor. 36) 1836— 
37. Fórizs János. 37) 1837 — 40. Peres József. 38) 1840— 
42. Jakab János. 39) 1842—43. Kovács Ferenc. 40) 
1843—46. Nyíri Ferenc, ki egyike volt a jobb tanítók
nak. 41) 1846—47. Vatai Mihály. 42) 1847—48. Király 
Pál (?). 43) 1848—50. Ballogh Imre. 44) 1850—52. Csen- 
geri István. 45) 1852—54. Bólyák Elek. 46) 1854—67. 
Sinka Gábor, felavatott lelkész és szorgalmas tanitó, ki 
itt halt meg. 47) 1867—70. Berki Péter. 48) 1870—71. 
Fodor Lajos. 49) 1871—72. Tóth Benedek lelkész. 50) 
1872—73. Kolumbán Bálint. 51) 1873—74. ifj. Kemenszky 
Dénes. 52) 1874 óta Lipcsei Károly.

IV. Le lké sz i  és t a n i t ó i  f i ze tések,  a) Lelkészi 
fizetés 1705 körül: 1) Készpénz 16 frt. 32 dénár. 2) Min



den gazda ád .3 kereszt búzát. 3) M. g. 1 szekér szénát.
4) M. g. 1 szekér fát. A kinek vetése nem volt: az ád 
6—6 véka búzát; a kinek vonó marhája nincsen: 2 vé
kát. 5) Keresztelésért 8 polturát. 6) Esketésért a nemestől 
7 máriást. 7) Temetéstől 4 máriást. (B. Matric. Us. 72. 
lap.) 1801: 1) Pénzfizetés 16 v.-frt. 2) 72 kereszt élet. 
3) 6 köböl vékás élet. 4) 34 szekér fa. 5) 34 félszekér 
széna. 6) 6 vagy 7 v.-frt. stoláre. (Belhiv. fiz. ősz. kim. 
1801.) 1875: 1) 40 köböl búza. 2) Széna pénzben 70 frt. 
3) Egyházi fixum fiz. 6 frt. 72 kr. 4) 6 vékás föld. 5) 
6 öl fa. 6) 200 kéve nád. 7) Az új temető fütermésének 
%-a. 8) Stoláre mintegy 10 frt.

b) A tanítói fizetés 1848-ban: 1) A gazdáktól mint
egy 12 köböl búza. 2) A zsellérektől 5 vfrt. 3) Az egy
házi pénztárból 8 váltófrt. 4) 3 öl fa és 100 kéve nád.
5) Fél vékás kenderfóld, 3 vékás szántóföld. 6) Az egy
házi malomból a szombati vám. 7) Tandíjul 14 váltófrt. 
14 véka esős tengeri. 8) 7 váltófrt. stoláré. (1848-iki 
leir.) 1874: 1) 20 köböl gyűlt búza. 2) 30 frt. széna
pénz. 3) 3 frt. garaspénz. 4) 3 öl fa és 100 kéve nád. 
5) 2 vékás föld és az új temető fütermésének '/3-a. 6) 
Stoláre és tandij. (1874. ö.-ir.)

V. T e m p lo m  és ha r angok .  U r a s z t a l i  ké sz l e 
tek.  E g y h á z i  és i sko l a i  épü le tek .  I n g a t l a n  és 
ingó j avak .  A régi f a - t e mp lo mo t ,  melynek építési 
idejét nem tudjuk, egy sor házzal együtt elhordván a 
Szamos, a falu déli részén levő közfoldön mértek ki 
templom-helyet 1801-ben s arra épült a mostani — desz
kával kerített s fákkal körülültetett, — csinos tégla- 
t em p l om ,  fa-zsindely tetőzettel. Van 2 h a r a n g  is, me
lyek a templom előtt egy haranglábon függnek. Közölök 
a nagy óbbikat ns. Bartus József és Kelemen öntette 1777- 
ben; a kisebbiket pedig ns. Erdélyi Ferenc 1835.

U r a s z t a l i  k é sz l e t e k :  2 teritő-kendő; 1 kény ér
és pohár-térítő fehér kendő; 2 kis selyem k. s 1 hímzett 
és 1 más fehér kendő a többiek öszszekötésére. 2 cin
tányér. 2 ezüst-pohár. A nagyobbikat Bara Károly és 
Várady Mária ajándékozták. 1 üveg-pohár. 1 cin-kanna, 
Kézi Erzsébet ajándoka 1773. 1 cserép-korsó.

E g y h á z i  és i sko l a i  épüle tek.  A régi papi  t e l 



ké t  1747-ben nyerte az egyház s hihetőleg a papiak is 
akkor építtetett reá. A templomtól délre eső mintegy 6 
vékásnyi parókhiális fundust 1804-ben adta a közbirto
kosság s a papiak is ezután építtetett reá. E fundusnak 
'/3 - át egyébiránt a tanító használta. A templomtól északra 
fekvő m.-e. 2 vékásnyi t an i  tói fundus 1839-ben cserél
tetett ki egyházmegyei küldöttség közbejöttével a régi papi 
telekért. 1873-ban a mostani papi telek nyugoti szögletébe 
egy eredetileg iskolának szánt épület készíttetvén, tégla
alapra , vályogból, nádtetővel: a papiak iskola-helyiség és 
tanítói lakul alakíttatott át; az 1839-ben cserélt alkalmat
lan iskola-helyiség pedig, egyházmegyei s kerületi enge- 
délylyel 156 írtért eladatott oly feltétellel: hogy ezen 
öszszegen az egyház a legelső előnyösen kínálkozó alka
lommal a tanító használatába bocsátandó külbirtokot ve
gyen ; addig pedig biztos helyen kamatoztassa, e kamat 
a tanító fizetésének javítására fordittatván. A 2 parókhiális 
fundus melléképületekkel szintén el van látva. A régi 
lelkészlak helyett most (1878.) készül az egyház egy alkal
mas épületet emelni, a midőn az eredetileg iskolának szánt 
épület rendeltetése céljára fordittatik. Van az egyháznak 
egy szárazmalma s egy korcsmaháza is. Minden egyházi 
isk. épületek, ügy szinte a templom is tűz ellen biztositvák.

I n g a t l a n  k ü l b i r t o k a  az egyháznak: 9 hold 545 
□ öl szántóföld, 1 h. 700 □  öl kaszáló. Ebből 1 h. s 
200 □ öl teszi a lelkészi, s 900 □ öl a tanitói állományt. 
A lelkész használ továbbá az új temetőből 3, a tanító 1 
és ’/j vékást. I ngósá gok .  Az 1785-ben kezdett anya
könyvek , az egyház különféle jegyzőkönyvei, az e.-m. s 
kerületi jegyzőkönyvek és más nyomtatványok s 1833-ban 
készült parókhiális pecsét.

VI. Népesség.  1801: lelkek sz. 231. 1877: 1. sz. 
290, újházasok sz. 3, szülött, sz. 9, konfirmált, sz. 14, 
halott, sz. 6. Iskolások. 1801: tanulók sz. 00. 1877: tan
kot. 6 — 12-ig 27, isk. jár 21, részben járt 3, nem járt 3.

58) Ricse.
I. A község rő l  és az e g yh áz ró l  á l t a l á b an .  

Ricse fekszik a Szamosközön. Egykor mindenfelől erdővel



volt környezve és sok posványos, de kevés jó kaszálója 
és szántóföldje volt. 1271. Recehnek neveztetett és V. Ist
ván Ponith kónies fiának a Chaholyiak ősének adta. 1281. 
László király Ábrám fiát Pétert erősítette meg benne; 
1425. a n.-váradi püspökség birtoka s határait Namény 
és Csaholc felől megjárják; 1560. Radák András nyer 
benne részt; 1611-ben Melith Péternek és nejének Zokolyi 
Erzsébetnek, Várday Katalinnak, Nyáry Pál özvegyének 
és Telegdy Annának adatott az egész helység királyi 
adománynyal. 1810-ben bírták: gf. Barkóczy Ferenc és 
János. (Szirmay Szatm.-v.-m. e. II. k. 251. lap.) A török 
világgal beállt háborús időkben a Szamosközön megfordult 
német, török, tatár, erdélyi s kuruc hadak látogatták; 
szintúgy a pestis és a szatmári német várőrség, mely 
1662-ben nagyon megsarcolta; mintáz egykorú vizsgálati 
jegyzőkönyv mondja: „az óbester sok hada 19 asztagot 
eldult; 39 ökröt stb. egy nemes ember paripáját elvitte."

A reformációt előzőleg, temploma épitésmodoráról 
ítélve, róni. kathól. anyaegyház volt.

A hitjavitáskor Ricse is az új irányhoz csatlakozott, 
hódolva előbb a lutheri, majd a kálvini nézeteknek s 
követve szomszédai példáját, a melyekkel kezdet óta a 
szatmári ref. egyházmegyéhez tartozik. Régmúltjáról mit 
sem tudunk. Az említett egyházmegye jegyzőkönyvei is 
az 1670. és 1720-ik év között egyedül csak válópereit 
említik.

II. Az egyes  l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e s em én yek .  A ricsei lelkészek közül adataink a 
következőket említik: 1) 1569 ben Békési János, ki egy 
volt azon papok közül, kik a tiszántúli egyházkerületből 
a Sociuianusok ellen tartott nagyváradi zsinatra kiküldet
tek , s minthogy ez akkor él t , mikor a tiszántúli egyház- 
kerület 1562., 1567. és 1570. a Kálvin értelmére tért át: 
igy ennek kellett lenni a ricsei egyház kálvini reformá
torának is. Ezután nincs tudomásunk a ricsei papokról 
egész a XVIII. század elejéig, a midőn 2) Udvarhelyi 
nevű volt a pap, kit követett 3) 1724. Gödölei István. 
4) 1725—27. Makai János, 5) 1727—32. ismét Gödölei 
István. 6) 1732. a Solymosi Causar. Prot. 76. lapján ez 
állt: „Csaholc cum Ricse Toronyai Andrást vigye predi-



kátorának" s e szerint Ricse egy évig Csaholc filiája lön. 
7) 1733—34. Gyalai Sámuel. 8) 1734—40. Makai János. 
9) 1740. Vári Mihály. 10) 1741. Túri János, ki maradék 
nélkül halván el, vagyonát a traktus foglalta el. 11) 
1743—45. hihetőleg Viski Márton lévita. 12) 1745—48. 
Gyalai Sámuel, ki alatt megújittatott a templom. 13) 
1748—55. ismét Viski Márton lévita. 14) 1755—60. Solti 
Gergely. 15) 1761—63. Antal Mihály. 16) 1763-65 . 
Pankotai Imre. 17) 1765. Kovács György. 18) 1766—68. 
Solymosi József. 19) 1768—72. Tótfalusi Miklós. 20) 
1774—76. Viski Mihály. 21) 1776—77. Almási Ferenc; 
ki után nem akartak papot adni Ricsének, ha anyaköny
vet nem szerez. 22) 1778. Hints János. 23) 1779—83. 
Aszalai János, ki alatt 1781. nem volt gondnok. 24) 
1783—86. Horváth József. 25) 1786. Fekete István. 26) 
1787—90. Jakab Izsák. 27) 1790—94. Fülei Sámuel. 
28) 1794—98. Béres Mihály, ki alatt a rektorság felállit- 
tatott. 1797. dicsérik az ekklát, hogy templomát nagy 
költséggel kicsinosittatta; kerítéssel ellátta; harangot önte
tett s papilakot épittetett. 1798-ban a kathedra szentségét 
sértő botrányos beszéde miatt B. M.-t változtatják. 29) 
1799—1801. Vida István, ki a papi pályán 56 évet tölt- 
vén, 1801-ben lemondott. 30) 1801—1806. Kiss Mihály. 
31) 1806— 12. Vas Gábor; 1812-ben részegeskedéssel 
vádolják. 32) 1813 —16. Dobrai József. Az 1814-iki vizi- 
táció előtt vádolják, hogy: vasárnap délután katekhizálni 
nem szokott, hanem kathekizálás helyett prédikál. Menti 
magát, hogy szabad textusról szokott morálizálni, de üre
sek a padok s nem tudják megítélni miként végzi köte
lességét. Vádolják mocskolódással is; nevezetesen meg- 
piszkolt valami Ary nevű nemes embert, kitől a behajtott 
subsidiumot viszszakövetelte. 33) 1816—18. Makai Szabó 
Andrást kedvellik, ki költői kedélyű ember volt s verseit 
Kölcsey is dicséri Szemere Pál előtt. 34) 1818. Balla Já 
nos adminisztrátor. 35) 1818— 19. Etédy Józsefet folyton 
kedvellik. 36) 1819—45. Sztárnai Nagy Lajos, ki mint 
e.-m. főjegyző halt meg Angyalosban. 37) 1845—54. 
Lányi János. 38) 1854—72. Kató Lajos, kinek élete 
végéveiben káplánjai is voltak, u. m. Lányi Kálmán, 
Bónizs József, Illyés Károly, Tisza Károly. — K. L. Ricsén



is halt meg s öt követte: 39) 1872—76. Tisza Károly, 
ki szintén Ricsén halt meg. 40) 1877 óta Csépke Péter.

III. T a n i t ó k  és i sko l aü gy .  1) 1727—30. Peles- 
kei Márton, ki után nincs említés rektorról 1795-ig, mely 
idő alatt a pap maga végezte a tanítói teendőket, mint 
hihetőleg azelőtt is, mig a külön tanítóság fel nem állít
tatott. 2) 1795—97. Balog András preceptor. Ezután ismét 
nem tudunk semmit a tanítókról 1811-ig, a mikor jött 
3) Párizs Ferenc, ki korhely volt, de sikeres tanitó. 4)
1812. Márk Ferenc; részeges és veszekedő, mely miatt 
a vizitáció a traktusból való kizárását véleményezi. 5)
1813. Kincses János szorgalmas tanitó. 6) 1814—18. Szabó 
Ferenc, szorgalmas tanitó. 7) 1818—34. Tóth István, 
szorgalmas tanitó. 8) 1834—39. Lovas Károly. 9) 1839— 
43. Szaplonczáy Pál. 10) 1843—46. Mátyás István. 11) 
1846—48. Tóth József. 12) 1848—53. Rápolti Mihály. 
13) 1853—54. Fehér Dániel. 14) 1854—61. Szabó János. 
15) 1861—68. Lovas Károly. 16) 1868—74. Szabó Já
nos. 17) 1874 óta Szombathy János.

IV. Le lkész i  s t an í t ó i  f izetések,  a) Lelkészi 
fizetés 1705 körül: 1) Minden gazda a kinek 8 kalangya 
búzája vagy ennél is több terem, ad 32 kéve búzát, s e 
mellett szemül tetejével 1 vékát; a kinek anynyi nem 
terem, ad 1 köblöt, a 4-dik vékát tetejével. 2) Minden 
ember 1 — 1 boglya szénát és másfél szekér fát. 3) A zsel
lérek '/2 bért fizetnek. 4) Az özvegy ̂  aszszonyok 5 sing 
vásznat. 5) Halotti predikálás 1 frt. Éneklésért ha leány 
8 poltura s 1 kendő. Esketésért a bérfizető semmit; a 
nem fizető 40 dénárt. 6) Parókhiális föld volt 7 hold; 1 
darab kaszáló s egy puszta. (B. M. Us. 73. lap.) 1801: 
1) Búzafizetés 27 köböl. 2) 13 szekér széna. 3) 54 szekér 
fa. 4) Stólából bejön 3 rhfrt. 5) 3 fordulón 6 köblös föld, 
melyet a prédikátor magvával elvetnek. 6) A kaszáló rét 
terem 1 boglya szénát. 7) Minden ember tartozik délig 
kapálni. (Belhiv. fiz. ősz. kimut.) 1875: 30 köböl búza; 
m.-e. 200 rudas széna; 10 öl kemény tűzifa; 10 hold és 
1200 □  öl szántóföld, melyből 4 holdat az egyház mun
kál. A búzát és szénát birtok aránylag fizeti a lakosság. 
Ezen kívül minden igás jószággal biró gazda tartozik a 
lelkész udvaráról 2 szekér trágyát kivinni. Stolárék.



(1875. febr. 8. ö.-ir.) — b) A t an í t ó i  f ize tés  1847: 15 
köböl búza; 6 öl fa; minden fordulón 4—4 boglyás ka
száló és 3—3 hold szántóföld; tandijul a tanítványoktól 
21 véka zab, 21 váltófrt. s 21 csirke. 1875: 1) 8 hold és 
200 □  öl szántóföld; 4 h. legelő. E földekre minden igás 
marhával biró gazda tartozik egy szekér trágyát vinni. 
2) Az öszszes búzafizetés ’/j-a , melyből bejő 10 köböl 
búza, 2 köböl kétszeres. 3) Minden iskolás gyermektől 
egy véka esős tengeri, 1 o. é. frt., egy csirke. A növen
dékek száma 35 — 40. 4) Stolárék.

V. T em plo m  és ha r an g ok .  U r a s z t a l i  e szkö
zök. E g yh áz i  és i sk o l a i  épü le tek .  I n g a t l a n  és 
ingó egy ház i  j avak.  Az egyhajós, terméskő alapon 
téglából készült t emplom hihetőleg a XV. század 2-dik 
felében épült. A hajó hoszsza 4, szélessége 2 és '/2 , ma
gassága 3 öl. A 8 szög 3 oldalával zárt szentély hoszsza 
3, szélessége 2 , magassága 3 öl. Ablakok a templom déli 
oldalán vannak; a hajón 2 s a szentélyen 1 s mind a 3 
csúcsívesnek mondható, valamint a templom nyugoti vé
gén levő portálé is. A deszka-menynyezeten levő s a nép 
által frigyládának nevezett szekrény-formán ezen felirat 
olvasható: „ Ezen ricsei részek Isten dicsőségére a maga
tulajdon költségével ez úrnak készíttetett házát építtette 
1792.“ Ez azonban csak a tetőzet, menynyezet s a belső 
felszerelésre nézve állhat, s arra is csak részben: mert a 
diófából faragott kathedra és papi szék 1826-ban készít
tetett. Különben a Jeremiás I. esperes e.-látogatási j.-könyve 
225. lapján már egy renoválása emlittetik e templomnak 
1746-ból; s ez utóbbi építkezés is csak renovációnak 
mondható és úgy látszik a későbbi e.-látogatási j.-köny- 
vekből, hogy 1797-ben végeztetett be. A templomot haj
dan temető köritette. A templom előtti haranglábon 2 ha
r a n g  függ; a kisebbik mintegy 50 fontos és igen régi; 
a nagyobbik 1782-ben öntetett.

U r a s z t a l i  e s zközök:  1 ezüst-pohár, mely belől 
aranyozva van; a rajta levő irás szerint ajándékozták: 
Zoltán Márton és Bakos József 1636.; 2 cin-tányér; 1 cin
kanna; 3 fehér abrosz; 3 fehér és 1 fekete kendő, mely 
utóbbi ns. Csüry Juliánná •— Etédy József lelkész nejé
nek , — ajándoka.



A 2 p a r ó k h i á l i s  épü le t  eredetileg egy telken 
fekszik, melyet a legrégibb ricsei anyakönyv szerint egy
kor Ajtay Sámuel ajándékozott. Előbb az egészet a lelkész 
használta; 1811-ben azonban a mintegy 1 holdnyi terje
delmű fundus déli szögletén, tanítói és iskola teleknek 
elszakították '/4-ét, s arra tégla-alapon vályogból egy 
iskola és tanítói lakot épitettek, mely is 1813-ban minden 
melléképületeivel együtt elkészült; hoszsza 10, szélessége 
3 és '/2 öl. Ezen épület helyett most készülnek újat épí
teni, melyhez az anyagok már beszerezvék. A régi papiak 
helyett 1863-ban épitettek egy 8 és ‘/2 öl hoszszú, 4 és '/2 
öl széles épületet, tégla-alapon, vályogból, zsindely
fedéllel. Melléképületei régi deszka-épületek, szalmával 
fedve. Van ezeken kivül az egyháznak egy szárazmalma 
is , paticsos molnárlakással. Mindezen egyházi s iskolai 
épületek, valamint a templom is , a tűz ellen biztositvák.

I n g a t l a n  k ü l b i r t o k a  a ricsei egyháznak a 10 h. 
s 1200 □  öl lelkészi, 8 h. s 200 □  öl tanítói állomány, 
1600 □  ölével számítva. I n g ó s á g a i :  3 db. anyakönyv 
1788., 1839. s 1872. éven kezdve; 1 db. egyházi jegyző
könyv; 4 db. gondnoki napló 1817-től; körleveles, egy
házmegyei, egyházkerületi jegyzőkönyvek s egyéb nyom
tatványok. A parókhiális pecsét 1833-ból való.

VI. Népesség.  1801: Lelkek száma 115. 1877: 
leik. sz. 379; szülött, sz. 19; újház. sz. 3; halottak sz. 
17. Iskolások. 1801: 35. 1877: tanköteles, sz. 43; isko
lába jár 32; részben iskolázott, sz. 8; nem jár 3.

59) Sályi.
I. A község rő l  és az e g y há z ró l  á l t a l á ban .  

Sályi jelenleg a Szamos egy szigetében fekszik. Terjedel
mes és nagyobb részt termékeny határa csaknem Porcs- 
alma és Pátyod alá nyúlik stb. 1350-ben Imregi Dienes 
fiai Ábrám fia Péterrel, a Chaholyiak ősével Vassián hely
ségért elcserélik. 1541-ben Peökry Pál kir. adománynyal 
rész-jószágot nyer benne; 1547. pedig Chaholyi Imre 
fiúsitott leányit iktatják bele. 1558. Sóos János, 1561. 
Nagy Mátyás, 1640. Laskay János, 1642. báró Károlyi 
Adám, 1663. Vass Márton nyer benne részt. 1810-ben



birták: Domahidy László, Sulyok, Majos, Biró, Kollátli, 
Uray, Balla, Horváth, Maróthy és más nemes családok. 
(Szirmay Sz.-v.-m. e. II. k. 124. lap.) Viszontagságairól 
anynyit tudunk, a menynyi Porcsalmánál éld volt adva, 
hogy t. i. az Sályi helység határából foglalt területre 
építtetett. A szatmári német várőrség és más portyázó 
hadak alkalmasint ezt sem hagyták érintetlenül. A vizár 
mindenesetre látogatta s mióta a Szamos szabályozással 
szigetbe szorittatott: azóta a Szamos mindinkább veszé
lyessé kezd reá válni, a miért a lakosság kérelmére Gal- 
góczy Sándor alispán az Uj-Szamos felső torkolatát be is 
töltette; de ez újabban ismét kinyittatott. A határarányo- \ 
sitási hoszszú per 1864-ben befejeztetvén, Porcsalma felől 
egy emelkedett helyre az líj falu helyét is kimérték; de 
a lakosoknak nem igen van kedvük a régi helyet elhagyni. 
Ugyanezen — igazságtalanul eldöntött — per által a sályi 
ref. egyház 120 hold terjedelmű „Erdőreketytye“ nevű 
erdőföldjétől megfosztatott s helyette az egyház 35 holdnyi, 
sovány, szikes területtel kárpótoltatott, a belhivatalno- 
kok is némi földdotációban részesültek, szintén a leg
soványabb helyen; de a melyet úgy is ki tartoztak volna 
adni a közlegelőből, az országos törvény szerint.

A hitjavitást előzőleg Sályi róm. kathól. parókhia 
volt. A reformáció korában pedig a csaholyi uradalomhoz 
tartozván: reformáltatása hihetőleg a Csaholyiak párt
fogása mellett történt s közvetlen reformátorai azok közül 
valók lehettek, kik a 2 erdődi s az óvári zsinaton jelen 
voltak. Kétségtelen, hogy előbb a lutheri irány terjedt el 
itt is, csak később — 1570 körül — váltván fel azt a 
kálvin-féle reformáció. Hajdan ez egyháznak főpártfogója 
volt a Chaholyi-, s ezen családba házasodott Brebiri Melith 
család, mint az a VI. cikkből is ki fog tűnni. Különben 
Sályi régmúltjáról csak anynyit tudunk, hogy kezdet óta 
a szatmári ref. egyházmegyének egyik anyagyülekezete. 
Egyébiránt múltjáról a nevezett egyházmegye jegyzőkönyvei 
— kivéve egyes házassági és válóperes ítéleteket 1670 és 
1720 közt, — mit sem jegyeztek fel. Későbbi sorsát az 
alábbiak tárgyazzák.

II. Az egyes  l e l k é s z e k  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  n éme ly  e semények .  A sályi ref. lelkészek név-
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sorát 1691-ig nem ismerjük. Ekkor 1) Ináncsi András 
lelkipásztorkodik itt. 2) 1697—1705 körül Szőlősi András. 
Ezután ismét nem tudunk rólok 1724-ig. 3) 1724—43. 
Almási János, ki az ekkor itt is dúló pestisben raeghalá- 
lozván, a templomban temettetett e l, miután egyházának 
is hagyományozott. Alatta az 1726-iki vizitáció a sályi 
ekkla birtokában mondja lenni Pátyod 1674-iki urasztali 
abroszát s harangját. 1727-ben „florens ecclesianak" nevez
tetik Sályi. 1732-ben a templom-építésben tanúsított buz- 
góságaért dicsértetik. 1736-ban pedig Erdőhegyi Zsigmoud 
földesurat vagy csak előkelő nemest exkommunikálja a 
vizitáció, mivel ekklát követni nem akart. 4) 1744—47. 
Szatmári Sámuel egyházmegyei ülnök, kit 1746-ban min
den ok nélkül el akart bocsátani az egyház; de a vizi
táció nem engedte. 1744-ben egy 2 férjíí aszszonyt illető
leg azt véleményezi a vizitáció, hogy előbb adassák át 
vármegyei hatóságnak, aztán döntse el az e.-m. konzisz- 
tórium, melyik férj tulajdonává legyen. Ugyanekkor egy 
60 éves férfi volt itt exkommunikálva a miatt, hogy fiatal 
leányt vevén el feleségül, az attól született gyermeket 
sajátjának elismerni vonakodott. 1746-ban Dombrády Já
nos az egyház földeit elfoglalta s ugyanekkor 40 templom
kerülő embert jelentenek fel a vizitációnak, kik megfelelő 
egyházi büntetéssel sulytattak. 5) 1747—48. Kecskeméti 
István. 6) 1749—68. Gáti János e.-m. ülnök, ki ellen 
1766 bán hoszszú prédikációja miatt panaszolnak; s ki 
innen 1769-ben Mikolába ment. 7) 1769—73. Szikszay 
István. 8) 1773—85. Komlósi András akadémikus pap, 
egykor németi tanár aztán csengeri lelkész, 1772 ben 
e.-m. jegyző s igen tudós, de a korhelységre való haj
landósága miatt gyarló ember. 9) 1785. Komlósi Sámuel, 
az előbbi fia, kit a vizitáció előtt azzal vádoltak, hogy 
azt állította, miszerint: a) cenzorai tudatlanok voltak; b) 
Jézusnak nem volt és most sincs emberi lelke. Ezen állí
tását nem is húzta viszsza, sőt azt Ígérte, hogy ezen 
tételről a pesti egyetem elé fog egy értekezést adni. E 
miatt a szószéktől el lett volna tiltva; de mivel a hely
tartótanács ekkor tiltotta el a rektorokat a kathedrától, 
nem lehetett ezt tenni, nehogy a templomi szolgálatok 
fennakadjanak. A következő e.-m. gyűlés azonban híva-



tálától megfosztotta. 10) 1786—91. Kabay Ferenc e.-in. 
ülnök s akadémikus pap Matolcsról, kinek özvegy Koru- 
lósiné és fiával sok baja lévén, továbbá megunván a 
fizetése leszállításán való törekvésben kifejlett perpatvarát 
a népnek . — elment. 11) 1791—94. Borbély János. Tanult 
Debrecenben s külföldön. Ide más traktusból jött s a nép 
kedvelte; de a hatalmasabbak nem maraszták. 12) 1794— 
1803. Toros István. Előbb pataki diák, aztán csehországi, 
később mikolai pap, honnan Sályiba jött. 13) 1803— 
1805. Tóth István, előbb debreceni, aztán külföldi aka
démiai tanuló. Pappá Sályiban lett s innen Krassóra ment 
s ott 1807-ben meghalt. 14) 1805—20. Nagy Gedeon. 
Tanult Patakon, aztán lett németi első tanító s káplán és 
onnan Sályiha jött lelkészül. Széles szerint „egy theophi- 
lanthropus emberu ; később aszszeszszor s esperes. 1814- 
ben panaszol épületeinek roszszasága miatt. Ugyanekkor 
a vizitáció fölhívja a földesurakat, hogy a konzisztóriumot 
a papiakon tartsák, a belhivatalnoki fizetéseket beadják, 
nehogy ezután is panasz legyen. Mindez nem használt. 
Nagy G. öszszeütközésbe jött a foldesurakkal, kik az 
egyház vagyonával könynyelmíí gazdálkodást űztek. Gond
noki számadás éveken át nem tartatott s e miatt az egy
házmegye kiküldé ugyan megszámoltatás végett Inczédy 
József lelkészt és Ajtay Károly világi egyént; de a szá
madás vizsgálat még 1820-ban sem volt befejezve. Az 
esperesnek e miatt a sályi egyházhoz intézett dorgáló 
pásztoráléját Majos Adám főgondnok ki sem hirdette; sőt 
még ő vádolá Nagy G.-t titkos konventikulumok tartásá
val stb., ki ezek miatt a tömeges marasztás dacára Ga- 
csályba ment. A régi anyakönyveket ő szedte rendbe, sőt 
lemásolta és az egyház mindennemű javáért igen buzgott. 
(Láss róla e mű 205. stb. 320. lapján.) 15) 1820—27. 
Kovács Mihály. 1824-ben fizetés-csonkításról panaszol a 
vizitáció előtt. Ugyanekkor az egyház 2500 váltóforintjá
nak behajtására egyházmegyei segélyt kér. 16) 1826—32. 
Geczeő István. 1826-ban 80—90 szekér széna-fizetését 5 
szekérre akarták levonni. 17) 1832—37. Jankay Dániel, 
ki mint ököritói pap szerencsétlenségből testvérgyilkossá 
Ion. 18) 1837—45. Lukács István, ki mint kocsordi pap 
halt meg. 19) 1845—51. Nagy Lajos, ki mint e. m. főjegyző
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8 angyalosi pap halt meg. 20) 1852—60. Bakó Lajos, 
előbb angyalosi pap, ki mint kisari lelkész halt meg. 21) 
1861—71. Zámbory Sándor előbb kisari, végre fülesdi 
lelkész, hol meg is halt. 22) 1871 óta Bartha Mór az 
egyházmegyének az e.-ker. gyűlésen egyik képviselője. 
Született Fehérgyarmaton 1831.; tanult szülőföldén a rhe- 
torikáig; 1841-ben Patakra ment s onnan az I. honvéd
vadászezredbe állt s 1849. jan. 5. a bártfa-szorosi kém- 
szemlei csatában több sebet kapott, majd fogolylyá lett 
s okt. 6. „Gelleitschein" mellett elbocsáttatván, nov. 1. 
már Patakon volt, honnan 1852-ben Szigetre ment al
gimnáziumi tanárnak, onnan 1854-ben ismét viszszament 
theologusnak Patakra, majd október 1. Debrecenbe, a 
hol esküdt diákká s a „nagy-septimáu-nak nevezett osz
tály köztanitójává lett. Erről lemondván, magán-nevelős- 
ködött; 1856-ban a papi vizsgát letette és a Mészáros I. 
esperes káplánja s a gimnáziumban katekheta lett Szat
mári, honnan 1857. Fülesdre jött papnak, mit Sályival 
cserélt fel.

III. I s k o l a ü g y  és taní tók.  A külön tanítóság 
SzőlŐ8Í András munkássága folytán szerveztetett 1703-ban ; 
azelőtt hihetőleg itt is , mint másutt. a lelkészek tanították 
az iskolát. 1703 körül az iskola következőleg volt osztá
lyozva: a) Abecisták. b) Lektorok, c) Rudimentisták. d) 
Etimologisták. Menynyiben felelt pedig meg az iskola 
az egyházkerület által 1795. kiadni megkezdett s a későbbi 
egyházhatósági tantervek követelményeinek, arról nincs 
tudomásunk, csak anynyit mondhatunk, hogy a sályi 
iskola is egyike volt a gimnáziumot utánzó kisebb isko
láknak s később — 1795. — midőn a latin nyelv tanítását 
beszüntette az egyházmegye, Sályi — talán mint uras 
hely, — egyike volt azon helyeknek , hol a latin nyelv 
tanítása továbbra is engedélyeztetett. A tanítók csaknem 
a legújabb időkig többnyire theológiát végzett ifjak voltak, 
kik egyik-másik főiskolából „academica promotiora" jöttek 
ki ide. Neveiket különben nem ismerjük s róluk csak 
1725 óta van tudomásunk, jelesül: 1) 1725—26. Ecsedi 
István. 2) Az 1726-iki vizitáción a rektort dicsérik. 3) 
1727-re nem marad meg. 4) 1727. Bodoki Sámuel. 5) 
1729. a rektort dicsérik. 6) 1730—33. Fányi N. A vi-



zitáció kóborlásért feddi s 1732-ben azzal fenyegeti, hogy 
ha legalább 5 tanítványa nem lesz: elbocsátja. 7) 1733. 
nincs szó a rektorról. 1734-ben csak maradása emlittetik. 
1735-ben jó embernek mondja a vizitáció a tanítót; de 
iskolája nincs. 8) 1735—36. T. Szatmári János tanítót 
dicsérik. 9) 1737. Miszti István. 1738—39. a tanítót 
dicsérik; de nem marasztják. 10) 1739—43. Várady 
Jánost dicsérik. 1743—44. Técsi János. 12) 1744. Szo- 
boszlai N. 13) 1745—48. Sályi Ferenc. 1746-ban nem 
javalja neki a vizitáció, hogy oly helyen megmaradjon, 
hol a kegyes prédikátort ok nélkül elbocsátják. 14) 
Csekei János. (?) 15) 1749-ben Fányi János, ki rósz 
tanító lévén, 1751-ben elbocsáttatott. 16) 1755—59. 
Tegze Pál, ki részeges lévén, elküldetett. 17) 1759—61. 
Kovács István. 18) 1761. Várady György; ki rósz tanító 
volt. 19) 1762. Lengi Miklós. 20) 1763. Intze Sámuel. 
21) 1764—67. Biró Péter. 22) 1767—71. Galambos Pál. 
23) 1771. Gecző János. 24) 1772. Kósa János. 25) 
1775. Szabó István. Ki korhely tanító volt. 26) 1776— 
87. Pataki Mihály. 27) 1787—91. Kovács Márton. 28) 
1791—93. Vincze János. 29) 1793. Lovas Sámuel. 30) 
1794—98. Homoki István. 31) 1798—1801. Lőrinczi 
Sámuel, kit előbb dicsértek s azután hanyag lett. 32) 
1801. Párizs Ferenc, korhely tanító. 33) 1802—1804. 
Kató Ferenc, szorgalmas tanító. 34) 1804—11. Kazai 
István , ki hivataláról lemondott, melyet becsülettel viselt. 
35) 1811—14. Mándy István, korhely tanitó. 36) 1814— 
18. Varga István. 37) 1818. Réz István. 38) 1819—24. 
Adorján Mihály , ki szorgalmas tanitó volt. 39) 1824— 29. 
Lovas Dániel, ki szintén szorgalmas tanitó volt. 40) 
1829—32. Rákóczy Mihály. 41) 1832—35. Nyilas József. 
42) 1835—37. Kézi Balázs. 43) 1837—40. Szabó József. 
44) 1840—43. Sinka Gábor, ki itt halt meg. 45) 1843. 
Horváth István. 46) 1844—48. Abosi Márton. 47) 1848— 
52. Fiié János. 48) 1852—56. Filep István. 49) 1856. 
Juhász József. 50) 1861 óta Balsai Csombók Mihály.

IV. B e lh iv a t a ln o k i  f izetések,  a) Lelkészi fizetés 
1705 körül: 1) Minden örökséggel biró gazda ad 2 ke
reszt búzát s 9 polturát; ha búzája nincs, 1 irtot. A 
zsellér 1 kereszt búzát vagy 22 poltrát. 2) Minden gazda



ad 1 boglya szénát. 3) Anynyi fát (talán az egyház er
dejéből) , a menynyi elégséges. 4) Minden nyomáson van 
2 parókliiális szántóföld, melyet 2-szer megszántanak s a 
lelkész búzájával bevetnek. 5) Használ 1 kertet a Nagy
kerten. 6) Halotti predikálásért 1 írt.; keresztelésért 1 
tyúk 8 egy kenyér; esketésért, ha paraszt 1 forint, ha 
nemes, a mint megegyezhetnek. (Későbbi kéz: háznál 1 
tallért.) 7) A pátyodi ekklához Gyáni Györgyné által 
hagyományozott féltelek 9 db. szántófölddel, mig valami 
vér (rokon) kiváltja, a midőn árán úrasztali készletek 
szerzendők. 8) Az özvegyek adnak 5 sing vásznat, mely
nek '/3-a tanítóé. (Bélteki Matricula usualis 75. lap.) 
1801: 28 váltófrt.; 127 kereszt búza; 26 köböl vékás 
élet; 76 szekér széna; 44 szekér fa; 17 v.-frt. stoláre; 3 
fordulón 7 — 7 köblös föld, melyet az egyház szánt. 
1875-ben: keresztes életből 30, vékás életből 35 köböl 
búza; készpénzben 300 frt. o é.; 53 hold föld egy tagban 
melynek adóját 9 holdén kivül a lelkész fizeti; 12 öl 
tűzifa; 30 frt. stoláre.

b) Tanítói fizetés: 1705: 1) Minden ember ad 2 véka 
búzát, a kinek ekéje nincs, 1 vékát: a zsellér '/2 vékát. 
2) Minden gazda ad 12 dénárt. 3) Kétszeri sorfőzés. 4) 
Fát adnak elegendőt. 4) Tandíjul: abécistától a lektorig 
16 polt., rudimentistától 25 p. etimologistától 150 den. 
(B. Mát. us. 75. lap.) 1801: Készpénzül 12 váltófrt., 40 
köböl vékás élet; 12 szekér fa; tandíjból 35 váltófrt. 
1875: vékás fizetésből 35 köböl vegyes búza; pénzül 
18 frt.; 6 öl tűzifa: 26 és '/2 hold föld; tandíj és stoláre 
35 frt. (1875. évi öszszeirás.)

V. E g y h á z t a n á c s  és go ndnokok .  Az egyház
tanácsot hajdan Sályiban is a földesurak s a polgári elöl
járók helyettesitették. Majd az 1734 iki b.-kereszturi kon- 
vent után valamikor gondnok is választatott s ez lett az 
egyház gazdája, pénztárnoka s az egykor e minőségben 
szolgáló egyházfinak csak alsóbb rendű szerep maradt. 
Az egyháztanács még köríil-belől később állíttatott fel s 
kezdetben maga egészítette ki magát; 1860 óta a nép 
választja. A múltban úgy az egyháztanács, mint a gond
nokok az egyház érdekei iránt — tisztelet a gyér kivéte
leknek — kevés hűséget, még kevesebb buzgóságot tanú-



sitottak; sőt némelyikkel az egyháznak éppen perelnie is 
kelle. Hajdan úgy látszik 2 gondnok volt, a foldesurak 
$ a közrendi! népből. Emlékezete a következő gondnokok
nak maradt fenn u. m. 1794. a) Balla András és Biró 
Mihály, kik a régi templomot kitoldatták s új székekkel 
láttatták el. b) 1795. Domahidy László és Cséke György, 
kik templomszékosztályt csináltak, a háboritók elleni erős 
kötéssel, bb) 1801. Fogarassi János, c) 1815. stb. Majos 
Ádám. d) 1820—22. Csaholyi Zsigmond. e) 1822—24. 
Bada László, c) 1824—33. Horváth Ádám, ki az ócska 
templom, papiak és iskolán javításokat tétet, molnárházat, 
cinterem- és parókhiális kerítéseket építtet, g) 1833/4. 
Csaholyi Zsigmond, előkészületeket tesz az új templom 
építéséhez, h) 1834—36. Sulyok Gedeon, i) 1836—38. 
Domahidy András, k) 1838 — 44. Majos Ádám, ki folytatja 
az 1835-ben megkezdett templomépitést. 1) 1844—46. 
Kolláth József, m) 1846. Domahidy András. 4) 1847— 
51. Sulyok Ádám, helyettese — mig ő az erdélyi hadjá
ratban részt vett — Szilágyi József. Ezek mind főgond
nokok voltak, o) 1851—55. Simon László, p) 1857/8. 
Stépán Antal, q) 1860/1 Ináncsi József, r) 1861—65. 
Nagy Dániel fő- és Czibere Zsigmond algondnok. s) 
1866. Végh Gergely, ki megkezdi az egyház földeit ismét 
közerővel munkáltatni, t) 1866—70. Zoltán László fő
gondnok. x) 1870/1. Ináncsi Benjámin, y) 1871—72. 
Sulyok Ádá m főgondnok egy „kiáltványt" bocsát ki az 
egész hazába, a vizár által sulyfott sályi egyház felsegé- 
lése ügyében; de a szép eredményt — a 2000 frt. begyülé
s é t ,— nem érte meg. z) 1872—75. Badar András f.-g. 
u) 1866—67. Zoltán László f.-g., ki 120 frtot jövedelmező 
repcemunkáltatást végeztet, v) 1877. Simon Benjámin 
egyedül maga tétetvén gondnokká, az egyháznak már-már 
veszendőbe ment pénzeit behajtatja, a tornyot bebádogoz- 
tatja s az egyház érdekében kiválóan buzgólkodik, liiven 
támogattatva Fási István presbiter által.

VI. T em p lo m ,  t o rony  és ha rang .  U r a s z t a l i  
kész l e t ek .  E gy h áz i  és i sko l a i  ép ü l e t e k ;  i ng a t l an  
és ingó j avak .  A sályi egyháznak a szomszéd egyházak 
templomairól következtetve, egy régi s alkalmasint csúcs
íves temploma volt, melynek helyét most már talán égé



szén elmosta a Szamos. E templom hihetőleg a XV. 
század második felében építtetett. 1794-ben kitoldják és 
megújítják; 1824—33. ismét némi javítást tesznek rajta/ 
Majd azon félelemből, hogy a Szamos elmossa, egy új 
templom építéséhez tesznek készületet. A közbirtokosság 
felajánlja szerződésileg a regálét a templom építési költ
ségeinek fedezésére; de Stépán Márk és a külbirtokosok 
ellenszegülnek. 1835. jan. 28. szerződést kötnek Szent- 
kutai János szatmári építőmesterrel Ígérvén neki 4000 
váltófrtot. Ez évben megkezdték az új templom építését, 
ovál alakban félkör ablakokkal s 1841-ben falait egészen 
fel is rakták s Ozsváth Ferenc n.-károlyi ácscsal — a tojás
alakú épületre — kupola-alakú fedelet rakattak, mely 
4741 frtba került. A kupola tetejére Kirchuer szatmári 
bádogos csinált egy urnát 150 írtért, mely föltétetvén, 
örömére egy 97 frt. 10 krba kerülő lakomát csaptak. Az 
1845. aug. 17-iki határzattal az ócska templomot elbon
tották s székeit az újba áthordván, az istentiszteletet 
abban elkezdették. 1846-ban már kitűnt a templom ku
pola-fedelének czélszerütlensége s hibás volta, a miért az 
ácsot be is akarták pereltetrii. Aztán a torony építéséhez 
fogtak. E t o r on y  félig be van építve a templomba, egy
szersmind annak homlokzatát képezvén. Ez egy kissé 
kirúg a templom épületéből s rajta a templom főkapuja 
s oldalt a torony- és karzatba vezető csigalépcső ajtaja 
nyílik. A főkapu felett ismét 1 félkör ablak s a felett 
2 — szorosan egymáshoz illesztett — csúcsives ablak 
nyílik. A templom falrakása fölött a torony 8-szögű 
sugara emelkedik föl csúcsives ablakaival, mely 1856. 
készült el s ideiglenesen Ecsedi Antal (112 írtért) egy 
deszka-kúppal födte be. Majd 1862-ben a templom kupo
lás teteje rothadni kezdvén, Vida István t.-szalkai ács azt 
leszedte s helyette a templom alakjának megfelelő magas 
sörényes tetőt készített. Ugyancsak ez idő-tájon (1861— 
65.) a templomba csúcsives boltozatot húztak, mely a to
rony aljából alakított karzat- s az átellenes templomfalra 
támasztott kereszt- vagy gerinc-bordákon nyugszig. 1857/8. 
a toronyba a ha rang* )  is föltétetett; 1877. pedig az

*) Sályinak eredetileg 2 harangja volt „In honor, sanet, trinit. eccl. Sályiens. 
curavit Ao. 1766.M és „1783.“ felirattal. Ez utóbbit 1849-ben a haza oltárára



ideiglenes tető lebontatván, Birta Gáspár kőmives, Tar 
Sándor ács és Fischer Lipót bádogos, f.-gyarmati mesterek 
a toronyra egy bádogos sisakot készítettek. E z , minden 
fuvar-, koszt- és napszámon kívül 1000 frtba került, 
melyből 120-at a lakosság, 100-at pedig Cséke György 
és neje Szilágyi Petronella adtak.

U r a s z t a l i  kész l e tek .  12 db. részint abrosz, ré
szint kendő. Ezek közül kiemelendők: 1 fehér selyem 
felső terítő, sárga selyem-rojttal, selyem-himzéssel és arany
csipkével „a sályi ref. ekkla asztalának díszére készítette 
Majos Eszter 1715. Megújittatták 1859. jun. 8. Domahidy 
András és Maróthy Anna.“ 1 kenyértakaró-kendő arany- 
bimzéssel; „A Chr. (istus) Sz. Teste takargatására a sályi 
Eccl. készítette Orbán Kata aszszony 1716.“ 1 szögletein
és szélein is aranynyal hímzett kendő, közepén egy szintén 
aranynyal hímzett s fiait melléből tápláló pelikánnal s 
ezen körirattal: „Anno 1729. die 17. mensis Apr. T. N. 
Erdőhegyi Miklós úr feleségével Erzsébet aszszonynyal.“ 
2 más szintén aranynyal hímzett kendő stb. 2 cin-tányér. 
Egyik csipkés széllel s ezen felirattal: „L. Sulyok Juliánná 
sályi ekklának adta 1788.“ ; más kerek, lapos tányér, 
hátlapján 2 koszorúban L. S. T. és C. B. D. betűk. 1 
négy darabból álló s csavarral öszszetartott ezüst kehely, 
dúsan aranyozva. A kelyhen féldombor fej van, szá
rán szintén ilyenek, talpa felső részén finom művű virág
koszorú; alsó lapján pedig olvashátlan karcolás. 4 cin
kanna. Az egyiket (2 és 3/4 itcés) „Sályi ecclesiae Pótor 
András vötte 1686.“ ; a 2-ikat (8-szögletes és csavaros 
fódelű) Dombrádi János és neje Erdőhegyi Zs. csináltatta 
1747.; a 3-ik 7/4-es, fedelén 1 címer és M. és K. T. betűk 
vannak; a 4-ik 5/4-es, felirat nélkül.

E g y h á z i  és i sko l a i  épü le tek .  A rég i  p a p i a k  
azon telken feküdt, a mely most Majos-kuria s a melyet 
1667-ben vett az egyház brebiri Melith Zsigmondtól. E 
telken 1815/6. épitettek paplakot, melyet 1835-ben Majos 
Adám kicserélt; adván érette 2 telket, a mely most pa- 
rókliiális telek és templomhelyül szolgál s 60 ezer téglát,

tették. 1863-ban Zámbory S. lelkész hirt vett róla, hogy az aradi várban van; 
Domahidy András pedig felajánlotta, hogy saját költségén megnézi , csak hozasssák 
haza, ha a sályi ekkláé lesz: de az egyháztanács ez ajánlatot el nem fogadta.



továbbá az egykori parókhiális házban 5 évi ingyen 
lakást. E cserét az egyházkerület sem hagyta helybe; de 
ennek dacára a cserélő birtokában maradt. Az 5 évi in
gyen lakás letelvén, a lelkész béres házban lakott s a 
cserélt telken a jelenlegi papiak építéséhez csak az ócska 
templom elbontása után fogtak s 1847-ben készült el. 
1868 bán a vizár a parókhiát is ellepvén, Zámbory S. 
lelkész családjával a papiak padlására menekült s ott 
kelle pár napot töltenie. Ekkor — minthogy a vizár meg- 
repesztette a falakat , a kéményt faoszlopokkal kelle föl
támogatni ; a papi melléképületek pedig leomlottak. A 
papiak még ez év- és 1872-ben teljesen kijavíttatott; a 
melléképületek helyett pedig ágasokra fából készítettek 
másokat. A t an i tó i  l ak  és i sko l a  szintén az ócska 
templom közelében feküdt s 1815/6. már renováltatott. 
Majd a templom közelében egy új iskola-telek szereztetvén, 
arra Sturzuj Mihály építőmester 1875-ben egy az őrsi. 
törvény kivánabnainak megfelelő iskolát és tanitói lakot 
emelt, mely a fuvar és gyalogszeres napszámon kívül 
1600 o. é. frtba került. A parókhiális telek 1650 □ , — a 
régi iskola telke 650, — az újé 900 □  öl. Az egyház korcs
maháza, pincéje és szárazmalma a „Vigi-Megyes temető“ 
helyén a falu között. *)

Egyéb i n g a t l a n  birtoka a sályi egyháznak a) a 
közvetlen egyházi birtok: 41,630 D 0 szikes szántóföld, 
melyet a jogtalanul elfoglalt „Erdöreketytye“ helyett adtak.
b) Lelkészi állomány: 59,424 D 0, melynek */5-e kaszáló.
c) Tanitói állomány: 30,213 D 0. d) Az új temető távol 
a falutól a Szamoson kívül, 1853-ban nyittatott, e) 800 □ “ 
faiskola ugyanott. I n g ó s á g o k :  4 db. anyakönyv, 
1769-, 1815 , 1839- és 1868 bán kezdve; 4 db. körleveles 
és tanács-jegyzőkönyv; 1796-, 1829-, 1835- stb. években 
kezdve; 2 db. alamizsnás diárium 1822. és 1867. kezdve; 
az egyházkerületi jegyzőkönyvek 1860, az egyházmegyeiek 
1871 óta s egyéb nyomtatványok stb. Végre 1 egyházi 
és 1 parókhiális pecsét 1833-ból. (1877. októb. 28. ösz.-ir.)

*) Van még az egyháznak egy ó-temetője a mostani parókhia mellett, mely 
1853-ban ugyan bezáratott; de árvizes időben most is használják. A reformáció 
óta zavartalanul birtokolt „Erdőreketytyét* elfoglaló s rajta osztozkodó földesurak 
már részint kihaltak, részint vagyonilag is elpusztultak.



VII. Népesség.  1801: Lelkek száma 634. 1877:
!. sz. 622, újliázas 6, szülött 28, konfirmált 8, halott 
26. Iskolások: 1801: tanuló 62. 1877: tanköt. 6—12-ig 
34, isk. járt 63, részben járt 21.

61) Sima.
I. A község és egyház ró l  á l t a l á ban .  Sima 

fekszik a Szamosközön egy patak két partján, mely a 
Szamos árjaitól nyeri vizét s halait és tavaszszal s árvízkor 
folyni is szokott. Határa nem nagy, de elég termékeny; 
ügykor erdeje is volt. Hajdan Nagy- és Kis Simára oszlott. 
Már 1237-ben van róla emlékezet, mint a Mikolay-család 
birtokáról. 1331. Szárazberky Mihály és László, Simay 
Mihály és Dienes két részre osztván, ez utóbbiaknak 5 
g;ira finom ezüstöt tartoznak fizetni az előbbiek. 1339. 
Szárazberky László bamispénzverö simái részbirtoka Tamás 
erdélyi vajdának adatott. 1362. Szárazberky Mihály és 
Mikolai László s Tamás mag nélkül elhalt rokonuk János 
simái részjószágán megosztoznak. 1378. A Mikolay utódok 
ismét osztoznak simái jószágukon. 1393. Szárazberki 
Kemény Dénes is részt nyer Simában. 1406. Mikolay 
Miklós és Benedek a simái részjószág elfoglalása miatt 
Drágffy és Balk mármarosi vajdákat a királyi kúriára 
idézik. 1499. Perényi Gábor egy részére kir. adományt 
nyer. 1500-ban Báthori András által elfoglalt részét, ennek 
özvegye és fiai Mikolay Gergely- és Jánosnak viszszabo- 
csátják. 1563. Ferdinánd Mikolay Zsigmoud- és Miklósnak 
az egész Simára kir. adomány-levelet ad. 1650. Kemény 
János nyer benne részt. 1661. Mikolay Boldizsárt Sima 
birtokában I. Lipót megerősíti. 1810-ben a Mikolay-csa- 
lád s ennek lányutódi a Korda-, Szodoray-, Gáspár-, Mándy- 
és Szirmay-családok bírják. Jelenleg legnagyobb birtokosai 
szintén a Korda utódok. (Szirmay Sz.-v.-m. esm. II. k. 
209. lap.) Jobbágy község lévén, 1848 ig földesúri ha
tóság alatt állott.

Egykor róm. kathól. egyház volt s mint ilyen, a 
szatmári főesperességbez tartozott. 1237-ben Mikolay Szath- 
már gróf fia Scebennán levő szőlője */3-át a s i m a i egy
háznak hagyja. (Szirmay I. k. 4. lap.)

A reformáció bevétele itt, hihetőleg földesúri befolyás



alatt történt, még pedig alkalmasint a Perényi-, Báthori- 
s legkivált pedig a Mikolay-család pártfogása mellett, 
mely családból csaknem a legújabb időkig az idősebbek 
viselték a simái egyház főgondnoki tisztét. Különben 
nem tudjuk megmondani, mikor választatott a legelső 
gondnok s az (1860 óta képviseleti alapon szervezett) 
presbitérium mikor állíttatott fel legelsőben. Sima rég 
időtől fogva anyaegyház volt, sőt Gécz, mint filia, hozzá- 
lartozott egész 1722-ig. XVI. és XVII. századi életéből 
különben alig tudunk valamit; a sz. egyházmegye legré
gibb jegyzőkönyveiben csak egyes válóperek vannak innen 
följegyezve 1670 óta 1725 tájáig. 1858-ban a lelkészi és 
tanítói hivatal elkülönittetvén, benne külön tanitói állo
más szerveztetek.

II. Az egyes  l e l ké s zek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  A simái lelkészek közül a követ
kezők neveit ismerjük: 1) 1690. Mezei István. 2) 1712. 
Ozégényi Mihály. 3) 1724. Bányai Mihály, kit gyanús 
erkölcsűnek mondanak. 4) 1728. Kaposi Mihály; részeges 
és verekedő voltáért letétetett. 5) 1719. Szilágyi Pál 
e.-m. ülnök. 6) 1730—35. Vári János. Az 1731-iki vi- 
zitáció megjegyzi, hogy tek. Korda Mihály úr a falu 
végén egy új parókliiális telket ígért a régi helyett cse
rébe; de az ekkla nem fogadta el „quia familiae tres, 
Mikolay, Szodoray et Bogdány rem nondum litterariis 
instrumentis non firmavit.“ 1734. új parókhia építtetett.
Ugyanekkor megjegyzi a vizitáció, hogy Kövér Jánost 
exkommunikálni kell, ha nem él úrvacsorájával. 7) 1735— 
39. Szeutimrey István, ki innen Kisarba ment. 8) 1739— 
42. Szatmári M. János. 9) 1742—44. Gáthy János, ki
nek idejében a pestisben többen végrendelkeztek az egy
ház javára. 1744-ben Mándra ígérkezett. 10) 1744—48. 
Kaszó István. Kövér J. és Szőke nevű még ekkor sem 
éltek úrvacsorájával. 1745. panaszolják a vizitáció előtt, 
hogy Korda Mihály úr 3 köblös föld mivelését Ígérte az 
egyház javára; de nem teljesitette. Az 1747-iki vizitáció 
meghagyja egy siketnek, bogy közel üljön a katliedrához , 
de mégis templomba járjon; 1748-ban pedig 2 embernek 
megparancsolja, hogy ha szénát nem adhat, adja a folyó 
árát. 11) 1748—52. Szilágyi Miklós. 12) 1752. Adorján



Mihály, ki 1753. Nábrádra Ígérkezett. 13) 1753—55. 
Fülei Sámuel, ki Újfaluba ígérkezett. 14) 1755—64. 
Vári György a szatmári iskola kontraskribája. Az 1764. 
vizitáción maraszták, de Lázáriba Ígérkezett. 15) 1764— 
66. Rápolti Sámuel, ki 1766-ra is marasztatott, bár „egy 
valaki gyertyával is kereste benne a hibát." 16) 1766. 
Radnóti János. 17) 1767—74. Átányi János. 18) 1774— 
79. Geczeő János, ki innen Lázáriba Ígérkezett. 19) 
1779—86. Vári György e.-m. ülnök, ki Lázáriból jött 
viszsza s Homokra ígérkezett. 20) 1786. Főző József; 
ki Czégénybe Ígérkezett. 21) 1788. Sz.-németi Zsombok 
Ketzely Ferenc. 22) 1789. Bora János, ki 1791. Ho- 
dászra ment papnak a Nyirbe. 23) 1791—94. Szilágyi 
András. 24) 1794—99. Zágonyi Imre. 25) 1799—1806. 
Csepelyi Mihály, ki gyenge szavú volt. 26) 1809—12. 
Ismét Balla János, ki Udvariból jött viszsza. Jelentik 
ellene, hogy a szokástól eltérőleg katekhizmusi tanításai
hoz textust vészén. 1811-ben panaszolja, hogy Korda 
Zsigmond foldesúr a kis vékával fizeti, e mellett 2 véka 
búzáját elfogott. Mivel pedig magát az egymással ver
sengő két földesúri udvar között fenntartani nem tudja s 
gyakori mámoros állapotát panaszolják: változni kiván. 
27) 1812—18. Kiss Mihály, ki mint jó pap és jó tanító, 
folyvást kedvességben volt. 28) 1818—22. Sajókazai Ka- 
zay István, kit mint kedves papot, értelmes és szorgal
mas tanitót, dicsér és sajnálva bocsát el a nép, de mivel 
'előbb Kordáné, majd Korda Mihály gyűlölni kezdették ; 
kitér előlök és változik. 29) 1822 — 26. Sinka Gábor, 
mint jó pap és szorgalmas tanító, holtig marasztatott; de 
mivel melle gyenge, oly egyházba kívánkozik, hol ta
nító is van és énekelni nem kell. 30) 1826—30. Kósa 
Ferenc, ki mint pap és tanitó, egy iránt kedves volt s 
egyszersmind mint költői tehetségű ember, ügyes versiró 
is volt. Meghalt félidőben s esztendejét a szomszéd papok 
töltötték ki. 31) 1830—36. Tárczay László. 32) 1836— 
41. Barla Szabó András. 33) 1841—54. ismét Tárczay 
László. 34) 1854—69. Fejes József előbb szatmári segéd
lelkész; elment Atyába. 35) 1869—77. Szabó András. 
Jött Atyából s itt meghalt. 36) 1878. Cseke Bálint, jött 
Kisszekeresről.



III. T an í t ó k  és i sko l aügy .  Simában a lelkészek
voltak az iskolatanitók egész 1858 ig, a midőn Fejes 
József lelkész buzgó közremunkálásával az egyház iskola
helyiséget nyervén, a tanítói állomás a papi hivataltól 
elválasztatott. 1858. ápr. 16-tól 1861. ápril 4 ig legelső 
tanító lett Gaál Lajos. Jött Szamosbecsről s mint jó ta
nító, előlépett Kisnaményba. 1861—64. Szabó Antal; 
jött Kisnaményból, ment Zsarolyánba. 1864—66. Szabó 
János; jött Istvándiból, ment Borzovára. 1866—69.
Kalydy Lajos; jött V.-orosziból; ment Jánkra. 1869—71. 
Kemenszky Dénes; jött Penyigéről; ment Szamosbecsre. 
1871—72. Bólváky Elek; jött K. Tótfaluból s itt meg 
is halt. 1872. ifj. Kalydy Lajos; jött a s.-pataki' tanitó- 
képezdéböl s jelenleg is szolgál.

IV. L e ik é s z i  s t an í t ó i  f izetések,  a) Lelkészi 
fizetés 1700 után: 1) Minden szántóvető gazdától 4 ka
langya , vagy ugyananynyi véka búza. 2) 1 boglya széna. 
3) 1 szekér fa. 4) A kik nem szántanak, 2 véka búzát 
fizetnek. 5) Guzsalyos özvegyektől 4 sing vászon. Vári 
úr hívásakor Ígértek 12 frtot. T. Korda úr fizet 4 frtot. 
Szántóföldek: 1) A Halom mellett; 2) a szép helynél; 3) 
a Kenderhelyen; 4) a Tó mellékén; 5) a Jakab Csere- 
gazzán; 6) ismét a Tó mellett. (B. Matr. Us. 88. lap.) 
1801: Szemes élet, búza, tengeri 29 kököl; széna 10 
szekérrel; fa 20 szekérrel; 2 fordulón 3 köblös szántó
föld , őszi és tavaszi szántással; kenderföld ; stoláre 2 frt.; 
tandíj 1 v.-frt. (Belhiv. fiz. ősz. kim. 1801.) 1874: 38 
köböl búza; 100 frt. o. é. szénaváltság; zsellérektől 16 
frt.; 8 öl kemény tíízifa, 14 hold s 282 D ől szántóföld;
3 h. s 1382 □  öl rét, 1600 □  ölével; a temető fütermé- 
sének 2/3-a; 4 db. marhalegeltetési jog; stoláre. A földek 
adójából 6 holdért az egyház, a többiért a lelkész fizet. 
(1875. ö.-i.)

b) T a n í t ó i  f izetés.  1874: 12 köböl tisztabúza;
4 öl kemény tűzifa; 12 hold s 1438 □ “ szántóföld s 1 h. 
1404 □  öl rét 1600 □ ölével számítva; a sz -földek adóját 
azonban a tanító fizeti, a rét adóját pedig az egyház; a 
faiskola és az új-temető ftítermésének részbeni haszna; 
tandíjban minden iskolástól 40 kr., 1 zsák java esős 
tengeri s 1 csirke; stolárék. (1875. ö.-i.)



V. Templom.  U r a s z t a l i  kész l e tek .  Ha ran g .  
E g y h á z i  és i sk o l a i  épü le tek .  I n g a t l a n  és i ngó 
j avak .  A simái ref. templomot dr. Henszlman I. igy 
írja le: „A simái egyház legrégibb a szamospartiak között 
s a XIII. századból való. Egyetlen 21' 3" széles, 26' 5" 
lioszszú hajójának főhomlokzatán két diagonál támot 
látunk, mely közt középen nyílik ugyan a csúcsivvel 
zárt; de még a románizlésű épszögű oldaltagozattal biró 
kapu, sőt e kapu fölött méginkább román, mint csúcs
íves, csúcsot is láthatni. A hajó déli oldalán van 3 fél
körbe zárt keskeny ablak-köz belső tám nélkül. A dia 
daliv 26' 5"-nyi vastag, melynek külsőleg 2 egyenes 
állású tám felel meg. A hoszszentély 7' l"-nyi boszszával 
igen kurtának mondható, szélessége 14' 5 " . Erre követ
kezik a félköríí, tám nélküli apsis, melynek fentője 6' 
1". Ezen apsisban a vidéknek szokása ellenében 2 ablak 
látható, egyike észak-kelet felé, másika dél-kelet felé 
nézvén. A szentély déli falában ó idomú papiszék is lát
ható, 2 románkorú oszloppal elválasztott belylyel, mely
nek mindketteje 3-szöggel van fódözve. Régi a szónok 
szék is.“ (Archeolog. köziem. IV. k. III. fűz. 153. lap.) 
E templom többször volt fedelezve, vakolva és meszelve. 
A templom-kapuzat felett a fedélből egy kis torony nyúlik 
föl, melyben 1 régi h a r a n g o c s k a  függ. A cin-terem 
egykor temető volt.

U r a sz t a l i  e szközök :  2 db. ezüst-tányér ékes ci
rádákkal , a Korda-család hölgyeitől; 1 aranyozott ezüst 
pohár ezen felirattal: „Hoc poculum ad usum saacrae 
Ecclesiae Simaiensis dedicat G. D. Georgi. Mikolay et 
uxor Elisa. Vitkay in A. 1709.“ ; 1 db. Bécsben készült 
ezüst-kanna „Korda Therézia“ fölirattal, évszám nélkül; 
1 ón-kanna „Sigismundus Kende 1688.“ felirattal; 1 ke
reszteléskor használt cin-tál és aranyozott pohár; 2 sábos 
abrosz; 1 vörös csikó sáhos abrosz; 1 virágos szegélyű
kendő; 1 hímzett kendő „Bay Erzsébet 1729. máj. 30.“ 
fölirattal; 1 aranycsipkés kendő „Korda Therézia" névvel; 
1 tüll-kendő arany-virágokkal; 1 szőnyeg, mely mindig 
az egyszerű úrasztalon áll s KürthyT Endre és neje Uray 
Vilma ajándoka.

Egyh áz i  és i sko l a i  épüle tek .  A parókbiális



telek állítólag az ös Mikolay-Korda kúriából elszakasztott 
s mintegy '/2 holdnyi terület, melyen a p a p i a k  2 
ízben építtetett újonnan, 1734-ben és 1840-ben, köböl 
és vályogból a Korda urak szívességéből. Van benne 3 
lakszoba, konyha és kamara. Zsindely fedélzete elavult. 
A melléképületek mind teljes megújításra várnak. A ta
nítói lak és iskola a templomtól kissé távol egy lakszoba , 
konyha-, füstház- és tanszobából á ll; a legszükségesebb 
melléképületei tűrhetők. Úgy ezen épületek, mint a tem
plom a tűz ellen biztosítva vannak.

I n g a t l a n  j avak.  Közvetlen egyházi birtok: 4 hold 
s 391 □  öl szántóföld; 6 h. s 990 □  öl rét; lelkészi ál
lomány: 14 h. s 282 □  öl sz.-f., 3 h. s 1382 □ öl rét; 
tanítói áll.: 12 h. s 1438 □ öl sz.-f. és 1 h. s 1404 □ öl 
rét, mind 1600 □  ölével sz.; az új temető, mely a Korda
család állománya.

Ingóságok.  3 db. anyakönyv; 1736-, 1786- és 
1839-en kezdve; 2 db. egyházi tan.-jegyzőkönyv 1819- 
és 1860-on kezdve; 2 db. körleveles és régibb tan.-jegy
zőkönyv ; 1 alamizsnáé diárium; 1 gondnokszámadási
j.-k. Egyházmegyei s kerületi jegyzőkönyvek, névtárak 
s más nyomtatványok.

VI. Népesség.  1801: Lelkek száma: 212. 1848: 
lelkek sz. 340. 1875: lelkek sz. 303; szülöttek sz. 17.; 
íijházasok sz. 3; halottak sz. 20. Iskolások: 1801: 8. 
1848: iskol. járók sz. 10; iskolázatlanok sz. 29. 1875: 
isk. kötelesek sz. 33; isk. járók sz. 20; ítészben isk. 1; 
iskolázatlan 12. (T. t. E. K. Névtár.)

62) Sonkád.

I. A község rő l  á l t a l á b a n .  Sonkád fekszik a 
Szamosközön a Túr vize mellett; agyagos földje tiszta
búzát bőven terem; szénatermő helyei szintén vannak. 
Hajdan csaknem mindenütt erdőség környező, melyből 
még 1810-ben a Túr, Gorond, Eger erdeje fennállott s 
a Cserköz nevű erdőt pedig a szomszédközségekkel közö
sen bírta. A forradalom óta ezen erdőket majdnem telje
sen lepusztitották. Határát a Túr sokszor elönti és kiso- 
ványitja; mert ennek vize más vizekkel ellentétben nem



kővárit, hanem soványit. Hajdan Sonkád a csaholyi ura
dalomhoz tartozott és Chegyesnek is neveztetett. 1426. 
Chaholyi János birta és határát is járatta. 1463. Cható 
Gergely, 1479. Kenderes János, benne részjószágot 
nyertek. 1547. Chaholyi Imre leányi, 1568. a Melith fiák 
— Chaholyi Anna gyermekei, — 1569. Sulyok István 
mint szintén Cli. A. fia, — lettek a sonkádi jószágba be
iktatva. Később is ezen Chaholyi örökösök voltak földes
urai, igy p. a Bethlenek és Herényiek; 1810. pedig Sulyok 
Ferenc, gf. Teleki László, Way Ádám, Kállay Péter, 
Kerekes Mihály, Kiirthy György, Eötves, Makay és 
több nemesek. De ezen családok a gf. Teleki házat s a 
Makay családot kivéve zsidó kézre juttatták birtokaikat. 
(Szirmay Szatmárv.-m. es. II. k. 264. lap.) A határsza
bályozási pert ugyanezen földesurak kezdték meg 1836-ban, 
s az csak 1868-ban fejeztetett be. Sonkád bár viz és er
dők közé volt rejtve, mindazáltal nem kerülhette ki a 
Szamosközön csatangoló hadak pusztításait. A többek 
közt a szatmári német várőrség is megsarcolta, mint ez 
az 1662-iki megyei vizsgálatból kitetszik, tevén benne 
250 ft. kárt. (Act. pol. fascic. 17. Nro 145. 1662.) — De 
nagyobb volt ennél 1717-ben a tatárok által okozott 
romlása. A lakosok minden javaikat a templomba hord
ták s ott védték magokat; de hasztalan, mert a tatárok 
a tetőzetet felgyújtván, mindent elhamvasztottak. — A 
pestis és más járványok szintén nem kerülték e l; igy leg
közelebb 1855. és 1872—73-ban a kholera. — 1849-ben 
a búza veszett ki; 1851-ben a jégeső; 1863. a nagy szá
razság; 1874. a vetések nagy részben kipusztulása; 1876. 
a búzát és répát pusztító fagy sújtották Sonkádot.

II. Az e g y h á z r ó l  á l t a l á b a n .  A hitjavitást elő
zőleg (a Sebem, cleri Szatmár. 1864. 154. 1. szerint) róm. 
kathól. egyház volt; de ezt a Beregből kiindult reformáció 
meghódítván, a beregmegyei egyházakhoz csatlakozott s 
1595-ben már egyike a beregi ref. egyházmegye nagyobb 
gyülekezeteinek. Ez egyházmegyéből csak az 1821-iki 
koordinációkor kebleztetett át a szatmáriba. — Lelkészei 
egyszersmind az iskolát is tanították; de már 1601-ben a 
beregi traktus jegyzőkönyvében egy sonkádi rektor neve 
föl van jegyezve, miből jogosan lehet következtetni, hogy
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ekkortájon a papi és tanítói hivatal el volt különítve. Ezen 
elktilönzés azonban később megszűnt, mígnem 1780-ban a 
két hivatal véglegesen elkülönittetett. — Különben ez egyház
nak a XVI—XVII. századi életéről sem sokat tudunk. A be
regi traktus jegyzőkönyvei egypár lelkész és tanító nevén 
kívül, úgyszólván csakis 6 válóperről emlékeznek innen, 
1600-tól 1754-ig; 1754-től napjainkig Sonkád egyike a 
békésebb egyházaknak; templomszékper is csak egyetlen 
egyszer volt benne. — Az egyház kebli ügyeit itt is a 
földesurak tisztei s a polgári elöljáróság intézték a lelkész
szel együtt, és tulajdonképeni egyházi elöljáró csak az 
egyházfi volt, mindaddig mig gondnokot s presbitereket 
nem választottak; de ezen választás idejét itt sem tudjuk. 
Az egyháznak egykor igen buzgó pártfogói voltak itt a 
Chaholyi örökösök; kivált a Bethlen, Sulyok és különö
sen a Teleki-ház, mely utóbbi itteni birtokaiból dézmát, 
s malmából a Túron szabbathálét adott a papnak; de a 
nép által a „marasztáskor" gyakorolt belhivatalnok-hivási 
jogba is , magának befolyást követelt.

III. Az e g y e s  l e l k é s z e k  s h i v a t a l o s k o d á 
s u k  a l a t t i  e s e m é n y e k .  A sonkádi lelkészek névsorát 
1595-ig nem ismerjük; sőt azután is csak egy 2-nek nevével 
találkozunk egész 1754-ig, jelesül: 1) 1595. Nagyari Má
tyás. 1597-ben ismét van szó a sonkádi papról s hihető
leg az előbbiről. 2) 1799. jan. 3. a vári gyűlésen fölavat
ják Óvári Bálint sonkádi papot is, ki az 1600 márc. 17 iki 
e.-m. gyűlésen nincs jelen. Az 1607. jan. 17-iki gyűlésen 
a sonkádi pap — hihetőleg ismét ő — nincs jelen. 3) 
1754. Némethi Pál, ki jövőre is meghagyatik. Az egyház
ban minden jó rendben van, csak az épületekkel nem 
gondolnak eléggé. 1755. febr. vizitáción „minister et ecclesia 
laudabiles." 4) 1776—78. Becske István. 5) 1779—86. 
Kiss János, ki kedvességben van 1784-ig, amidőn többen 
feltámadnak ellene, kik között Viuter József tiszttartót 
nevezi legnagyobb ellenségének; a midőn egyszersmind az 
ellenségeskedés okát igyekszik megmagyarázni. 1786-ban 
csakugyan sikerült őt ellenségeinek kitúrni, bár a vizitá
ción jól nyilatkoztak felőle. E miatt gf. Teleki József 
neheztelését fejezé k i, minthogy a lelkész-változtatás az ő 
— mint főpátronus — meghalIgattatása nélkül történt.



6) 1787—94. Zenczi Imre e. m. tanácsbiró. 1787. októb. 
18. gf. Teleki József fölkéri Kondor Balázs beregi espe
rest, hogy azon egyházakban, melyekben neki birtoka 
van, a lelkészt tudta nélkül ne változtassák. 1793-ban már 
Z. I. beteges; sőt remény sincs életéhez, de azért gf. 
Teleki J. parancsára megmarasztották. 7) 1794—1804. 
Kiss János, ki mind végig nagy kedvességben van. Egyik 
földesúr — Sulyok János — ugyan panaszkodik ellene 
1803-ban; de a nép szereti; azonban a 2 belhivatalnok a 
legnagyobb viszályban volt egymással s egyik sem akart 
maradni, ha a másik ott marad: ennélfogva K. J. elment 
Munkácsra. — Ez idő alatt az egyház kevés kivétellel 
csendes. 1801-ben Kondor Pál kurátort s Tóth István 
egyházfit dicséri a vizitáció, kik buzgók az egyház ügyei
ben. Az egyház jövedelme ital-árulás és szakmánybán vál
lalt s a nép által teljesített munkák. Kötvényen van az 
egyháznak 60 v. ftja. 8) 1804—19. Kacsóh Lajos, mind
végig kedves pap. Alatta az egyház békés és buzgó, ki- 
vévén az urakat, kik ellen 1810-ben panaszolják, hogy 
semmi egyházi dologban részt nem vesznek; az áj torony 
építésében segítséggel nincsenek; némelyik a papnak sem 
ad semmi fizetést. 1816 bán a Telekiek haszonbérlője meg
tagadja a malomvámot és a dézmát, mit az 1817-iki 
vizitáción felpanaszolnak s végre is gf. Teleki Lászlóhoz 
folyamodván ez a dézmát és malomvámot nem adta 
ugyan meg, „mivel minden földesúri szabados jussal való 
élést akadályoztató terheket magára s testvére gyermekeire 
nemcsak nem vállalhat, hanem minden jószágait mentiek
nek akarja az ilyenektől tartani;" — de „hogy csakugyan 
a sonkádi n. ref. eklézsiához való szives vonattatását meg- 
bizonyitsa: ajánl ex bene placito, absque ulla nectenda 
perpetua obligatione 80 váltó frtot oly formán, hogy a 
régiusi kötelesség ezután is úgy mint eddig megmaradjon." 
(Csenger, 14. júli 1818.) — 1819-ben meghalálozván K. 
L. lelkész, azon évet káplánja Szathmári József töltötte 
ki. 9) 1820—24. Varga Tamás, ki viszsza ment a beregi 
traktusba, s ott derceni pap és főjegyző lett. — Ez alatt 
a Hady és Makay családok kezdtek templomszékpert, 
mely a beregi traktus előtt lefolyván, a koordináció után 
a szatmári előtt újították meg. 10) 1824—36. Nagy Ge-
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deon. (Lásd az esperesek között.) Alatta nemcsak a tem
plom s parókhiák vannak jó állapotban, hanem az egy
ház és iskola is. 11) 1836 óta Berey Károly, ki született 
1809-ban Sz.-Németiben, tanult ugyanott és Szatmári, a 
felsőbb tudományokat Debrecenben; 1831. hadházi rektor; 
1837. sonkádi káplán, 1836. időközi, 1837-ben pedig 
rendes lelkészszé lett, s most is mint mind eddig nagy 
szelídség s szigorú pontossággal végzi lelkészi teendőit. 
Alatta a sonkádi egyház békéjét mi sem háborította. Az 
egyház-tagok a csapásos évek dacára, tőlük telhetőleg 
buzogtak az egyház felvirágoztatásán, a mit — noha egy
házuk földbirtok vagy más jövedelem-forrással nem bir, 
sőt Kos8Uth-bankjegyekben 147 frt 30 krt vesztett: — 
mindazáltal a templom zsindelyezés, bádogos toronytető 
készíttetés és új iskola-építés által igazoltak.

IV. T a n í t ó k  és i skol aügy.  Az 1600. julius 2-iki 
beregi e. m. gyűlés jegyzőkönyvében már szó van Újlaki 
András sonkádi rektorról; a hagyomány pedig azt beszéli, 
hogy időközönként, a lelkészek házaiknál egy-egy a szat
mári iskolából kikerült diákot tartottak, kiket éneklők és 
tanítókul is alkalmaztak; ilyen volt 1672-ben Szőlőskey 
István, ki a kurucokhoz adván magát több deáktársival, 
1672. szept. 20-án, a szatmári német várőrség ellen ví
vott harcban elesett. (Sz. Sz. v. Cs.-in. I. k. 256. lap.) 
1779-ben már véglegesen el akarják különíteni a sonká- 
diak a lelkészi és tanítói hivatalt s ezt a beregi egyliáz- 
megye jun. 9-ikén meg is engedi oly formán, hogy a 
hozandó tanító fizetését ne a lelkész proventusából vonják le, 
hanem az egyháztagok teljesítsék. Ugyanekkor Szatmár- 
vármegye is megengedi, hogy tanítót hívjanak. 1780-ban 
azt jegyzi meg a vizitáció, „hogy az újonnan bevitt tanító 
1) Szilágyi Sámuel hivatalához dicséretesen kezdett." — 
Az 1781-ben a csarodai gyűlés megújítja az 1779-iki e.- 
m. határozatot. 2) 1786. Varga Mihály tanítana, de nincs 
kit; iskolázható fiú volna pedig 24, leány pedig 20; de 
nem járnak fel. 3) 1792. Csulak János. — 1797. az is
kola jó. 4) 1798. Kovács József, kit részegeskedése miatt 
1799-ben csak téritvény mellett marasztanak meg. 5) 1801. 
Orbán Zsigmond; dicséretes tanító; kit nem akartak ma
rasztald, de a traktus ott hagyta. 6) 1802. Magócsi Gás



pár. 7) 1803—05. Kun Mihály, ki 1804-ben papjával 
nagy viszályban van. 8) 1805—12. Kovács István, kit 
mint jó tanítót folytonosan dicsérnek, s kinek tanítványai 
egyenesen diákokká lettek egyik-másik főiskolában. — 9) 
1812. Lenkey Imre, ki 1813-ban előléptetést nyert. 10) 
1813— 16. Nagy Ferenc degradált pap, kinek 40 tanít
ványa van. 11) 1816. Szabó János, dicséretes tanitó. 12) 
1818—25. Orbán Zsigmond; tanítványai ügyirataikkal kü
lönösen kitűnnek, s őt mint jó tanitót dicséri az egyház; 
azonban az 1824-iki vizitáción a íogondnok — Sulyok 
János, — felesége nyelvessége miatt, mint ki a pap liáza- 
népét folytonosan piszkolja, elbocsáttatni kívánja. — A 
vizitáció megkísérli a rektornéval a papcsaládot megkö- 
vettetni; de ennek dacára is, az még ugyan azon napon 
újabban mocskolódván: férjének megmaradhatása az e. m. 
konzisztóriuintól tétetett függővé. 13) 1825—26. Lökös 
György; szorgalmas tanitó. 14) 1827—29. Mező Gáspár, 
kit dicsérnek. 15) 1829—31. Tóth Sámuel. 16) 1831—40. 
ismét Mező Gáspár. 17) 1840 - 44. Szalánczi Endre. 18) 
1844—48. Rápolti Mihály. 19) 1848—53. Dobos Ignác. 
20) 1853—70. Tóth József. 21) 1870—74. Nagy Péter. 
22) 1874—78. Dévay Lajos. 23) 1878. Tóth József előbb 
mándi tanitó.

V. Le lkész i  s t an í t ó i  fizetések,  a) Le lkész i  
f i ze tés  1645.: 1) 14 kalangyától adatik egész bér u. m. 
5 rakás 30 kévéjével. A kinek 14-en alól van: félbérrel 
tartozik. 2) A kinek vetése nincsen, 3 fél véka búzát ad, 
avagy 1 ftot. 3) Minden marbás ember ad 1 szekér fát 
és egy boglya szénát. 4) Kereszteléstől 1 tyúk és 1 ka
lács. 5) Az özvegyektől 6 sing vászon. 6) Az úrvacso
rájához a falu ad bort és kenyeret. 7) Bass Gergely 
hagyott a parókhiához 1 szántóföldet a füzesnél, mely a 
patakra megyen véggel. 8) A Cser mellett, a becsi határ
ban 1 darab kaszáló a Makkosszegben. 9) Kisebbik 
Kollát Bálint hagyott a parókhiához 1 szántóföldet a Gye- 
püliáton stb. 1848. előtt: 1) 1818. előtt Széki gf. Teleki 
József kegyéből dézma és a túri malom szombati vámja, 
mely helyett 80 v. ft. rezolváltatott. 2) A sonkádi köznép 
részéről fizet minden gazda a kinek 28 kereszt búzája 
vagy ennél is több terem 5 kereszt búzát 17 kévéjével.



3) A kinek 28 kereszten alul 14 ig terem, ad 2'/, ke
resztet. 4) A kinek 14 keresztje sincs, ad 3 véka tiszta 
búzát rostálva. 5) Az özvegy, ha kész gazdaságban marad 
és gazdaság folytató fia, vagy alkalmas embere van, te
hetsége szerint fél vagy egész bért fizet. Az olyan özvegy 
pedig, ki telekben lakik ugyan és járó marhája is van; 
de gazdaság-folytató fia vagy alkalmas embere nincsen: 
1 '/2 véka élettel tartozik. A fonással keresd özvegyek 3 
sing vásznat, vagy helyette 18 krt adnak. 6) Feleséges 
szolgák és zsellérek 1 v. ftot fizetnek. 7) A feleséges pász
tor-emberek és helytartó cigányok ugyanannyit. 8) Minden 
gazda ad egy '/2 szekér szénát, vagy a folyó árát. 9) 
Minden gazda ad 1 szekér fát, akár van járó marhája, 
akár nincs. 10) Keresztelés 4 garas. 11) Esketésért ha 
nemes 2 rhfrt; ha nem az, 3 máriást fizet s a lány ken
dőt ad. 12) Halott predikálás rövid alkalmazással 3 má
riás; folyó beszéddel búcsúztatás 4 huszas; verses búcsúz
tatás a predikáláson kívül 2 rlift. 13) Templomkerités és 
temetöbeli haszon. 14) A 2 fordulón 20 köblös és 2 vé
kás föld. (LII. gyűl. tört. leir. 306. lap.) 1874: 1) A gf. 
Teleki családtól 33 ft 60 kr. o. é. kegydij. 2) Keresztes 
életből 28 köböl búza; szemes életből 6 köböl 1 ‘/2 véka. 
3) 40 papi szekér széna. 4) 12 öl kemény tűzifa udva
rára szállítva. 5) 18 hold s 412 □  öl szántóföld; 10 
hold 249 □  öl kaszálló; 4 hold 1220 □  öl erdőföld, mi 
az úrbéresekétől nincs elkülönítve, hanem legelőnek hasz
náltaik. 6) Temető és cinterem fü haszna. 7) 11 frt 20 
kr. máriáspénz. 8) 30 frt stoláre. (Jegyzet. E fizetés a 
fenntebbi kulcs alapján van számitva. A holdak 1600 □  
ölével szám.)

Tanítói fizetés 1848 előtt: 1) A prédikátoréból me
gyén a rektornak a vékával fizetőktől 3 köböl búza vagy 
kétszeres; ha pedig vékások nem lennének: akái’honnau 
tartozik a prédikátor kiadni. 2) Minden ki gazdának ne
veztetik, ad 1 véka tisztabúzát rostálva, és 1 máriást 
mellé. 3) Feleséges udvari cselédek, zsellérek és telekben 
lakó pásztorok adnak '/2 véka búzát rostálva. 4) Széna 
a kaszálóból telik ki. 5) Tűzifát ad az ekkla 22 szekérrel. 
6) Gyermek-tauitásért sillabizálótól ha fiú 17 poltura, — 
ha leány, akár mit tanul, 1 váltóit. Ezenkívül minden



gyermektől 1 véka zab s 1 csirke. 7) Temetésért ének- 
szós halottéi 4., predikációstól 8 garas; koporsóba tételi 
éneklésre 4 garas; verssel való pompás búcsúztatás 2 v.-ft. 
8) A fordulón 9 köblös és 2 vékás szántóföld és kaszáló. 
(LIV. gyűl. tört. leir. 306. lap.) 1874: 1) 16 köböl búza 
az előbbi kulcs alapján. 2) 6 öl kemény tűzifa udvarára 
szállítva. 3) 8 hold 578 □  öl szántóföld; 5 hold 1246 
O öl kaszáló; 2 hold 610 □  öl legelő az úrbéreseké 
közt; a holdak 1600 □ öllel számítva. (1874. december 
4. ö.-irás.)

VI. Templom,  t o r o n y  s ha r angok .  U r a s z t a l i  
ké sz le tek .  A son k á d i  ref. t emp lom alakja után 
Ítélve, a XV-ik században épült kőből. Egyetlen deszka 
menynyezettel fedett hajójának falközi hoszsza 5 öl, szé
lessége 4 öl. A 8 szög 3 oldalával zárt deszka menynye- 
zettí szentély falközi szélessége 3, hoszsza pedig 4 öl. 
Északon ablakai nincsenek; ellenben a déli oldalon csúcs
íves ablaka van. Kapuzata a déli oldalon 2 negyed kör
rel záródik, mely az egyenes vonalú felső küszöböt maga 
közé veszi. A nyugoti végin az ajtó egyenes zárású; de 
hajdan alkalmasint más alakja volt. 1717-ben a tatárok 
a helységgel együtt elhamvasztották s azután a lakosok 
előbb szalmával, majd zsindelylyel fedték be. Mely el
avulván , a forradalom után a lakosok — az egyház javára 
tett szántás, aratás és fuvarozás teljesítése által gyűjtött 
pénzen, Makay György gondnoksága alatt, — az 1852-ik 
év nyarán bezsindelyeztették. —* E templom eredetileg 
torony nélkül volt építve; de 1807-ben a nyugoti végihez 
egy négyszögletű k ő t o r n y o t  építettek, renaissance ízlésű 
zsindelyes sisakkal. Ezen toronyfedél is megavulván, a 
lakosok, ismét Makay György gondnok erélyes buzdítása 
folytán, részint szakmányba vállalt munkák teljesítése ál
tal szerzett pénzből, részint önkéntes adományokból azt 
1861-ben megújitották s bádoggal fedették be. Az ács 
és bádogos munka 1500 ftba került; a mesterembereket 
koszttal a lakosok látták el; sőt a tetőhöz a tölgy geren
dákat azok adták. — E toronyban 2 h a r a n g  függ; a 
nagyobb 5 mázsa 40'/, font; öntötte Eberliard Henrik 
pesti harangöntő 1832-ben; a kisebbik 2 mázsa 35 font 
s 1793-ban öntetett. Volt egy 3-ik is — 113 font, mely



szinte 1793-ban vétetett Lázár György harangöntőtől, de 
ez elhasadt.

U r a s z t a l i  eszközök.  2 cintál a sz. kenyérhez; 2 
ezüst pohár; a nagyobbik aranyozott szájú minden felírás 
nélkül; a kisebbik domborművekkel s aranyozással ékes 
talpas pohár, 1598. évszámmal, melyet egy Bethlen-csa- 
ládból született Teleki grófné Sonkádon történt szerencsés 
szülése alkalmából adott emlékül ez egyháznak, — ebből 
csak a hajadon lányok szoktak hajdan kommunikálni. 2 
cin-kanna „a sonkádi ref. ekkla csináltatta 1798.“ 1 kér 
resztelő edény tálcájával együtt cinből Magos Lászlóné 
ajándékából 1787. Az úrasztali térítők gyolcs pamut, sá- 
hos, aranynyal himzett kisebb-nagyobb abroszokból és 
kendőkből s végre egy fekete rojtos sötétzöld posztó-sző
nyegből állanak, mely utóbbi mindennapi takaróul szolgál.

VII. L e l k é s z i  és t an í t ó i  épüle tek .  I n g a t l a n  
és ingó j avak .  A papi p a r ó k h i a  a templommal együtt 
a helység északi részében fekszik. A p a p i a k  3 szobás, 
konyhás és kamarás, kőalapra rakott faépület, zsindely
fedéllel. Elég tágas udvarán a szükséges melléképületek 
is feltalálhatók. — Az i sko l a  t an í t ó i  telek a papiakkal 
szemközt, a déli soron, alkalmasint egy Kállay telekből 
van kiszakitva, s annak a földesura adta. Ezen a kis fun- 
duson egy zsiudelylyel fedett kis és szűk épület volt, 
mely 95 évig szolgált iskolahelyiségül. A szűk telek ki
bővítése végett Nagy Péter és István telkéből 285 □  öl 
területet vásároltak 100 o. é. ftért, mely öszszeget köz
adakozás útján gyűjtöttek öszsze. Erre egy a törvény 
kívánalmainak megfelelő iskolát építettek az esperesi terv 
szerint, melynek tégla alapja 1874-ben tétetett le. Az épü
let vályog falai zsiudelylyel vannak fedve. Van benne 1 
padlózott tanterem s 3 lakszoba. Udvarán pár melléképület 
sziutén van. Ezen épületek a templommal együtt a tűz 
ellen biztosítva vannak.

I n g a t l a n  k ü l b i r t o k o k .  A sonkádi ref. egyház a 
lelkész és tanitó által használt földeket részint a már em
lített hagyományozás útján, részint az 1780-iki földmérés 
alkalmával a „Mocsár kátyújánál" levő maradvány föl
dekből a földesuraktól, részint a „Dobos rekeszénél" L. 
Sulyok Ferenc stb.-től 1801-ben kapta; részint m. p. a



„Kertallján" volt kenderföldet pénzen szerzetté. Mindezen 
földeket pedig legnagyobb részben irtás által tette hasz
nálhatóvá. Jelenleg következő ingatlan birtokai vanuak: 
14 hold 412 □ öl szántóföld, — 10 hold 249 □ öl ka
száló, 4 hold 1220 □ öl legelőből álló lelkészi állomány; 
— 8 hold 578 □  öl szántóföld, — 5 hold 1246 □  öl 
kaszáló, — 2 hold 610 □ öl legelőből álló tanítói állo
mány; — 3 hold 331 □  öl temető és faiskola, — a 
holdak 1600 □ ölével számítva. (1875. dec. 4. ö.-irás.) 
I n gó sá go k :  2 darab anyakönyv 1779. és 1839. évben 
kezdve; 1 db. tanácsjegyzőkönyv; 4 db. körleveles jegy
zőkönyv ; 1 db. alamizsnás diárium; 1 gond. számad. j. k .; 
egyházkerületi s megyei jegyzőkönyvek s egyéb nyom
tatványok.

VIII. Népesség.  A sonkádi ref. egyház 1786-ban 
áll 46 háznépből. 1877.: leik. sz. 498, szülöttek sz. 18, 
újházasok sz. 5, halottak sz. 9. Iskolások: 1786-ban 
iskolázható volna 44 növ., de egy se jár. 1877.: iskola- 
kötelesek sz. 57, iskolába jár 42, részben jár 18.

63) Szamosbecs.
I. A községről  és e g y h á z ró l  á l t a l á b au .  Sza

mosbecs fekszik a Szamos jobb partján, melynek habjai 
által öntözött földei termékenyek. A Szamos mellett szép 
gyümölcsöse s az „Erge“ partján 1810-ben szép tölgyes 
erdeje volt. Régibb földesurairól bizonyost alig tudunk, 
minthogy 2 Becs vau Szatmárvármegyében, az oklevelek 
pedig leginkább csak Becset említenek. Ezek szerint Balk 
és L)rág mármarosi és szatmári főispánok 1381.; Csáky 
György felerészben 1409.; a Pányi fiák 1416.; Gacsályi 
Tamás 1427.; Cható Gergely 1470.; Berzeviczy Szanisz- 
lóné 1475.; Kun János 1504-ben épen úgy lehettek föl
desurai Szamosbecsnek, mint Tiszabecsnek. Azonban 
1633. Szamosbecs a bélteki uradalom tartozéka s Prépost- 
váry Zsigmondé. 1810-ben pedig a gf. Károlyi-család 
birtoka volt. (Szirmay Szatmárvár.-m. e. II. k. 262. lap.) 
1748. körül a Szénás-, Karikás és Vajda-családok lakták, 
mely utóbbi Erdélyből költözött ide. Viszontagságairól 
is alig tudunk valamit. Egykor a Szamos a falu nyugoti



oldalát már majdnem elhordta, midőn annak Szatmár- 
megye 1828-ban új medret ásatván, a végveszélytől meg
mentette. 1848-ban volt benne 41 liáznép, melyből 38 
református, 2 gör. kathél. és 1 zsidó vallású volt.

Egykor róm. katliól. egyház vala. 1334-ben az ugo- 
csai fóesperességhez tartozott s Péter nevű papja 20 dénárt 
tizet pápai sexennális dézma gyanánt. (Sebem. Cleri. Szat- 
már 1864. 48. lap.)

A reformáció hihetőleg a közeli Csengerből hatott 
el ide. A szatmári ref. e.-megye régibb közjegy zőköny- 
veibeu csak 1670 után van szó róla s akkor is csak 
egyes válóperekről. Anynyi tény, hogy a köztudalom 
szerint anyaegyház volt.

II. Az egyes  l e l ké s zek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e s e m é n y e k .  Szamosbecs ref. lelkészeiről csak 
1684 óta tudunk valamit. 1) 1684. Mezei Sámuel úgy 
irja be nevét a Tarcali-féle jegyzőkönyv 253. lapján , mint 
sz.-becsi pap. 2) 1697. sziutén úgy irja be magát valaki 
a nevezett jegyzőkönyv 254. lapján; de neve olvashatlan. 
Ezután ismét mitsem tudunk a sz.-becsi ref. lelkészekről 
1724-ig. 3) 1724—32. Hiripi András, kit több ízben 
nem akartak marasztani hallgatói. 4) 1732—36. Petróczi 
Istváu vagy György, 1735. e.-m. tanácsbiró. 5) 1736. 
Harsányi István. 6) 1737—40. Sárói András kedvelt lel
kész, ki a marasztás dacára Tótfaluba ment. 7) 1740— 
45. Szikszay Ferenc, 1742 óta e.-m. t.-biró, ki szintén 
nem maradt. 8) 1745. Szigeti János, kit „clarissimus^-nak 
címez a vizitáció s igy akadémikus pap lehetett. 9) 1746— 
49. Horváth József; szintén nem maradt. 10) 1749—52. 
Seutei József, ki Géczbe ajánlotta magát. 11) 1752 — 55. 
Baczoni Sámuel. 12) 1755 tői hihetőleg Bajika Bálint.
13) 1758. Bányai István, ki innen Udvariba hivatott.
14) 1859—62. Solymosi József, egy részeges ember. 15) 
1762—68. Szentpéteri András. 16) 1768. Megygyesi Ist
ván. 17) 1769—70. Almási Ferenc. 1771—75. nincs szó 
Szamosbecsről a vizitáció aktáiban. 18) 1775—79. Ko
máromi József. 19) 1779—84. kétféle adatunk van, Széles 
(32. lap.) Hollós Andrást említi a Jeremiás vizit, jegyző
könyve 655. s a Solymosi Causarum protoc. 156. lapja 
után; az 1848-iki történeti leírás pedig (54. gyűl. tört.



leír. 310. lap) Szénás Györgyöt; de anynyit Széles is 
mond, hogy Hollóst már sem 1783-, sem 1784-ben nem 
marasztották. 20) 1784—86. Jakab Izsák. 21) 1786—98. 
Fekete István vagy Mihály jött. Fülpösröl; 1797-re Kézi 
György dislokáltatott helyette; de mindazáltal maradt. 
22) 1798— 1808. Szabó János. 23) 1808—26. Bakó Mik
lós, jött. Sz.-Dobról. 24) 1826—37. Szabó Ferenc. 25) 
1837—39. Jankay Dániel, ki alatt a torony építése kez
dődött. 26) 1839—46. Kurovszky György. 27) 1846 óta 
Domián Pál.

III. Tan í t ók  és i sko l aügy .  1786-ig a papok 
tanították az iskolát s akkor állíttatott legelőbb külön 
tanítóság, mely 1) Enyedi Mihálylyal töltetett be, ki itt 
3 évig lakott. 2) 1789—90. Szabó László. 3) 1791. 
Eötvös János. 4) 1793—96. ismét Enyedy Mihály. 5) 
1796. Varga István. 6) 1797—1800. Kiss Mihály. 7) 
1800-ra Enyedi dislokáltatott; de valósággal 1800—1802. 
Molnár Ferenc volt a tanító, ki olvasást és vallást taní
tott. 8) 1802. Pataky Mihály. 9) 1803. Kiss József. 10) 
1804. Tömöri Ferenc. 1805. ismét Enyedi Mihály dislo
káltatott, de ez nem jővén, 11) Patay József lett a tanító, 
kit 1811-ben 12) Beregszászi Pál követett, ki egyszers
mind a jegyzői hivatalt is vitte. 1814-ben kitűnő vizsgát 
adott 5 tanítványával a vizitáció előtt; egyszersmind pro- 
móciót kér oly helyre, hol több tanitványi lennének. 13) 
1814—17. Runyay István, kit mint jó tanítót dicsérnek. 
14) 1817—35. Kovács János, ki többször dicséretes vizs
gát a d ; de szintén többször menti iskolájának gyengeségét 
azzal, hogy tanitványi nem járnak iskolába, mint p. 
1820-, 1822- s 1829-ben stb. 15) 1835—38. Dávid Mik
lós. 16) 1838—48. Tóth Sámuel. 17) 1848 — 51. Peres 
József. ' 18) 1851—54. id. Király Pál. 19) 1854-57 . 
Gaál Lajos egyike a jobb tanítóknak. 20) 1857—69. 
ismét Tóth Sámuel. 21) 1869—73. id. Kemenszky Dénes. 
22) 1873—78. Melegli Károly. 23) 1878. Németh István.

IV. Le lkész i  s t an í t ó i  f izetések,  a) Lelkészi 
tizetés 1705 körül: 1) Minden külön kenyeres gazda, a 
kinek 2 hold vetése vagyon; ad a pásztornak 2 kereszt 
búzát és 7 kévét. A kinek csak 1 h. vetése vagyon, 1 
írt. 50 dénárt. A kinek pedig semmi vetése nincs, ad



50 dénárt. (Későbbi kéz: metretas ?) 2) Garaspénzt min
den gazda 50 dénárt. 3) 2 db. kaszáló is vagyon; azt 
a falu tartozik megkaszálni és felgyüjteui. 4) Guzsalyos 
özvegyek adnak 3 sing vásznat. 5) Halott predikálás 1 
magyar frt.; ha csak énekléssel temet, adnak 1 tyúkot,
1 kenyeret, úgy szintén a kereszteléstől is. Esketéstől 1 
frt. 6) A malomból dézmáját adják az urak a vámbúzá- 
nak. Régibb dézináláskor engedték a pásztornak egy jó 
gazda dézmáját. (B. Matric. Us. 16. lap.) 1801: 13 
rh.-frt. 24 köböl búza; 24 szekér fa; 24 félszekér széna;
2 fordulón 5 '/2 köblös föld; 2 boglyás kaszáló; 3 rhfrt. 
stoláre. (Belliiv. fiz. ősz. kimut. 1801.) 1875: 26 köböl 
s 2 véka rostált tisztabúza; 44 rudas széna; 8 öl kemény 
tűzifa; 30 hold s 1117 □  öl ingatlan birtok, 1600 □ ölé
vel számítva, mely 3 köblös belsőség-, szántóföldek-, rét- 
és legelő- s kaszálóból áll; 18 napszám és a stolárék.

b) Tanítói fizetés: 1801: 4 rhfrt.; 8 és '/2 köböl 
búza; 12 félszekér fa; 12 rhfrt. tandíj. 1875: 10 köböl 
rostált tisztabúza; 4 öl kemény tűzifa, 12 hold és 180 D 
öl ingatlan birtok, belsőség-, szántóföld-, lanka-, rét- és 
legelőben, 1600 □ ölével számítva; tandíjul minden tan- 
kötelezett gyermektől 1 frt. o. é .; a stolárék és temető 
fűtermésének '/3-a. (1875. ö.-ir.)

V. T em p lo m ,  t o r ony  s ha r a ng ok .  U r a s z t a l i  
kész le tek .  E g y h á z i  és i sk o l a i  épüle tek .  I n g a t 
lan és ingó e g y há z i  j avak .  A t e m p lo m o t  igy 
igy írja le Henszlmau: „A XV-ik századbeli templom 
egyetlen hajójának falközi szélessége 20' 5”, hoszsza 29f 
2". E hajó nyugoti fő- és déli mellékkapuval bir, azon
ban az előbbi későbben be lön falazva. A diadalív vastag
sága 2 ' b". A szentély szélessége 15' 2", hoszsza 24'
Tám sehol sem látszik; mert mint mondják, abból épült 
az újszerű torony. (Archaeol. köziem. IV. k. III. fűz. 
153. lap.) E templom legelső előttünk ismeretes renoválása 
1638-ban történt, a templom északi oldalának belső falán 
olvasható eme felirat szerint: „In Honorem Individuae 
Sanctae Trinitatis Dominus Dominus — — — RACNB 
sacrae Caesareae Requiaequae Majestatis Consiliarius inti
mus nec non ejusdem Majestatis aeques auratus, hoc 
Templum restaurare curavit Anno nato Christo 1638. octob.



Die 2.“ Ugyanezen oldalon egy zászlórúd lyuka alatt 
egy más ilyen felirat volt olvasható: „Egregius D. D. 
Stephanu8 Karikás sub hoc Vexillo in Domino Placide 
Hic Jacet Anno 1637.“ Újra zsindelyeztetett 1809-ben; 
1837 ben pedig elhatározván, hogy t o r n y o t  építenek, 
a templom támjait elszedték s a tornyot a felsőbb egy
házi hatóság vagy möértők megkérdezése nélkül a déli 
oldalhoz ragasztották s igy e templomot eredeti alakjából 
kivetkőztették. E toronyfal azonban félben maradt s 
még 1848-ban is tető nélkül állott. (1848. leir. 311. lap.) 
Előbb haranglábon, később e toronyban 2 h a r a n g  
állott s illetőleg áll. 2 harangocskát a Vajda-család hozott 
magával Erdélyből, melyek később öszszeöntettek. 1848- 
ban a nagyobbik harang egy mázsás volt s felirata sze
rint 1686-ban öntetett; a kisebb pedig 50 fontos, mely 
1840-ben elhasadván még, 1848-ban nem volt újra öntve. 
Most a nagyobb harang 2 mázsa 35 font s 1871-ben 
öntetett.

U r a sz t a l i  ké sz l e t ek :  1 aranyozott ezüst-kehely, 
melyet Czégényi Ilona adott 1617-ben; 2 cin-tányér, 1 
ón-kanna; 1 bádog keresztelő-edény; 7 kendő, melyek 
közül 2 selyem, a többi fehér patyolat arany- és ezüst
virágokkal kivarrva; 1 fakulacs. Maga az úrasztala egy
szerű festett fakészitmény szőnyeggel borítva.

E g y h áz i  és i sko l a i  épüle tek .  A mostani papiak 
4 szobás, náddal fedett vályog-épület, mely 1860-ban 
épült. Melléképületei szintén vannak. A t an í t ó i  lak és 
i sk o l a  elavult régi épület; egyik vége lak-, másik tan
szoba, középen konyhával. Udvarán a melléképületek 
részben 1872-ben épültek. Ezen épületek a templommal 
együtt a tűz ellen biztositvák.

I n g a t l a n  j avak.  Közvetlen egyházi birtok: 2 hold 
853 □  öl. Lelkészi állomány: 30 hold 1117 □  öl. Taní
tói állomány: 12 hold 180 □  öl, mind 1600 □  ölével 
számitva. I n g ó sá g o k :  2 db. anyakönyv 1784. évben 
kezdve; 3 db. tanács-jegyzőkönyv; körleveles, — egyház- 
ker. ill. megyei jegyzőkönyvek s nyomtatványok s a pa- 
rókhiális pecsét. (1875. évi ö.-ir.)

VI. Népesség.  1801. lelkek száma: 218. 1877. leik. 
sz. 412; szülött sz. 19; újházasok sz. 9; halott, sz. 8.



Iskolások 1801. isk. járók sz. 20; 1877. tankötelesek sz. 
45; iskolába járt 43; részben iskolázott 2.

64) Számos-Dob.
I. A köz ség rő l  á l t a l á b an .  Szamos-, Kraszna- 

vagy Balkán-Dob fekszik a Krasznaközön. Termékeny ha
tárát a Homoród és ennek erei, — a Kraszna és ennek 
Balkány-ere s áradások alkalmával a Szamos habjai öntö
zik. A Bükkből jövő Homoród esőzések alkalmával ren
desen kiárad, nyárban pedig többnyire kiszárad; jő Zsa- 
dány felől s a kis-majtényi oldalon levő (ecsedi) lápba s 
onnét a Krasznába szakad. A Balkány nyárban majd min
denütt kiszárad, de a község alatt, annak Bagos felőli 
oldalán mindig — majdnem 2 öles mélységű vize van. — 
Dobnak most már 3-ik helye van. Legelsőben a Homoród 
partján volt, hol régi templomának romjai most is lát
szanak; de a gyakori áradások miatt innen a „kispuszta14 
nevű helyre költözött, mig végre a jelenlegi helyén tele
pült meg. Régen a besenyők lakták; de ezeket 1241-ben 
a tatár helységestül együtt elpusztitá: ugyan azért V. 
István Balkán-Dob földét Apor kómesnek adományozd, s 
igy ő lehetett 2-ik telepitője. Ezen családból 1379. János 
és István Szánthói Petten fiai birták. 1398. ezek örökösi 
Dob, Tagh és Gilvács határa iránt megalkusznak. 1417. 
Báthori Istvánt és Benedeket az egész helységbe beiktat
ták. 1595-ben Báthori István Lőrinczfy Gáspárnak nemes 
ülést inskribál; 1609. Szénásy Mihálynak a „Tagyszeg“ 
nevű részjószágot; 1614-ben pedig Ankreiter Mihálynak 
(Báthori Pál törvénytelen fiának) és 16 nemes társának 1-1 
részjószágot hagyományoz benne. 1626. Nyáry Benedek 
nyer benne részjószágot, ki a kis puszta nevű helyre költöz
teti.*) Ezután az ecsedi uradalom birtokosait uralja Dob, 
mint annak tartozéka és e cim alatt kéri fel s nyeri meg 
1777. gf. Károlyi Antal. Majd Bánffy, Zanathyak s Geötz 
Ferenc alispánra száll, ki 1810. bírta s végre a Károlyiakra. 
(Szirmay Sz.-v.-e. II. k. 139. lap.) — A mi viszontagsá-

*) Nyáry B.-rol azt mondja a hagyomány, hogy szokása volt ekánt dicse
kedni: „nekem van egy kis Dobom, ha megütöm, 100 eke ugrik ki belőle- ; de 
már 1848-ban alig 50 állt ki belőle. (1848-ik leirás)



gait illeti: a tatárok 1241. és 1717-ben elpusztították; a 
török világgal beállott háborús vészek sanyarait — mint 
a szatmári és nagykárolyi erősségek között s épen országúi
ban eső helység nagyon érezte; az 1709-iki, 1742-iki pestis 
és újabb járványok sem kerülték el; valamint az elemi 
csapásoktól is szenvedett. 1848-ig jobbágy-község lévén, 
földesúri hatóság alatt állott. Bár a Mária-Terézia-féle 
úrbér-szabályzat az I. osztályú községek közé sorozá, 
mindamellett az 1848-iki történeti leirása Dobnak (54. 
gyűl. tört. 321. lap) azt mondja, hogy ,,a dobi egyház 
ez előtt 20 évvel (1828) 25, ekével biró telkes gazda és 
20 zsellérből állt, 1848-ban pedig 19 telkes gazda és 15 
zsellérre apadt; 3 telkes gazda eladott földje oláh kézre 
jutott; mert a zsellérnek Dobon elismert földje nincs, 
hanem csak pénze kamatjából kap földet a gazdáktól vetés 
alá. A nép jóléte alászállásának okai ezek voltak: a) az 
úrbéri szabályzatot a tisztek egészen megszüntették, ha
nem e helyett önkényííleg annyi marhás és kézi munkát 
végeztettek a néppel, hogy az már az elkeseredésig jutott 
s a reform, lakosság a vándorlás és költözködés aggodal
mai közt hány kódék. b) Az adó igen nagy a népen, me
lyet hajdan marhatartásból fedeztek; de a földes uraság 
100—200 boglyás térséget szakított ki a határból minden 
elkülönitő kerítés nélkül, melyből minduntalan huza-vona 
támadt, c) Átmeneti hely levéli, sokszor oly időben s oly 
útban kelle a lakosságnak előfogatot adni, a midőn a lá- 
pos, siippedékes úton a lovak nem ritkán a sárba bele 
döglöttek, vagy annyira elcsigázódtak, hogy a munkára 
alkalmatlanokká váltak, d) Végül a tisztek az ispántól 
a kerülőig a réti szénát nem adták a lakosságnak felébe, 
hanem csak a hitvány sását stb. Az 1844—48. tartó ter
méketlenség miatt a népnek kenyere s vetnivaló magva 
sem termett meg.“ 1863. okt. 15. gf. Károlyi Györgygyel 
kötött peregyesség által az arányosítás megtörtént, s e sze
rint 1 egész úrbéres telek belsőségben 1 s öszszesen 39 
hold földben állapíttatott meg. Miután pedig 38 és % 
régi úrbéres telek volt és e címen öszszesen 1939 hold s 
488 □  öl volt a lakosság birtokában s igy 447 hold és 
763 □  öllel több, mint a mennyi illette volna: ezen több
letet a lakosság 4 év alatt lefizetett 6065 frt 65 o. é.



krral megváltotta, ez öszszeg kamatait, valamint a községi 
földek váltságdíját a gróf elengedvén; a midőn egyszers
mind a görög kathol. temetőt 2 és */„ , a reformátusokét 
1 és '/2 holddal megszaporitotta s a reform, tanitónak az 
egyességen felül 6 hold kaszálót ajándékozott. Faiskolául 
az uradalom és község a közösből 2 holdat adott. A 2 
lelkész, a 2 tanító egy-égy, s a jegyző V2 telki illetősé
get kapott. A Károlyi grófok birtoka 5501 hold és 583 □  
ölben állapíttatott meg, melylyel együtt az öszszes községi 
terület teszen: 6989 hold 306 O öl termékeny és 451 h. 
765 □  öl terméketlen térséget; együttesen: 7440 oszt. 
holdat s 1071 oszt.. □  ölet — Az 1869-iki népszámlálás 
szerint 126 ház sz. alatt, a község népessége a következő 
volt: 306 reform., 27 róm. kathol., 737 görög katli. és 
20 zsidó vallásá: öszszesen 1090 lélek.

II. Az e g y h á z r ó l  á l t a l á b an .  Hajdan Dob lakos
sága róm. kathól. vallású volt s a Homoród-parti régi 
templom is ezek számára építtetett, hihetőleg a XV. szá
zadban. 1332. a szatmári fb'esperességhez tartozott s pap
jáért a zsadányi plebánus István, 20 dénárt fizet pápai 
sexennális tizedül; 1334-ben pedig Jakab nevű plebánusa 
40 dénárt fizet ugyan e címen. (Schematismus Cleri Szat- 
már. 1864. 46. és 47. lap.)

Elterjedvén itt is a reformáció: Sz.-Dob is hihetőleg 
a Báthori-család pártfogása mellett előbb Luther, később 
Kálvin szerint reformáltatok s lakosai kizárólag reformá
tusok voltak mindaddig, mig a kurucból ismét labanccá 
lett gf. Károlyi Sándor nem lett a földesúr. — Lehet hogy 
itt is — miként más községekben a kuruc érzelmű ,*) tiszta 
magyar református lakosság nem szívesen engedelmeske
dett a más vallású uradalmi tiszteknek — minek követ
keztében a Károlyiak magokat idegen nemzetiségű jobbá
gyok telepítésére határozták el, s igy 1731 táján megkez
detett a telepítés; mi hogy annál inkább sikerülhessen, a 
a magyar és ref. vallású jobbágyok rendkívüli terhekkel 
sulytattak. Ezen feltevést igazolja azon körülmény, hogy 
az 1748-iki egyliázlátogatóság azt írja, hogy a dobiak

*) A Rz.-dobi határban, Tercbes felól egy halmot máig is Rákóczi dombjá
nak hiv a nép.



szélyel akarnak oszlani. — Ekkor szállhatta meg tehát 
Dobot azon oláh nemzetiségű s görög szertartású lakosság, 
melynek számára Geötz Ferenc földesár a mai templomot 
építette. Mennyiben ezek még most sem magyarosodtak el 
teljesen: betelepitésök telepítőiknek a magyar nemzet iránt 
érdemeket nem szerez. A sz.-dobi ref. egyház rég múlt
járól egyébiránt mit sem tudunk. Anynyi tény, hogy 
kezdet óta egyikét képezi a szatmári reform, egyházmegye 
anyagyülekezeteinek. A név. e. m. Tarczali-féle jegyző
könyvében 1670-től fogva a XVIII. század első pár tize
déig egyes mátkasági, váló és házassági perben hozott 
Ítéletek vannak egyedül belőle feljegyezve. — Hogy ref. 
földesurai pártfogói voltak ez egyháznak: arról az egyes 
úrasztali eszközök is bizonyságot tesznek. — A kebli 
igazgatást a lelkészszel együtt ezek gyakorlák midőn benn 
laktak magok, máskor tiszteik által; övék volt a pap- és 
tanitó-hivás vagyis nmarasztásu joga, mígnem a kathól. 
földesurak alatt a polgári község tanácsára szállt e jog , majd 
a presbitériumra s végre legújabban a népre. Az egyház 
gazdái legelőbb itt is az egyházfiak voltak s nem tudjuk 
megmondani, mikor tétetett az első gondnok s alakíttatott, 
az első presbitérium, mely 1860 óta itt is népképviseleti 
alapon áll. A nép egyháziassága ellen a múlt században 
itt is van panasz; de jelenben a valláserkölcsiség jó lábon 
áll; ünnep- és vasárnapokon alig van ember, ki a tem
plomból kimaradna s a szatmári reform, egyházmegye 
öszszes gyülekezetei között ez a legegyháziasabb gyü
lekezet.

III. Az egyes  l e l készek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e semények .  A sz.-dobi ref. lelkészekről 1692. 
óta tudunk valamit. Ekkor papja volt Dobnak 1) Bélteky 
István. 2) 1704. Szathmári Sámuel. 3) 1709. Csávási 
István. 4) 1722—25. Szilágyi Mózes lévita. 5) 1*25—28. 
Pápai Mátyás rend. leik. e. m. ülnök. 1726-ban vármegyei 
segélylyel kényszerité a vizitáció a dobiakat, hogy a tem
plomot s parókhiális házat megcsinálják. Ugyanekkor azt 
is ajánlja a vizitáció, hogy tanítóról is gondoskodjanak s 
gyermekeiket tudatlanságban ne neveljék. 6) 1728—30. 
Szigetin Zsigmond, ki innen Jánkra ment. 7) 1730. 
Huszthy András. 8) 1731—35. Lipcsey György. 9)
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1735—43. Rápolthi Sámuel. 1739. azzal fenyegi a vizi- 
táció a 8Z. dobiakat, hogy a ki templomba nem jár, szamár
temetéssel fog eltemettetni. 1742. pestis és nagy búza
szükségről emlékszik a vizitáció naplója. 10) 1743—50. 
Ungvári András. 1746. egy Sikos Mihály nevű embert, 
ki 1 évig templomba nem járt, szolgabiró kezébe ad a 
vizitáció megbüntetés végett, s egyszersmind penitencia- 
tartásra Ítél. 11) 1750—55. Csemátoni Balyika Bálint. 
12) 1755—58. Kecskeméti István. 13) 1758—62. Horváth 
József. 14) 1762. Csekei János lévita. 15) 1763—67. 
Makiári Sámuel. 16) 1762—81. Szathmári Pál. 17) 1781. 
Borbély István, ki 3 hó múlva elhalt. 18) 1782—85. 
Berczeli Bakó Miklós, előbb gyarmati rektor, buzgó pap, 
ki innen Üköritóra ment. 19) 1785—88. Zilahi József, 
jött Darócról. 20) 1788— 1808. ismét Bakó Miklós, ki 
Ököritóról jött viszsza. 21) 1808—11. Egri Dobray Jó
zsef. 22) 1811—21. Várad)' János. 23) 1821. Sinka Gábor 
helyettes leik. 24) 1822—27. Nánási István. 25) 1827—30. 
Kovács Mihály. 1828-ban panaszolja, hogy a papiak épí
tését nem akarják bevégezni s ugyanez okból elhagyja 
Dobot. 26) 1830—37. Bakos Antal, ki innen Panyolára 
ment. 27) 1837—67. Beregszászi Főnyi Sámuel, ki innen 
Matolcsra ment s ott meg is halt. 28) Lénárd István, szü
letett Esztergommegyében Nagymaroson; tanult Patakon; 
Matolcson lett rektor, majd káplán s végre lelkész, hon
nan Sz.-Dobra jött.

IV. Tan i tók  és iskolaügy.  Kezdetben itt is a 
lelkész volt az iskola tanítója; azonban már az 1726-iki 
vizitáció sürgeti a dobiakat, hogy iskola-tanitóról gon
doskodjanak. Mindemellett külön iskola-tanitóról egész 
1784-ig mit sem tudunk. Ettől fogva a tanitók a követ
kezők voltak: 1) 1784—86. Pogány Sámuel. 2) 1786. 
Darvay Gábor. 3) 1787—89. Szabó László. 4) 1789—92. 
ismét Pogány Sámuel. 5) 1792—94. Nagy József. 6) 
1794. Baranyi László. 7) 1795—97. Boros István. 8) 
1797—99. Konyárdi István. 9) 1799. Enyedy Mihály. 
10) 1800— 1802. Pataky Mihály; tanított olvasást és val
lást. 11) 1802. Molnár Ferenc. 12) 1802—5. Komáromi 
János. 13) 1805—7. Márk Ferenc. 14) 1807—9. Bartók 
Imre. 15) 1809 —11. Patay József, jött Kocsordról. 16)



1811—19. Patay József, jött Sz.-Becsről. 17) 1819—26. 
Varga János. 18) 1826. Mándy Benjámin. 19) 1827—30. 
Széles Z8Ígmond. 20) 1830. Józsa Sámuel. 21) 1831. 
Országh Pál, tehetséges, de hanyag tanító. 22) 1832—34. 
Ormánközi Ferenc; ki „tanitgatott." 23) 1834. Fóris Já
nos. 24) 1835. Doktor József, mint kántort igen dicsérik; 
„kevés számú tanitványi megvizsgáltatván úgy látszott, 
hogy a tanításra jóváhagyható ügyességgel bir.“ 25) 
1836—39. Józsa Dániel; mindenkor dicsérik; az 1838/9-iki 
vizitáció igy nyilatkozik felőle: „Ezen valóban tanítónak 
született ifjú embernek . . . .  oskolája, melyben követésre 
méltó jó rend uralkodik, tiszta. Tanitványi csinosak, 
szelídséggel párosult bátrak, vidám tekintetűek. Feltett 
kérdéseinkre értelmesen felelők. Szóval nagy megelé
gedésünket találtuk ezen jeles és okosan nevelt falusi 
gyermekek között st.b.“ 26) 1839. Szekeres László; a bor 
sodi traktusban kezdett 58 éves tanitói pályájáról nyuga
lomba lépett; iskolája kielégítő volt,. 27) 1840—45. Szabó 
János, 8z.-dobi születésű egyéniség, úgyanazért végre rajta 
is betelt, miszerint: „egy próféta sem kedves a maga ha
zájában^; iskolája általában kielégitő volt. 28) 1845—54. 
Fórizs Áron, ki alatt gyenge volt az iskola. 29) 1854—63. 
Józsa Sámuel, kit 50 évig számított a szatmári ref. egy
házmegye jelesebb tanitói közé. 30) 1863—67. Peres 
József. 31) 1867—70. Fodor Lajos. 32) 1870. Bartha 
Sámuel. 33) 1871 óta Hajdú Sándor.

V. Lelkészi  és t an i tó i  f izetések,  a) Lelkészi 
fizetés a XVIII. század közepe táján: 1) 36 frt. készpénz. 
2) Minden gazdától 1 '/2 véka búza; 1 szekér széna s 1 
szekér fa. Vagyis öszszesen: 25 és '/2 véka búza; 17 szekér 
búza s ugyananynyi fa. 3) 2 hold föld szántással s a 
lelkész magvával vetve. (B. Matr. Us. 32. lap.) 1801. 1) 
20 váltófrt. 2) 19 köböl szemes élet. 3) 30 szekér fa.
4) 2 fordulón 12 köblös föld szántással. 5) 2 ford. 12 
boglyáé kaszáló. 6) 5 v. frt stoláre. (1801 ö.-i.) 1876. 
Minden telkes gazdától 2 véka tisztabúza; minden házas 
zsellértől 1 '/2 véka; a nős fiák és cselédektől ugyananynyi, 
mindez 115 véka tisztabúzát tesz jól megrostálva; az 
egyházi pénztárból 17 frt; 10 öl kemény tűzifa udvarára 
szállítva; a 846 D° beltelken kívül 27,880 D 0 szántóföld,
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35.819 □  * kaszáló*) 3 fordulón; 8400 □ * legelő; 6600 
□  ° erdő s a temetők területéből 2019 D° használata. A 
földek adóját az egyház fizeti s a szántóföldek közűi 4 
holdat őszi s ugyananynyit tavasz alá a hívek kellőleg 
megmivelnek s a lelkész magvával elvetik s beboronálják; 
a kaszálókat szintén felmivelik; de ha a jelzett kaszáló 
terület mind mivelés alá jő: akkor egy részét a lelkész 
maga művelteti. Az erdő* 5 szakaszra van felosztva, mely
ből minden 12 évre esik 1 . Ezek fái annak idején eladatván, 
az azokból bejött tőke évi kamatja és a tőke y,2-e éven- 
kint a lelkészt illeti. A stolárékat az egyházmegye által 
megállapított módon fizeti. (1877-iki köziem.)

b) Tanítói fizetések: 1801. Pénz 9 v.-frt; búza 7 
köböl; tandij 10 v.-frt; sabbat.hale 5 köböl tengeri (Bel- 
hiv. fiz. ö. k. m. 1801.) 1867.: Minden telkes gazdától 
1  véka, — minden házas zsellér és nős fiútól % véka 
tisztabúza jól megrostálva, mely is 45 vékát tett; az 
egyház pénztárából 10 frt; 5 öl kemény tűzifa udvarára 
szállítva; — a 240 □* belsőségen kivül 14,724 CD® szán
tóföld; 6327 □« kaszáló; 4200 D° legelő; 3300 D°erdő 
s a temetőből 550 D° használata. Ezen földek közűi 7 
hold adóját az egyház, a többiét a tanító fizeti; belőle 2  

és ‘/ 2 holdat őszi s ugyananynyit tavaszi alá megszánt s 
a tanító magvával bevet s elboronál az egyház. Az erdő
ből épen úgy vesz jövedelmet mint a lelkész. Tandíjul 
minden iskolás gyermek 40 krt, 1 totós véka esős tenge
rit s 1  ölő csirkét fizet. A temetési dijat az e.-megyei statu
tum szerint kapja. (1877. közi.)

VI. Gondnokok  és s z ám a dá s a i k  eredménye.  
A régibb gondnokokról nincs tudomásunk. 1798. gondnok 
volt 1 ) Szabó János. 2 ) 1801. Tolvaj János. 3)1817—21. 
Nagy András fökurator ő kimé 1821. die 20. mart. szá
mot adván hivataláról az perceptio ment 266 frtra és 36 
krra; az erogatio ismét 287 frt és 48 krra, ezek szerént 
az erogatio szuperálta a preceptiót, 21 rhfrttal és 17 krral.

*) A kaszálókból 13 hold és 633 négyszög-ölet tevő 2 db. rétet Geötz Fe
renc földesúr ajándékozta egy általa 1803. február 16. kiállított okmány szerint oly 
célból, hogy a hivek a széna-fizetés alól menttek legyenek; addig minden nős 
ember fizetni tartozván a lelkésznek l papi szekér szénát. Ezen adományt egy 
1800. julius 31. kiállított okmány szerint azon kötelezettséggel fogadták el, hogy 
a többi rétet is magok fogják felmivelui s a szénát a lelkésznek behordani.



4 ) 1825. Kóka István gondn. 1826. számolván, maradt 
a pénztárban 207 rhfrt 52 kr. Az egyháznak semminemű 
törzsvagyona nem lévén ez időben, 1824- és 25-beu 
kezdtek tengeri-, zab- és búza-földeket munkálni felébe.
5) 1827. Tasi István gondnokságában pénztári mar. 99 
írt 15 k r.; 1831. febr. 16. már földet vettek 16 frtért.
6 ) 1836—39. gondn. Nagy József; pénz mar. 23 v.-frt 
59 kr. 6 ) 1840—43. gondn. id. Szabó Márton; p. mar. 
141 frt 58 kr. 1844—50 gondnok id. Tasi András; p. 
ni. 23 frt. 7) 1850—57. gondnok ifj. Tasi Ferenc; p. m. 
1 1 1  frt. 8 ) 1858—60. Kóka Sándor; p. mar. a múlt 
évi 1 1 1  frton kivíil, mely per tárgya le tt: 8  frt 2 0  k r .; 
1859-ben 17 osztr. frt 97 kr.; 1860: 166 frt 89 kr. kész
pénz, 218 frt 72 kr. tőke, melyben 1 2 0  frt a papi rét
állományból az országúihoz vágott darabért, kártalanitási 
öszszeg gyanánt fizettetett. 9) 1860—64. gondnok Szabó 
Márton; szántad, eredmény: 1864-ben k.-p. 210 frt 52 
kr., tőke 584 frt 98 kr. 1 0 ) 1865—67. Kóka András; 
szám. er. 1866 bán: k.-p. 81 frt 26 kr., tőke 1058 frt 
44 kr. 1 1 ) 1867—70. gondnok Szabó János; 1867. szám. 
er. készlet és tőkepénzben 900 frt 61 kr., terményben 
480 véka esős tengeri és 104 véka zab. Ez évben adott 
ki az egyház 600 frtot egy 9 hold és 457 □  öl területű 
földért, melyet 700 o. é. frtért örökösitett. 1868. szám. 
er. 1033 frt 8  kr. és 720 véka esős tengeri. 1869. szám. 
er. 1311 frt 56 kr. és 760 véka esős tengeri, 55 véka zab. 
12) 1870. gond. Juhos Balázs; szám. eredménye 1948 
frt 16 kr., 450 véka esős tengeri és 2 véka zab. 13) 
1871. gond. Kóka Sándor; szám. er. 2674 frt 6 6  kr., 
260 véka esős tengeri és 26 véka zab. 14) 1872. gond. 
Hegedűs Ferenc; sz. er. 2752 frt 55 kr., 2 0 0  véka esős 
tengeri. 15) 1873—75. gond. Tassi Bálint; szám. ered. 
3246 frt 36 kr. Ez évben adott ki az egyház egy az 
előbbeni mellett örökített 1 hold és 907 □  öl területű 
földért 320 frtot. 1874-ben szám. eredm. 4000 frt, 215 
véka esős tengeri, 2 véka zab. 16) 1875—76. gondnok 
Vass András; számad. eredm. 1875.: 4357 frt 29 kr., 
520 véka esős tengeri és 56 véka zab. 1876: 4990 frt 
95 kr., 600 véka esős tengeri és 60 véka zab. 1877. 
gondnok Szabó Márton; számad. eredm. 5661 frt 73 kr.



E felmutatott eredmény eléggé dicséri úgy a gondnokokat, 
mint magát a népet.

VII. T em pl om ,  t o rony  s ha r angok .  U r a s z t a l i  
eszközök.  I n g a t l a n  és ingó egyház i  j a v a k .  A 
hajdani s hihetőleg a XV. században épült kő - t em p lo m  
a Homoród partján volt, a másik a „Kis-pusztáu“ s a 
jeleidegit megelőző hihetőleg fatemplom, azon telken, 
melyet 1795-ben Geőtz Ferenc alispán, mint földesúr 
cserélt ki a mostani templomhely- és 2  parókhiális telek
ért. Ez új telekre építette a dobi ref. egyház a mai 
templomot szilárd anyagokból zsindely-fedél alá, melyre 
ns. Muray Miklós (Vetésből) 1  aranyat adott, a kathedra 
melletti ólmos ablakot is saját költségén ő készíttette el. 
A kőkathedrát Bereczky Ferenc dobi koresmáros készít
tette 5 frtért; 1 zöld posztóval bevont úrasztalát Bakó 
Miklós lelkész és Nagy János készíttettek; ugyanezen 
Nagy csináltatta a templom menynyezete közepéről lefüggő 
koronát is 5 frtért. A templom építéséhez 1796 bán 
fogtak s 1798-ban készen volt Építésére Bakó M. lelkész 
1 0  frt. 30 krt, Nagy István 10 irtot, Boros János óvári 
lakos 19 frt. 50 krt adtak. Leitner Antal róni. kath. 
dobi koresmáros pedig 2  évig adott bort ingyen az úr- 
asztalára. A templom 1837. kivül-belől kimeszeltetett, 
1839. pedig újonnan zsindelyeztetett. A régi fa-templom 
előtt álló fa  t o r n y o t  150 méternyi távolságról egy 
nap ökrökkel, másnap kötelekkel vontatták el jelenlegi 
helyére. Volt ekkor benne 1  h a r a n g  ezen felirattal: 
„Anno 1757. die 3 -a Augusti Dobi Refta sz. ekkla épit. 
ezt a harangot. “ Most 2 harang van benne, melyeket 
Pap Antal öntött Szatmári 1855.

Az ú r a sz t a l i  ké sz l e t ek  ezek:  1 régi alakú: 
ajkain kivül-belől aranyozott ezüst-pohár, „Uncreiter Mi
hály. Nagy Borbála adta az Urasztalára a Dobi Sz. Egy
házba. “ felirattal; fenekén B. P. M. B. betűkkel, súlya 
m. e. % font. 2) 1  55 frt. értékű, 19 4/ l 6  lat súlyú ezüst- 
kehely, Szabó János és Nagy Juliánná ajándoka 1872. 
3) 2 cin-kanna, egyiket „Kolozsvári Lakatos Miklós adta 
Isten dicsőségére 1674.“, a másikat 1719. Észt. a Dobi 
Sz. Ref. Ekkl. adta Isten dics. Kövér István. “ *) 4) 2

*) Ns. Kolozsváry István is adott egy bádog-kannát.



cintányér, egyiken ezen irat: „A Dobi Sz. Egyháznak 
adta Kövér István 1719.“ ; a másikon: „R. S. D. M. P. 
Sz. 1736. Isten dicsőségére." 5 ) 1  fehér kendő ezen zöld 
selyeni-himzéssel: „Az Urasztalára adta Uray Tamásné 
Dohon. A. D. 1660.“ 6 ) 2 abrosz, egyiken fekete se
lyemmel varrva ezen szavak: „Farkas Éva aszszony csi
náltatta az 1757. Észt. Isten dicsőségére ajánlotta a Refta 
Dobi Sz. Ekklának." 7) 1  fehér moll- és egy illuzion- 
kendő, az utóbbi „Tóth Erzsébet" kivarrással. 8 ) 1  kék 
szinií nagy selyem-kendő fehér atlasz díszítéssel és jel 
nélkül. 9) 1 fehér fátyol-kendő ezen veres selyemmel 
varrott szavakkal: „Nagy János és Kis Katalin az 1800. 
Észt. ajánlotta Isten dicsőségére a ref. Dobi sz. Ekklának."

E g y h á z i  és i sko la i  épüle tek .  A p a p i a k  3 szo
bával, oldalkamrával, zsindely-fedél alatt 1830-ban épült, 
melléképületei 1846. és azóta készültek. A t an í t ó i  lak  
nád-fedél alatt vályogból, egy szobával s tanteremmel 
1844. épült. Melléképületei szintén vannak. Minden egyh. 
isk. épület a templommal együtt a tűz ellen biztosítva 
van. Az új papiak és toron)' építéséhez már megkezdték a 
téglavettetést.

I n g a t l a n  és ingó egyház i  j avak .  Közvetlen 
egyházi birtok: 17,454 □ “ szántóföld egy tagban, 2569 D° 
temető s az 1100 D® faiskola. A lelkészi és tanitói állo
mányt lásd az V. alatt. I ngóságok .  4 db. anyakönyv, 
1781., 1816., 1839. és 1867. éveken kezdve. 2 db. egy
háztanácsi s körleveles jegyzőkönyv, 1800- és 1850-en 
kezdve. 2 db. gondnokszámadási jegyzőkönyv 1817 és 
1868 óta. 1  alamizsnás diárium 1826; egyházkerületi 
s megyei jegyzőkönyvek s egyéb nyomtatványok 1861 , 
illetőleg 1873 óta. 2 pecsét, u. m. „Dobi Ekkl. 1830.“ 
feliratot viselő kisebb és egy nagyobb, melynek közepén 
egy vitorlás hajó látszik alatta 1871. évszámmal, körirata 
pedig ez: „A sz. Dobi H. H. Egyház Pecsétje." (1875. 
febr. 25. ö.-ir.

VIII. N é p e s s é g .  1801: Lelkek száma 236. 1877 : 
lelkek sz. 296; szül. sz. 16, űjház. sz. 6 , konfirmáltak 
sz. 6 , halottak sz. 6 . Iskolások. 1801: tanulók sz. 20; 
1877 : isk. kötelesek sz. 38 ; isk. járók sz. 37 ; részben 
iskolázott 1 .



65) Szamosujlak.

I. A község rő l  és az egyház ró l  á l t a l ában .  
Fekszik a Szamos jobb partján. Hajdan Zombok-Újlaknak 
hívták s a Zombok-nemzetség bírta. 1411-ben ezeknek 
földeit a zsarolyáni nemesek elszántották. 1446. Bekényi 
Miklós és neje benne s a mellette fekvő Vármegye pusz
tán részjószágot kap. 1450. határper foly a zsarolyáni 
nemesek és Újlaki Nyiry Dénes között, a midőn Vármegye 
pusztát Újlakhoz Ítélik. 1463. Gerezdy István egy részét, 
1495. Ujlaky János és Antal az egész helységet kapják. 
1558-ban Soós János kap benne részt s már ekkor Sza- 
mosujlaknak nevezik. 1592. Pongrácz Gáspár kapja. 1650. 
Vay Péter; — 1691. több Vay nyer benne részjószágot. 
1726. gf. Teleki János kapja az egészet; 1743-ban pedig 
báró Kemény. 1810. y3-át az Ajtay-esalád, ‘/3-át pedig 
özv. Maróthy Ferencné bírta s még ekkor alatta szép 
tölgyes erdő volt. (Szirmay Sz.-v.-m. e. II. 215—16. 1.) 
Jelenleg gf. Bethlen Károly bírja. — Viszontagságairól 
anynyit tudunk , hogy 1 6 6 2 . a szatmári német várőrség 
katonái „3 malmából 50 köböl búzát vittek el s miattok 
puszta lett a falu.“ Pestis és más járványok szintén lá
togatták.

Egykor róni. katból. egyház volt. 1332. az ugocsai 
r. katli. íöesperességhez tartozik s Domokos nevű papja 
3 garast (izet pápai sexennális dézma gyanánt. (Sebem, 
cleri Szatmár 1864. 43. 48. 1.)

A reformációt hihetőleg Sz.-Újlak is az Erdődön szé
kelő reformátori körtől vette be s alkalmasint 1545. körül. 
Különben rég múltjáról mit sem tudunk. Anynyi tény, 
hogy kezdet óta a szatmári ref. egyházmegyéhez tartozik 
s ezen e.-mcgye közjegyzőkönyvei egyes váló és házassági 
perben hozott Ítéleteket is tartalmaznak itteni lakoso
kat illetőleg. Hajdan népesebb egyház volt s filiája is 
vala: Gyiigye; de ez 1767. e.-megyei engedélylyel elvált. 
1865-ben tűz hamvasztá el a község nagy részét, a midőn 
a templom és az egyházi épületek is leégtek.*)

*) A múlt évtizedben tomplomszék-per is támadt itt, s egy alkalommal 
botrányt is idéztetett elő; de az egyházilag és polgárilag delegált Isaák Dezső szol- 
gabiró s e.-m. ülnök azt igen ügyesen elintézte, a háborgókat a szegény-egyház



II. Az egyes  l e l készek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  u eveze t esebb  események.  A legrégibb papo
kat nem ismerjük. 1) 1569. Diószegi Imre volt a lelkész, 
ki alatt a Kálviu-féle reformáció megerősödött s ki az 
unitáriusok ellen tartott nagyváradi vitán is részt vett. 2 ) 
1709. Debreczeni András. 3) 1724. Pataki György. 4) 
1725. Gödölei István, kit azért hibáztat a vizitáció, hogy 
az úrvacsora- osztást előző 3 kérdést öszszezavarta s a 2 
utolsót éppen el is hagyta. 5) 1721—28. Baróthi Miklós. 
6 ) 1728. Gönczi Sámuel. 7) 1730—36. Szikszay Ferenc. 
8 ) 1837—40. Szigeti Zsigmond. 9) 1740—42. Matolcsi 
v. Őri István e.-in. ülnök, ki itt a pestisben, félidőben 
meghalt. Papi éve kitöltésére fiát 1 0 ) Őri Zsigmondot 
hozták be, de a ki középszerű készültséget tanúsitváu a 
Helv. Confessio szerint a vallás-tudományban: csak a szó
széki szolgálatot engedte meg neki a vizitáció. A hallga
tókat pedig ugyanekkor a templom fedélzetével való nem 
gondolás miatt megrótta. 1 1 ) 1743 — 46. Múzsái István, 
ki alatt báró Kemény megígérte, hogy tornyot építtet; 
de nem tette. Ennek udvarában a vizitáció megjegyzése 
szerint sok istentelen volt. 12) 1746—48. Garbóczi András. 
13) 1748. Gyarmatin István. 14) 1749—52. Vásárhelyi 
Kelemen. 15) 1752. Gyulai Sámuel. 16) 1753. Vári János, 
ki itt meg is halt. 17) 1754—56. Bányai István. 18) 
1756—59. Komáromi István. 19) 1760. Szikszai István. 
20) 1761—66. Szatmári János. 21) 1767. Tótfalussi 
Miklós. 22) 1768. Miszti István. 23) 1769. Balyika Bálint. 
24) 1770. Szatmári Molnár János. 25) 1775. Vecsei Ist
ván. 26) 1776. llollósi András. 27) 1777. Kézi György. 
1778. senki. 28) 1779. Komáromi József. 29) 1780. 
Pankotai Imre. 30) 1781. Radnóti János. 31) 1785. Szi
lágyi András. 32) 1786. Sípos János. 33) 1788. Bakos 
András. 34) 1790. Fekete István. 35) 1791. Varga Ist
ván. 36) 1794. Horváth József. 37) 1796. Vida István. 
38) 1800. Béres Mihály. 39) 1801. Biró Balázs. 40) 1803.

javára meg is fizettetvén. — Két aszszony pedig boszorkánysággal vádolván egy
mást , egyikök a szolgabiróhoz ment panaszra, ki mind a kettőt 2 hétre iskolába 
rendelte tanulni; fólhiván a lelkészt, hogy a két hét leteltével őket vizsgálja meg 
s ha kellő előmenetelt nem találna nálok a vallási ismeretben , ismét járassa fel. 
Ez ítéletnek szintén lett foganatja.



Főző József. 41)1805—10. Pelsőczi Mihály. 42)1816—17. 
Yáradi Gábor. 43) 1817. Szíícs Istváu, kit mivel nem 
fizettek, 1820-ban elment. 44) 1820—24. Márk Ferenc, 
kedves pap. 45) 1824—28. Zatliureczky János, szintén. 
46) 1828—37. Baranyai Mózes, ki alatt a templomot és 
parókhiát megújították. 47) 1837—48. Nagy Fridrik. 48) 
1849—56. Réz István. 49) 1856—66. Szabó Albert. 50) 
1866— 70. Szabó Sámuel, ki itt meghalt. 51) 1870—72. 
Szutor Endre, most kölesei pap. 52) 1872—74. Ács Lajos, 
most csekei lelkész. 53) 1874 óta Tóth Benedek elébb 
rápolti pap.

III. T a n í t ó k  és i sk o l aüg y .  A tanítókról is csak 
hézagos közleményeket adhatunk; jelesül: 1 ) 1614. Szat
mári János, ki 1634. badalói pap volt. 2) 1702. Szeut- 
péteri György. 3) 1725. Csengeri Pál, ki 1728-ban d.-apáti 
pappá lett. 4) 1730—32. Bodoki Sámuel. 5) 1732—34. 
Bényei Gábor. 6 ) 1734—42. Budai Márton, kit 1740 ben 
gyaláztak 8 ki pestisben szintén elhalt. 7) 1744—48. 
Milotai József. 8 ) 1748—64. Gyarmati Miklós. 9) 1765. 
Kerekes Ferenc. 10) 1766. Somodi Gábor. 1 1 ) 1769. 
Boros József. 12) 1771. Szabó László, kit 1772-ben kor
helységgel vádoltak. 13) 1776. ismét Somodi Gábor. 14) 
1777. Kei-ekes Lajos, dicséretes tanító. 15) 1778. ismét 
Boros József. 16) 1779—89. Tóth Sámuel, ki itt meg
halt. 17) Tóth József, ki önként nem maradt. 18) 1792. 
Pogány Sámuel. 19) 1793. Erdős János „egy semmire 
való ember.“ 20) 1796. Enyedi Mihály. 21) 1798. Tóth 
József, kit kitettek; de kegyelemből viszszavettek. 1802.- 
és 1803-ban a szülők gyermekeit fel nem járatván, iskolája 
nem volt egész 1803. okt. 3 ig. 22) 1804—21. Pataki 
Mihály, gyenge tanító, kit 1810-ben azzal vádoltak, hogy 
beharangozott; de a templom ajtaját ki nem nyitotta. 
1814-ben ok nélkül el akarták bocsátani, de a vizitáció 
meginarasztá s ugyanekkor megparancsold az elöljáróknak, 
hogy a tan. lak és iskolát elkészítsék s az épületfákat föl 
ne tüzeljék. 1821-ben P. M. meghalt. 23) 1822—24. 
Párizs Ferenc; előbb iszos, később javul. 24) 1824—28. 
Fejér Pál, jó tanító. 25) 1828. Mándy Benjám., kit 
1819-ben megintenek. Az iskola-épület elavult és újítandó. 
26) 1829—36. Runyai István. 27) 1837—47. Kovács



Gáspár. 28) 1848—51. Kulcsár János. 29) 1851 — 56. 
Herrnou András. 30)1857—60. Szabó Lajos. 31)1861—74. 
Lipcsei Károly. 32) 1875—78. id. Kemenszky Dénes. 33) 
1878. Váczi István, egykor borzovai majd fiilpösi tanító.

IV. Lelkészi  és t aní tó i  f izetések,  a) Lelkészi 
fizetés 1705 körül: 1) Az udvartól minden mezei vetés 
dézmája (a máién kívül). 2 ) Ugyancsak az udvartól 6  

szekér fa. 3) A malomból a szabbatkále. 4) Minden em
ber, ha 2 hold vetése van, 3 kereszt búzát ad. 5) A kinek 
búzája nem terem, ad 3 véka búzát és 1 véka máiét. 6 ) 
Minden gazda ad 1-1 szekér fát. 7) Mind a 2 járáson 
van 4 - 4  szántóföld, melyet 2 -szer tartoznak megszántam. 
8 ) Az ekkla parókh. rétjét megkaszálják. 9) Halott-pre- 
dikálás 1 frt. 10) Esketés 1  frt. 11) Keresztelés 1  tyúk 
s 1  kenyér. 12) A szegény özvegyektől 3 sing vászon. 
13) A zsellértől 8  polt. (Bélt. M. U. 99. 1.) 1801: 1 ) 40 
kereszt búza. 2) 5 köböl szemes élet. 3) 5 köböl esős 
tengeri. 4) 12 szekér fa. 5) 2 fordulón 3 köblös föld 
kétszeri szántással. 6 ) A kaszáló, melyet a lakosok mi- 
velnek, terem 3  boglya szénát. 7) Stólából 3 váltófrt. 
1875.: Keresztes életből 13 köböl, szemesből 1 1  köböl 
búza; 36 véka esős tengeri; zsellérek és cselédektől 1 2  

frt; a földjövedelem mintegy 297 frt; 8  öl kemény tűzifa 
udvarára szállítva; 15 frt stoláré.

b) Tanítói fizetés 1705 körül: Minden gyermektől 34 
dénár, 2 - 2  szántóföld, de a melyet nem szántanak s a 
lelkészi fizetés '/3 -a. 1801.: 2 0  kereszt búza és 1 0  véka
szemül; 16 véka esős tengeri; 6  szekér fa; 2  fordulón 
2-2 köblös föld; 2 váltófrt. tandij. 1875.: 10 köböl búza; 
6  köböl tengeri; 6  frt. garas-pénz; 16 frt. készpénz és 
csirke-ár; 4 öl kemény tűzifa udvarára szállítva; földjö- 
vedelem 40 frt.; stoláre 3 frt. (1875. évi hiv. ösz.-ir.)

V. T e m p l o m  és h a r a n g .  U r a s z t a l i  e s z 
k ö z ö k .  A t e m p l o m  1  hajós; épült téglából a XV. 
század 2-ik felében. Hajójának szélessége 6.25 méter, 
hoszszasága 7.90 méter, magassága 6.52'/2 m. A szentély 
szélessége 6.15 m., hoszszasága 7.20 m., magassága 6  m. 
Ablakai a déli s a délkeleti oldalon vannak s csúcsívesek. 
A hajónak 2, a szentélynek pedig 3 ablaka van; ezek 
közűi az egyik déli ablak be vau falazva. A szentély



sarkain 4, a déli oldalán 1  támasza van; a hajó nyugati 
2  sarkán szintén kirugó tárnok emelkednek. Egyetlen — 
és most már nem csúcsíves ajtaja, szintén a nyugoti homlok
zaton van. Alatta a templomnak az Ajtay-család sírboltja 
volt. 1842-ben a templom menynyezete s egész bel- 
szerkezete megújittatott; de 1865, julius 1 0 -ikén az egész 
leégvén, a ref. felekezet adakozása folytán az egész tem
plom teljesen megújittatott. *) — A templom előtt harangláb 
áll s rajta 1  h a r a n g  függ ezen felirattal: „In honorem 
Dei fudit me Georgius Wirdt in Eperjes 1647.“ Volt 
még 1  más harangja is a sz.-ujlaki egyháznak, melyen 
az 1848-iki leírás szerint ez lett volna a körirat: „Verbum 
Domini. F. JANE (talán Jánk?) TF In eternum.“

U r a s z t a l i  e s z k ö z ö k :  1  kis ezüst tányér; 1  

nagy cintányér; 2  db. ezüst pohár; a nagyobbik, mely 
itcés nagyságú, boglárokkal s fedéllel van ellátva; a 
kisebbik meszelyes nagyságú, kivííl-belől aranyos, ezen 
körirattal: „Isten dicsőségére, a Szamosujlaki Ekklezsiá- 
hoz való buzgó szeretetbó'l csináltatta ez kis pobárt Ujlaky 
László uram házastársa Máriási Zsuzsanna 1645.“ ; 1  cin- 
kanna; 1  aranyfonallal hímzett kendő, közepén ezen 
írással: „Komlósi Mária ajándoka“ ; 1  nehéz aranynyal 
hímzett kendő; 1  színes pamuttal hímzett kendő; 1  nagy 
fehér horgolt asztal-terítő; 1  kisebb kendő.

E g y h á z i  és  i s k o l a i  é p t i l e k .  A p a p i a k  
az égés után épült 3 szoba, kamra s konyhával, tégla
alapra vályogból, zsindely-tető alatt, az esperesi terv szerint. 
A legszükségesebb mellék-épületek szintén jók és újak. — 
A t a n í t ó i  l a k  és  i s k o l a  1  tan- és 2 lakszoba, 
konyha s kamrával, tégla és vályogból zsindely-tető alatt. 
A mennyiben az esperesi tervet nem tartották meg egé
szen : a tanszoba kissé szíík. A legszükségesebb mellék- 
épületek szintén nem hiányzanak.

I n g a t l a n  e.-j a v a k. Közvetlen egyházi birtok : 
füzesirtványban 3 hold s 1392 □*; szántóföldben 1200D0. 
Lelkészi állomány: rét és irtványban 7 hold s 305 D 0; 
szántóföldben 10 hold s 1402 D°. Tanítói állomány: 5

*) Tetőzetét n.-váradi Ajtay Sámuel csináltatta meg s a pénzadományokat 
gf. Bethlen Károly is szaporította 50 frttal o. é.



h. 701 D°rét. (Mind 1600 □  ölével sz.) I n g ó s á g o k :  4 
db. anyakönyv, kezdve 1775. éven; 1 db. tanács-jegyző
könyv; 1  db. körleveles jegyzőkönyv. Egyházkerületi s 
megyei jegyzőkönyvek, s egyéb nyomtatványok stb. A 
parókhiális pecsét 1833-ból való. (1875. jan. 6 . ö.-ir.)

VI. Népesség.  1801: lelkek száma 200. 1875: 1. 
sz. 280; szülött, sz. 9; újházas. sz. 4; halottak sz. 1 0 . 
Iskolások. 1801: isk. 4. 1875: isk.-köt. 30; isk. jár 30.

66) Szatmár.
I. A s z a tm ár i  egyház  a r e fo rmác ió  előt t .  Köz

tudomású dolog, hogy az I. István alatt Gizella királyné 
által a Szamos mellett Szatmárvármegyében megtelepitett 
németek római kathólikusok voltak s e hitet nem itt vet
ték be , hanem őshazájokból magokkal hozták: igy tehát 
Szatmárnak s a vele testvér Németinek, 1006 körül, róm. 
katliól volta kétségtelen. Hogy pedig az itt megtelepült 
s később elmagyarosodott németek tekintélyes róm. kathól. 
egyházat alkottak, nyilván kitetszik abból, miszerint 
1230-ban II. Endre egy kiváltság-levelében fölruházza 
őket az az egyházpártfogási joggal, megengedvén: hogy 
„papot a micsodást akarnak az ő sz. egyházukban tart
hassanak , a ki a szászvári esperestnek minden hatalmától, 
a dézmának negyedrészével együtt , mely az ő helységük
ből bejövend, kivéve legyen." (Szirmay Szatmárvármegye 
esni. I. k. 145. lap.) E kiváltságot V. István is megerő
sítette 1264. Később a (erdélyi) püspök hatósága alól is 
kivették IX. Bonifác és II. Pius pápák 1404. és illetőleg 
1464-ben s egyenesen az esztergomi érsek hatósága alá 
helyezték. Ennek dacára Geréb László erdélyi püspök a 
dézma meg nem adása miatt, Szatmárt az egyházi szolgá
latot és a temetést betiltotta, úgy hogy ellene 1501-ben 
II. Ulászló királynak kelle azt egy kemény parancscsal 
védelmeznie.

Szatmárnak papjai is jeles egyének voltak ; vagy leg
alább azok lehettek közíílök azok , kiknek emléke fenmaradt, 
u. m. 1216. Gábor alesperes. 1217. Miklós alesperes. 1226. 
Etumán vagy Oltumán esperes. 1247. Egyed, V. István 
nejének Erzsébetnek udvari káplánja. 1268. János es



peres Erzsébet királyné káplánja. 1308. Ördög Péter. 
1349. Bulchan. A világi papságon kívül szerzetesek is 
laktak Szatmárt, jelesül a minoriták 1300 körül. (Bartók 
Szatmár-Németi történ. 21. lap.)

A reformációval lassanként kienyészett Szatmárról a 
róm. kathólicismus és mindaddig nem tudott feléledni 
benne, mig a szatmári vár az erdélyi fejedelmek kezéről 
a királyi kézre nem került, illetőleg mig a jezsuiták be 
nem telepíttettek, kiknek 1630. Pázmán Péter nyert III. 
Ferdinándtól egy telket. Ezek 1640—87-ig alig tudtak 
itt meggyökeresedni; de ettől kezdve fokozott erővel hasz
nálták fel a szabados és nem szabados eszközöket a kat- 
liólicÍ8 mu8 terjesztésére.

II. Sza tmár  r e f o r m ác i ó j a  s az azt  k öv e tő  
események .  Szatmár első történetirói Szirmai és S. Nagy 
Mihály, sőt fő-kútfőnk Írója Széles András is, több te
kintélyes egyháztörténetiróval együtt, Dévay Biró Mátyást, 
tartják Szatmár s illetőleg Németi reformátorának s e két 
város reformáltatása idejét Szirmay 1535-, S. Nagy Mi
hály pedig egyenesen 1527-re teszi, mondván: „Szatmár 
reformáltatásának már 1537-ben meg kellett történnie, 
mert 1 ) mielőtt Dévay Wittenbergába ment, Grynaeus 
Simontól nemcsak elfogadta Luther értelmét, hanem an
nak tanát terjesztette is. Bizonyítják ezt a Registrum 
Bursae Craccoviensis cimű könyvecske 3 7 -ik lapjának — 
hová Dévay 1523. őszén irta be magá t ,— ezen az ő 
neve után írott szavai: „Hic Mathias pestem lutheranam 
invexit11 stb. 2) A régi irók megegyeznek abban, misze
rint Derecskéi Demeter 1527-ben a Szilágyságot s egy
szersmind a vele határos Béliek és Erdőd birtokosát 
Drágffy Gáspárt reformálta s ennek reformálásában Dévay 
volt segédtársa. Ehhez Timon jezsuita hozzá teszi, mi
szerint: Dévay ekkor Szatmárra is átmenvén, azt is az 
evangyéliomi vallásra vezette.“ (Bartók Szatm. Ném. tört. 
108. lap.)

Hogy ezen állítás menynyire nem igazolható, a jelen 
munka 74. és 75-ik lapjain kimutattuk. Ellentmond en
nek Dévaynak— ott kivonatosan közlött — életrajza; a 
Drágffy-családról Írott napló, mely sem Dévairól, sem 
más reformátorról mit sem szól s azon — legalább Batizi



András életfolyamából igazolható — körülmény, hogy tőle 
akkor jut a reformáció az ifjú Drágffy Gáspárhoz, midőn 
már Dévay pályája és élete végén állt Debrecenben. 
(Révész Imre, Dévay Biró Mátyás élete 61. és 62. lap.) 
Az ismétlések lehető kerülése tekintetéből Szatmár s vele 
Németi reformáltatását. illetőleg csak anynyit akarunk 
megjegyezni, hogy biztosan csak az állítható, miszerint: 
úgy e két város, mint Szatmárvármegye re formál tatása 
1543 és 1545 között már bevégzett tény volt, mit az 
1545. szeptemb. 20. tartott erdődi zsinat megdönthetlenül 
igazol. De ezen állításunk még nem azt teszi, hogy már 
ekkor teljesen kienyészett volna innen a kathólicismus • sőt 
a Domonkos-rendű barátok még 1554-ben is laktak Né
metiben. Es épen azon körülmény, hogy t. i. még ekkor 
is voltak ott, mutatja, hogy Szatmár és Németi reformáltatása 
oly korán t. i. 1527 vagy 1535 táján meg nem történhetett. 
Az ember a régihez — minden újságon kapkodó termé
szete mellett is, — némi előszeretettel ragaszkodik s a régi 
meggyőződést is csak sokára lehet nála megingatni; de 
fel sem tehető, hogy Szatmár és Németi egykori kathó- 
likus papjai, — ha ugyan magok is a reformációval nem 
tartottak — s az említett Domonkos-barátok nem igyekez
tek volna a kathólicismust védeni s híveiket minden tőlük 
kitelhető módon viszszatartani s annak terjedését lehető
leg gátolni!

Szatmári s a vele szomszédos Németiben is — mint 
mindenütt az egész Szatmárvárm egyé ben — elsőben a Lut
her-féle reformáció terjedt el s hogy ez még 1545-ben is 
uralkodó volt, de már némi Melanchton-féle módosulattal, 
bizonyítják az első erdődi zsinat végzései. Az átmenet csak 
fokozatosan történt, s a Kálvin-féle reformáció is nem 
elébb, mint a második helvét hitvallást bevevő 1567. deb
receni s illetőleg a Kálvin-féle konfeszsziót készítő 1570-iki 
cscngeri zsinat után honosult meg teljesen; a midőn egy
szersmind a reformált egyház virágzásnak indult Szatmárt 
s a róm. kathólicismus elenyészni látszott.

A reformációt (1543—44.) követő szatmári papok közül 
a következők nyomaira akadhatni: 1 ) 1551. Hevesi Mihály , 
kit Széles András a Szatmári t. traktus ekl. históriájában szat
mári esperesnek is vélelmez, — előbb a martalóc-fŐúr Ba-



lassa Menyhárt udvari papja volt, aztán tiszántúli püspök, 
ö  hihetőleg csak 1554-ig volt itt lelkész; mert már ekkor 
Tordai Demeter, az óvári lelkész volt püspök. H. M. 
lelkészi utódait nem ismeijük 1584-ig. Ekkor 2) Szigeti 
Lőrinc lön szatmári pappá, ki 1562-ben tanult Witten- 
bergben s Szatmári 1 0  évig szolgált. 3) Ezt 1594— 1616. 
Debreczeni Taraczk János esperes követte. (Lásd az es
peresek közt e mű 306. lapján). 4) Vele és utána szolgált 
1607— 18. Milotai Nyilas István esperes és később püs
pök. (Lásd az esperesek közt e mű 307. lap.) *) Milotainak 
másik kollegája 5) János pap volt; lehet különben hogy 
csak káplánja vala. 6 ) 1599—1612. Decsi István. Tanult 
Wittenbergben. 1599. tavaszán jött Szatmárra, a mikor 
házában tanuló-asztalt, könyves thékákat, székeket s egy 
kis asztalt csináltatott a város, melyről a tüzelő előtt 
ehessék; de ezeket tartozott ott hagyni. 1612. Nagyváradra 
ment s 1614-ben ott esperessé is lett; onnan Bethlen Gá
bor fejd. Erdélybe hívta. E fejdelem neje felett mondott 
beszéde kijött az Exequiae principales-ben 1624. 7) Decsit 
1612. Mező Megyeri János váltá fel Erdődről, kit 1617. 
vagy 1618-ban 8 ) Batizi János követett. 9) 1618—20. 
Milotai helyére jött Sepsi Láni Mihály esperes. (L. e mű 
207. 1.) 1 0 ) Őt 1620—28. Margitay Péter váltotta fel, ki 
később esperes majd püspök lett. (L. ugyanott.) M. P. 
kollegái voltak: 1 1 ) 1620. Sepsi András. 1622. m.-tótfalusi 
pap. 12)1621. Kárászteleki Mihály, ki 1622-ben n.-bányai 
pap lett s helyébe jött ugyanazon év okt. 22-én 13) Váradi 
Farkas Gergely. 14) Thornai Pastoris Fer., elébb ugyanitt 
tanár, 1623-ban huszti pap, 1627-ben mármarosi esperes, 
1628. debreceni pap. 15) 1627—29. Pataki Fiisiis János, 
ki S.-Patakon született s ugyanott, Debrecenben, Heidel- 
bergben s Marburgban tanult, majd ungvári és pataki pappá 
lett s onnan jött Szatmárra.**) 16) 1630—38. Boros Jenői 
Mihály ***) esperes. (Lásd e mű 307. lap.) Az ő idejében

*) 1614. december 30. „Milotai István püspök uram fizetőse készpénzben 
150 frt; búza asztalára cubuli 40; bor cubuli 25; szekérfa 24; terminusa püspök 
uramnak sz. Gergely napja. János uramé 15. juli.a (Városi jegyzőkönyv.)

**) P. F. J. művei: 1) Positiones Physicae elementis in gener. Heidelberg 
1617. 2) Disputatio metaphysica. Marpurg 1617. 3) Királyok tüköré. Hárfa 1617.

***) 1838. aug. 8-án a 3 prédikátor — Jenői, Sági és I). Páka Istvánnal 
a tanács igy végzett: 1) A stóla közönséges legyen. 2) A testamentomi hagyomány



3  papra lévén szükség, ezek között a szatmári tanács 
jegyzőkönyve öt főpredikátornak mondja. Kollegái voltak:
17) Sági Mihály, ki 1626. aranyos megyesi pap volt s 
onnan hozatott Szatmárra, de 1631-ben a várba menvén,
18) Szálkái Bálint követte öt, ki többször vett és adott 
el házakat s Szatmárról Apába, majd Mogyorósra ment s 
a sz.-németi nemzeti zsinaton mint misztótfalusi pap volt 
jelen. 19) Debreczeni Póka István, ki 1633. jött Szálkái 
helyére; de már 1635. hihetőleg meghalt; mert őt 20) 
1636-ban már Kecskeméti Mihály követte, ki 1637-ben 
elhalálozván, 21) 1638-ban Vásárhelyi István lett utódává. 
2 2 ) 1838. vagy valamivel később jött és szolgált 1641-ig; 
aztán is 1646. októberétől 1656-ig Szatmári Lázár Mik
lós *) „patrius concionator", esperes és később püspök. (L. 
e mii 308. lap.) Vele együtt paposkodtak 1646-ig: 23) 
Mező Szegedi János, 24) Szecsei János és 25) Németi 
Gál János; továbbá: 26) 1645—46. Szántai Molnár Mihály 
tiszántúli püspök, ki a puritánizmust terjesztő Tolnai D. 
János ellen 1645. febr. 14. zsinatot tartott s a sz.-németi 
nemzeti zsinatot is ő hivatta öszsze 1646-ban, de öszsze- 
gyíílését meg nem érhette. Sz. Lázárral szolgált még a) 
27) Gönczi Mátyás, ki a belvárosból 1647-ben a Hóstátba 
ment k i, 1648-ban Aranyos-Megygyesre, onnan 1650 ben 
Felsőbányára költözött, hol bányai esperessé lett, — on
nan pedig 1661-ben Alsó-Misztótfaluba ment, hol 1663-ban 
meghalt, b) 28) (Széles A. szerint 229. lap) Beregszászi 
Pál, (Bartók Sz. tört. 120. lap. szerint Lőrinc,) ki Gönczi 
helyére jött s a belvárosban szolgált. 29) 1650-ben B. P. 
helyére Megyesi István esperes jött Németiből, (1. e mii 
308. I.) 2-dik lelkészül s ezután 2 papnál többel a bel
városban nem is találkozunk. Az ő fizetését a Sz. Lázár 
Miklóséval egyenlővé tette a tanács, „mivel eleitől fogva

kié. 3) A kit a városon kivül hívnak szolgálni: magának keres. 4) A halotti, 
keresztelési, esketési szolgálatért gyűlendő pénz közös legyen. 5) A papi gyűlésre 
menendők alá közös pénzen fogadtatik szekeres, és az itthon maradó, a mit az 
alatt keres, közosztályra bocsátja.

*) Sz. Lázár Miklós idejében készíttetett a városi tanács legelőször fizetéses 
jegyzőkönyvet, melybe évenként úgy a városi mint az egyházi hivatalnokok fize
tése beíratott, mely szerint: „1640. 22. dec. Szatmári főpapnak esztendeig való 
fizetése a város rendelése szerint hung. fi. 200, búzája 36 köböl, bora 40 köböl. 
A 2-ik pap fizetése pénz hung. fi. 100, búza 32 köböl, bor 32 köböl, tűzifára fi. 
16. A 3-ik papé ugyananynyi.



az injuriosus rancor eő kgyelraek közt praedominalt. *) 
30) 1653 körül Decsi Gáspár esperes és 31) 1657 táján 
Beregszászi Lőrincz voltak a szatmári papok. (Decsiröl 
lásd e mü 309. lap.) 32) 1654-ben Tarczali Bogdány 
Péter a későbbi esperes lett pappá (1. e mű 309. 1.), kit 
33) 1655—58. Érszentkirályi Sámuel követett, 1658-ban 
megbalálozván, gyermekei 300 frtos házat vettek, hogy 
legyen a parókhiáról hova költözködniök. 1658-ban 2  új 
papot kapott Szatmár. Az egyik 34) a híressé lett Tofeus 
Mihály, a másik 35) Kaposi G. Pál. Tofeus eredeti neve 
Dobos volt, s ő korának szokása szerint a héber tof 
szóból, — mi dobot jelent, — alakitá át nevét. Hozatott 
1658. ápril 28. Diószegről s legelőször Luk. XIV: 13, 
14, 15. v. prédikált. Született Székelyhidon, járt a hol
landi akadémiákon s Leydában, 1649. irásmagyarázó 
tudor címet nyert; 1650. nagyváradi, 1651. s.-pataki ta
nár lett, majd keresztúri, aztán diószegi lelkész; 1663. 
I. Apaffy Mihály fejd. udvari papja s 1679. junius 4-én 
erdélyi ref. püspökké lett. Cserei kevély, negédes ember
nek mondja őt, ki aztán nehéz betegségbe esvén, igen 
megalázta magát és Istenhez tért. Zsoltár-magyarázatait 
a fejedelemaszszony gyorsírókkal Íratta le titkon, amiket 
aztán revideálván, úgy nyomattak ki. **) Tofeus kollegája 
Kaposi G. Pál — előbb szatmári tanár — lett, ki Tar
czali B.-Péterrel együtt hallgatta ki Uray Zsigmond 
végrendeletét 1662-ben; Várallyai Lőrinccel pedig 1667. 
Berencén volt jelen, midőn abba a szatmári kollégiumot 
beiktatták. 1669. januárban még Szatmárt szolgált, midőn 
egy zálogos szőlőt birtokosának viszszaadott.

Tofeust 36) Várallyai G. Lőrinc, Kaposit 37) Pályi 
Mihály követte. Várallyai egykor II. Rákóczi György 
udvari papja volt, s midőn ezen fejdelem 1658. Szinnán 
budai basát megverte, a térdre borult tábor előtt ő mon-

*) Ezen egyenlösitett fizetés a következő volt: „Készpénz hung. flór. 200. 
Búzája a Zatmár cubul 56. Bora Zatmár cubul 40. Tűzre való fájok a menynyi
vel beérik elégséges lész . . . Observatio. A sz. szolgálatban is aequalitás; egyik 
héten az egyik prédikátor szolgál, másikon a másik. Az accidentiák is mindenben 
aequalitásra menjenek és osztassanak. Ex Commissione principalium jur. notarius 
Benedictus literatus reipubl. Zatmár apposuit."

**) Nyomtatásban megjelent művei: De perseverantia sanctorum 1650. Szent 
zsoltárok rezoluciója. Kolozsvár 1683.



dott háláim át. Erdélyből Ecsedre vitetett, hol 1661. a 
k.-szolnoki egyházmegye esperesévé választatott. Az ecsedi 
papság u. név. bátori dézmáját s egyéb jövedelmeit elfog
lalván Báthori Zsófia: 1662-ben közbenjárásra hívta fel 
Szatmárvármegyét, a miért a fejedelemnő még ez évben 
kiűzte őt Ecsedről. Szatmárra 1665. hozatott s Lampe őt 
„immortali memoria dignus instaurator ecclesiae Szatma- 
riensis“-nek nevezi. A várbeli papok neveit ő adta át az 
utókornak. 1671. Husztra járt Rhédey Ferencnébez, hogy 
a férje által a szatmári kollégiumnak hagyott javakat 
adná ki. Meghalt ugyanez év augusztusában. — Pályi 
1669-ben váltá fel Kaposit s 1671-ben V. L.-el adtak el 
egy az egyháznak hagyományozott szőlőt, sőt 1673-ban 
neje Thuri Erzsébettel egy másikat, de már ekkor nem 
lakott itt. — Várallyai helyébe 38) Sepsi Korócz Andrást 
hozták 1661., ki 1675-ben esperessé lett. .(Lásd e mű 
310. 1.) Meghalt 1684. Kollegája Pályi helyére pedig 39) 
P. Váradi Mihályt 1672-ben, ki 1684-ben esperessé lett 
s 1685-ben a papságról lemondott és 1689-ben meghalt. 
(L. u.-o.) Koróczot 40) 1685—90-ig Debreczeni Kozma 
János követte Németiből, ki 1690-ben meghalt; Váradit 
pedig 41) Körmendi Péter, ki 2 -szer volt szatmári tanár, 
1667. ecsedi pap; 1671-ben Erdődre ment s 1685-ben 
onnan jött Szatmárra, hol 1686-ban tiszántúli püspökké 
tétetett s 1696. márc. 23. meghalt.*) Vele 1690 óta együtt 
szolgált 42) Ftísi Lőrinc, 1693-ban Felsőbányára, 1704. 
Nagybányára, 1714-ben pedig Alsó-Misztótfaluba ment s 
ott bányai esperessé tétetett s 1715. junius 25. meghalt. **)

III. Az ü l döz t e t é s  ko r szaka .  1694— 1794. Pázmán 
Péter a katbólicismus terjesztése céljából elbatárzá, hogy

*) Akadémiákon jártában „De providentia Deiu cimű értekezést adott ki 
1663-ban; továbbá verseket is irt. Fiisinek is jelentek meg versei a Honor 
posthumusbau.

**) 1670—1694-ig a szatmári ref. egyházmegye Tarczaliánnm protokollu- 
mában Szatmárról öszszesen 408 házassági per fordul elő; ezek közűi mátkasági 
v.-p. 20, házassági v.-p. 88. A válási indok 14 esetben egyszerű paráznaság, 11-beu 
soknejűség, 2-ben 2-nejűség, 1-ben részegeskedés, 1-ben kegyetlenkedés, 9-ben te
hetetlenség, 45-ben hűtlen elhagyás, paráznaság, 39-ben ismeretlen ok. — E perek 
közűi 2-szer tárgyaltatott 15, 3-szor 7 , 4-szer 1. Elválasztatott 59, nem válasz
tatott 48. A váló felek közűi kötve maradt férfi 8 , nő 5. A polgári hatóságnak 
megbüntetés végett kiadatott 7. Fellebbezett az egyházkerületi gyiilésre 2 . — A 
válási indokok közűi néha 3-4 is előfordult.



a szatmári várba jezsuitákat telepit s e célra 1630. II. 
Ferdinándtól telket is nyert. 1636. decemberében egy 
királyi rendelet jelent meg, mely a ref. prédikátorokat a 
várból kiparancsolta. (Fraknói Pázmán P. és kora III. k. 
251. 1 .); azonban mig az erdélyi fejedelmek bírták Szat
mári, sőt még azután is jó ideig a jezsuiták nem sokra 
mehettek; sőt az első jezsuita-házfőnökről is csak 1696-ban 
van említés. 1694-ben mindamellett már hatalmasok vol
tak nemcsak a vár, de a városban is s bele avatkoztak 
ágy az egyház mint a városi tanács dolgaiba. Jól tudták 
ugyanis, hogy a reform, tagokból álló városi tanács a 
ref. egyháznak mindig biztos támasza volt és lesz: kiesz
közölték tehát 1694. a szepesi kir. kamaránál, hogy a 
városi, tanács tisztújitása kamarai biztos jelenlétében tör
ténjék, a mi eddig hallatlan volt. Erre a várbeli udvar- 
biró Sárpataki János neveztetvén ki kamarai biztosul, az 
áj évben tartatni szokott tisztújító gyűléseket eltörlötte; 
a tiltakozása ellenére megtartott gyűlésen választott ref. 
vall. bírót és 2  tanácsnokot elmozdítván, helyökre róm. 
kathólikusokat ültetett, noha a városban kathólikusok alig 
voltak. Ugyanekkor a jezsuiták a dézma '/4 -ét, melyet 
a ref. papoknak az erdélyi fejedelmek adományoztak, 
magoknak foglalták e l, mit annál könynyebben tehettek, 
mivel a dézmát. Sárpataki szedte. — 1695-ben a város 
régi jog szerint tartván meg a tisztújitást. ref. bírót válasz
tott, mit Gödé Péter jezsuita szupérior, — ki a város 
parókhúsa cimét bitorló, — nem késett a szepesi kama
rának bejelenteni, mire a kamara biztosa az új ref. bírót 
letevén, helyette kathólikust tett. Ugyanekkor a jezsuiták 
Erős Gábor kir. biztos által azt is követelték, hogy a 
reform, kórházat illető piaci vám '/2-e a kathólikusok 
kórházának, s a reform, papok szombati malom-vámjának 
'/j-e nekik adassék; egyszersmind a nagy harang, melyet 
kathól. öntettek, (holott öntetésekor 1633. csak 10 katli. 
volt Szatmári!) nekiek viszszaadassék. A tanács jogtalan 
követelésüket kereken viszszautasitá, mondván: „eléged
jenek meg a külső dézma elvett '/,-ével, az (iskolától) 
elvett Berencze helységgel s annak malmával, melyeket 
pedig nekünk evang. atyánkfiái adományoztak" stb. Ennek 
dacára a jezsuiták a malom egyik kövét német katonák



segélyével elfoglalták; de azt békén nem bírhatván, egyes- 
ség útján a ref. egyház birtokába viszszabocsáták.

A II. Rákóczi Ferenc fölkelése alatt szünetelt a 
jezsuiták s illetőleg a koriuány üldözése, hogy a szatmári 
kompozíció után anynyival inkább kiújuljon. 1718 óta 
ugyanis a jezsuita szupérior a pápista ünnepek meg nem 
tartóit pénz- és viasz-birsággal terhelte; borral, búzával 
és fával rakott szekereiket elfoglalta, ellenük katonaságot 
használván. Ez és régi sérelmeinek orvosoltatása céljából 
reménynyel várta Szatmár a buda-pesti vallásügyi bizott
ság öszszeülését 1721-ben, a midőn Ragályi Ferenc Szat
már részéről a következő sérelmeket terjesztette elő: 1 ) 
A várbeli templomot, paplakot és iskolát a jezsuiták el
foglalták. 2) Az iskolától Berenczét ugyancsak ők elvevék. 
3) A reformátusokat a róm. katli. ünnepek megtartására 
kényszerítik. Ez ellen a jezsuiták azon arcátlan hazug
sággal álltak elő, miszerint 1681-ben Szatmári a reformá
tusoknak sem temploma, sem paplaka nem volt, hanem 
csak 1712 óta alakítottak ekklézsiát s csak azóta tartanak 
nyilvános isteni-tiszteletet: ennélfogva a vallási törvénye
ket értelmező kir. rendeletek szerint templom és isteni- 
tisztelet tartásához nincs joguk. — A vallásügyi bizottság 
— mely Szatmárnak 33 írtjába került, — eredménytelenül 
oszlott szét, a munkálataira megjent kir. válasz az u. név. 
„Carolina resolutio“ megsértette a királyi esküvel szente
sített békekötések és országos alaptörvényeket s újabb 
sebeket ejtett a protestáns egyház testén; de a szatmári 
jezsuiták egyelőre mit sem nyertek, igaz hogy a szatmári 
ref. gyülekezet sérelmei sem orvosoltalak.

A jezsuiták azonban nem nyugodtak. Elsőben is a 
városi jogokat sértették meg újra, hogy aztán a ref. 
gyülekezet ellen fordulhassanak. 1719. ugyanis polgári 
telkükön korcsmát nyitottak; de ez a tanács felfolyamo
dására nekik betiltatott. 1735. Faschiug Ferenc szupérior 
ismét kitűzette a cégért; de a tanács letépetté azt és el- 
határzá, hogy ezután csak úgy engedi meg a jezsuiták
nak külhelyeken termett boraikat behozni, ha írásban 
kötelezik magokat arra, hogy a bort csak magánszükség- 
leteikre és nem méretésre szállíttatják. E miatt — támo
gatatván az egri püspök által, — bepanaszolták a ref.



tagokból álló tanácsot, mely saját papjaival szelidebben 
bánik. E feladásra 1749. január 2. egy királyi rendelet 
küldetett le, melyben Mária-Terézia kedvetlenségét nyil- 
váuitá a felett, hogy midőn a ref. belhivatalnokoknak a 
városi pénztár évenként 800 frtot fizet, a jezsuitáknak 
tulajdon boruk behozása megtiltatik: ennélfogva megtiltja 
a jezsuiták háborgatását s a ref. belhivatalnokoknak a 
városi pénztárból fizetését.

Ezen önkényes kir. rendelet előtt kénytelen volt a 
tanács meghajolni. A belhivatalnoki fizetéseket a ref. la
kosságra rótta ki papbér cim alatt; de a jezsuiták most 
meg a nép előtt vádolták a tanácsot önkénynyel, mire a 
nép zúgolódni kezdett. Majd 1752-ben fogadatlan próká- 
torivá szegődtek a népnek s egy siralmas felterjesztésben 
keservesen panaszolták a nép terheltetését, melytől a pap
bér csak erőszakkal vehető be. Erre Melczer Pál kamarai 
tanácsos vizsgálat végett kiküldetett, elébe a r. kath.-ok 
nevében újabb panaszok terjesztettek, hogy t. i. nekik, 
ha a reformátusokkal perlekednek, igazságot nem szol
gáltatnak; őket a reformátusok büntetlenül nevezik ördö
göknek ; ellenben a zsidót pogánynak nevezőt valláskü- 
lönbség nélkül megfenyítik, a ref. papbért rájok is kivetik. 
E valótlanságot a reformátusok természetesen kereken 
tagadták s kijelentették: hogy papjaikat ezután is a városi 
pénztárból kivánják fizetni; mert a várost (midőn sz. kir. 
várossá lett 1721.) reformátusok váltották meg s e teher
ben r. kath. egy sem, görög is csak 3 vett részt.

Melczer ezzel nem elégedett meg, hanem az egri 
püspöki biztossal (a szatmári plébánussal) megkezdte a 
vizsgálatot. Minden lakostól megkérdezte: menynyit ajánl 
önként jó szántából papjai fizetésére? De mielőtt ez tör
tént, a pápisták azon hirt terjesztették el, hogy miután 
ezen ajánlatokból a ref. papokat kielégítették, a felesleget 
a más felekezetű papok fizetésére fordítják; egyszersmind 
hadi-adója mindenkinek az önként ajánlandó papbérhez 
fog arányittatni. így mindenki kevesebbet ígért, mint a 
mi reá volt vetve, noha á különbség igy sem nagy lön, 
mert 463 gazda öszszesen 354 frt. 41 krt, 49 és 3/g köböl 
búzát, 28 köböl és 6  itce bort ajánlott. Melczer mindaz- 
által a papbér-lajstromokat elszedte s a fensőség nevében



megparancsolta, hogy a papbért ezután beszedni nem 
szabad; a papok az önkéntes ajándokokkal elégedjenek 
meg. Jelentését a helytartótanácshoz felküldvén, onnan 
1763. szeptember hó 3 -áu ezen rendelet érkezett: Mel- 
czer és az egri püspök által kiküldendö biztos vizsgálják 
meg a szatmári s németi egyházak fundusait s tudják 
meg, van-e a 2  helyen 3 papra szükség? Ugyanekkor 
megparancsolták azt is, hogy a papoknak készpénznél 
egyéb ne fizettessék s a néptől önkéntes ajánlatnál egyéb 
ne kivántassék. Melczer s a szatmári plébánus — mint 
püspöki biztos — erre azt terjesztők föl, hogy Szatmárt 
mindenik ref. pap fizetése 125 frt., 20 köböl búza, 40 
köböl bor; mely fizetés 1759-ig a város pénztárából, sző
lője terméséből, földjei s malmai jövedelméből, attól fogva 
pedig a papbérből telt és telik ki. Ezen kívül fizetnek a 
papoknak halott predikálás és esketésért 51 krt, keresz
telésért 6 -ot; az egyháznak a barangozásért: nagy harangtól 
51, kis harangtól 12 krt. Majd az egyház tőkepéuzeiről 
tettek a szepesi kamarához hamis jelentést, mely szerint 
azok nagy uzsorára vannak kiadva s azt sem lehet bebi
zonyítani , hogy kik tartoznak vele: ennélfogva a kir. 
kamara a tőkepénzek behajtását megtiltá. Erre a kötelez
vényeket mutatták fel eredetiben, mire a pénzalap való
ságát kénytelen-kelletlen elismerték. — Minthogy pedig 
a vizsgáló küldöttség, küldetése 2 -ik részét hallgatással 
mellőzte: a tanács egy indokolt felterjesztésben kimutatta, 
hogy Szatmárt és Németiben a 3 pap nagyon is szüksé
ges; Szátmárra 2  pap kell a nép nagy száma s a nagy 
templom miatt, melyben egy ember egészsége veszélyezte
tése nélkül nem szolgálhat; Németibe is szükséges egy a 
távolság s a 2  város közötti gyakori* vizáradás miatt.

Eme jelentésekre 1754. julius 8 . azon fensőbb ren
delet érkezett, hogy 3 pap tartása a népet szerfelett ter
helvén, a 2  városban csak 2  pap tartása engedtetik meg, 
kik szükség esetén egymáson segíthetnek; fizetésök, vala
mint a 2  kántoré, egyházfiak és harangozóké a ref. lako
sokra kivethető ugyan, de a nép e dolog felől a tanács 
előtt elébb a papokkal egyezkedjék. E parancs a plébá
nus jelenlétében a papok és a népnek julius 25. fölolvas
tatott s az egyezkedésre az illetők felhivattak. Ekkor



Hajdú István főesküdt aug. 1. egy az öszszes lakosság 
által aláirt kérvényt nyújtott be a tanácshoz, mely szerint 
ezen rendeletet addig foganatba ne vétesse, mig a király
nőhöz benyújtott folyamodványukra válasz nem jő. A 
tanács határozat nélkül oszlott szét; a biró pedig nép
forrongástól tartván, a rendeletet végrehajtatni nem merte. 
A helytartótanács azonban szept. 16-ról egy kemény
hangú parancsban követelte az előbbi rendelet végrehajt 
tását és midőn ez október 13-án az egyház elöljárói előtt 
felolvastatott; azok kijelentették, hogy már egyik papjokat 
— Kevit — el is bocsáták. — De az üldözésnek még 
akkor sem lett vége. A céhbeli reform, mesteremberek 
vallásuk elvével és szabadságával ellenkező tartalmú ok
levelek váltására kényszerittettek, mit a ref. vall. kádárok 
nem akarván tenni, 1768. mesterségük gyakorlatától eltil- 
tattak. A róm. kath. ünnepek meg nem tartásáért sok 
mesterember pénzre büntettetett s mivel a végrehajtásnak 
csoportosan ellenálltak s oklevelet sem akartak váltani: 
a tanács őket 1780-ban 4, 8 , 2 0  írtjával 800 frtra bün
tette; ezen kívül 1 0 0  czizmadia mestert, mint ellenszegülőt, 
2 0  írtjával 2 0 0 0  frtra marasztalt el; de minthogy ezek 
fizetni nem akartak: a helytartótanács kész volt a kir. 
városi jogokon csorbát ejtve, Szatmárvárinegyét kénysze
ríteni, hogy ellenük karhatalmat nyújtson; a midőn 1 2  csiz
madia-mester a céhmesterrel együtt, vasra verve a várme
gye börtönébe kisértetett, honnan csak akkor bocsáttattak 
szabadon, midőn 1781. a vallás-türelmi parancs megjelent.

Ezen idő alatt a szatmári ref. papok a következők 
voltak: 1 ) 1691. Almási Mihály, egyr erdélyi esperes, ki 
Körmendi helyére jött s 1698. októberben itt meghalt. 
2) 1693—95. P. Váradi Sámuel, P. V. Mihály fia, ki 
innen Hoszszúmezőre ment, hol 18 évig szolgált. 3) Makódi 
János, ki 1688. itt tanitó, aztán tasnádi pap volt, hon
nan 1695-ben Szatmárra hozatott s 1696-ban Avasujvá- 
rosra vitetett, hol 1703-ban egy kuruc által halálosan 
inegsebesittetett. 4) 1606— 1709. Kecskeméti Kincses Ist
ván. 5) 1699—1701. és 1708—1712., ismét 1717—29. 
Karmaczi Vári Mihály, 1710-től 1719-ig esperes, ki az Almási 
helyére jött; de gyengeségei miatt a szatmári papságból 
végkép kimaradt. (Lásd e mii 311. 1.) 6 ) 1701—1704.



Debreczeni Ember Pál. Született és tanult Debrecenben, 
hol a filozófus deákok közé 1678. irta be magát Márton- 
falvi György igazgató alatt, kinek lányát, Margitot, később 
nőül vette. 1683-ban pataki pappá lett, hol — elpusztítván 
a jezsuiták a kollégiumot, — apróbb iskolásokat is ta
nított. Thököly Imre elfoglalván Patakot, őt pénzzel is 
segítve a franequerai s leydai akadémiákra küldötte. 
Innen viszszatérve folytatta lelkészi pályáját Patakon; de 
a vÍ8 zszaköltözött jezsuiták 1686. dec. 6 . a templomot s 
1687. ápril 24. az iskolát is újra elfoglalván őt is elűzték. 
Ekkor Patak mellé Hotykára vonult; onnan 1696. Lo- 
sonczra, s innen Szatmárra jött. Midőn pedig 1703. szept. 
28. Szatmárt a kuruczok felégették, hallgatói és Kincses 
István paptársával a szatmári szőlőhegyre szaladt. Ekkor 
könyveit s iratait a jezsuiták elfoglalták; de II. Rákóczi 
Ferenc később viszszaadatta könyveit, iratait azonban, 
melyek becses történelmi adatokat tartalmaztak, Loyola 
fiai vagy elszórták, vagy elrejtették. Jóslói tehetségének 
nem kis jelét adta, midőn Szatmár-Hegyen egy Gyulaffy 
nevű főtiszt felett halotti beszédet tartott s a fölkelés 
szomorú kimenetelét megjósolta, melyen a fejedelem is 
könyezett. 1704-ben debreceni pappá lett; 1705-ben a 
kurucokat üldöző németek elől Liszkára menekült, a hol 
1710-ben mint kedves emlékű lelkész meghalt. Itt irta: 
„Historia ecclesiae reformatae in Hungária et Transylvauia" 
etc. cimtí művét, mely 1728. Lampe utrechti tanár neve alatt 
jelent meg.*) 7) 1709. Szőnyi Nagy István, ki a K. 
Kecskeméti I. helyére jött s a magyar hangoztató-olvasási 
módszer megállapitója volt. Született 1632 körül. Gyer
mekkora s iskolai pályájáról mit sem tudunk. Paposkodását 
úgy látszik Tornán kezdte, a hol hívei igen szerették s 
imádságokat Írattak vele, miket utazásukban olvashassanak 
s nem voltak iránta feledékenyek; mert ha Isten őket 
meghozta, mindenkor tisztességes ajándékokkal jöttének 
elébe. Ezen imákat egyes kereskedők segélyével „Kegyes

*) Egyéb művei: 1) Innepi ajándékul az Isten sátorába felvitt sz. siklus. 
Kolozsvár 1700. 2) Garizim és Ebál. Kolozsvár 1702. 3) KÖlcséri Sámuelt tisztelő 
versei az Applausus votivusban. Debreczen 1682. 4) Sz. Tönko Márton halálára 
irt versei a Honor posthumusban. Debreczen 1700.



lélek vezércsillaga" cim alatt 1687. kinyomatta. 1671. 
márc. 2. gf. Keglevich Miklós tornai főispán közreműkö
désével, Hamar Ferenc udvari pap, a „vérrel híres" Hirkó 
8 egy más pap elfoglalták a tornai templomot, parókhiát 
s előlök Szőnyi — felesége Paxi Annával s csecsemő kis 
fiával— „út nélkül, sok vizgázolásokkal, nagy Betét
ben Szikszó felé sietett." Üldözői nyomukban voltak; de 
a szikszaiak megvédték a menekülőket. Majd átmenve a 
Tiszán, Polgárdiban szállott meg Debreczeni István ottani 
paptársánál. Remegve a pásztor nélkül maradt nyáj sor
sáért, innen járt aztán éjjelenként a legnagyobb titokban 
viszsza Tornára erősíteni, biztatni, bátorítani hitsorsosait; 
de csakhamar fölfedeztetvén, újólag menekülnie kelle. 
Volt aztán 1572. zilahi első pap, majd udvarhelyi, gyu
lafehérvári s 1687-ben debreceni lelkész, még pedig oly 
kedvelt hitszónok, hogy a nagy-templomban elmondott 
beszédeit többször kérték kinyomatás végett. Később 
1700-ban „Örökélet koronája" cim alatt ezeket is öszsze- 
gyiijtvén, kinyomatta. 1686-ban Balmazújvároson, majd 
Szoboszlón, Kolozsvárt és végre Szatmárt szolgált, hol 
1709. elhalálozván, hivatalát Veszprémi Gergely tanító 
folytatta.*) Utóda 8 ) Szenczi Pál lett, ki itt 1710—17. 
szolgált. 9) 1712—23. Helmeczi K. István, **) ki 1719 óta

*) Művei: 1) Mártírok koronája. Kolozsvár. 8 r. 1675. Noriuberga 1727. 
2) Kegyes lélek vezércsillaga. S.-Patak, 1687. Debrecen 1714. 3) Felvinczi Sán
dor debreceni pap felett mondott halotti beszéde. Debrecen 4 r. 1686. 4) Magyar 
oskola, melynek mesterségével az okos és serény tanító, kiváltképen az idősbeket 
irásra-olvasásra XII órák alatt megtaníthatja. Kolozsvárt 8 r. 1695. „Mi — úgy
mond — ezt Isten kegyelméből megpróbáltuk, szép hasznát is láttuk.u — Toldy 
azt mondja róla: „módszertani tekintetben nevezetes kísérlet ez, különösen a 
szerző által sürgetett hangoztató módszernél fogva; s a tudományt nagyon érdekli 
indokolása s az eszme szabatos kivitele.u — 6) Paradicsomi mulatság. 1690. 6) 
Örök élet koronája. 8 r. 1709. 7) Tizenkét csillagok koronája. 8 r. 1700. (Dr. 
Kiss Áron: „A magyar methodika történetéből a „Néptanítók Lapjau 1877. 
folyam. 1. szám.)

**) 1694—1712-ig bezárólag, Szatmárról az egyházmegyei törvényszék előtt 
Öszszeseu 84 válóper folyt. Ebből mátkasági 13; házassági v.-per 71. A válási 
indokok közűi egyszerű paráznaság volt 17; soknejűség 3; kegyetlenkedés 4; ró- 
szegeskedés 1; tehetetlenség 21; hűtlen elhagyás 5; ismeretlen ok 18; tolvajság 1; 
gyógyithatlan betegség (Nagy Miklós somjai kapitánynál) 1 esetben. A 84 per 
közűi 2-szer tárgyaltatott 13, 3-szor 3. El választatott 41; nem választatott 52.



esperes, 1723. körösi pap, 1740. dunámelléki püspökké 
lett s kinek emlékét elmenetele után Szatmár bemocskolni 
igyekezett. (Lásd e mii 312. lap.) ő  utána, a törvényes út 
mellőzésével, az egyházmegye ellenére hozták 10) Solymosi 
Nagy Mihályt és 1 1 ) Hamvai Igé Györgyöt. Solymosi 
1723—29-ig; Igó 1723—35-ig szolgált. Később mind
kettő esperessé választatott s mindkettő Szatmári halt 
meg. Solymosi helyére 12) Wecsei P. István jött 1730. 
március 21. Biharról s itt egyházmegyei ülnökké választa
tott. 1733-ban nejének megfojtásával vádoltatván: Zoványi 
György püspök papi hivatalától megfosztó, mielőt azonban 
a polgári törvényszék elé állíttatott volna, titkon kocsiba 
fogatott s megszökött, és — mint Széles A. egy Duna- 
vecsei István nevű öreg e.-m. ülnök-paptól hallotta (737. 
lap), ki P. Wecseit ismerte, — a Hortobágyon kocsijából 
megszökvén, cselédjét, kit hihetőleg megvesztegetett, azon 
hírrel bocsátotta viszsza, hogy az ördög előttök ember 
alakban megjelenvén Wecseit a kocsiból elragadta. Eltá
vozta után mentegetőző levelet küldött a tanácshoz, mintha 
t. i. attól félt volna, hogy az egri jezsuitáktól bevádol- 
tatva, ártatlansága kiderülése mellett is börtönbe fogott 
volna vettetni; de levele keltét oly homályosan irta, hogy 
arról nyomára nem lehetett akadni. Szatmár városát e 
miatt a szepesi kir. kamara azzal fenyegette, hogy vér- 
birói hatalmát elvesztendi; egyszersmind mint vigyázatlan 
hatóság a kir. tábla elé idéztetett; de bebizonyittatván, 
hogy P. Wecsei az előtt szökött meg, mielőtt gyilkossága 
köztudomásra jutott volna: a kereset alól fölmentetett. 
P. Wecsei ezután Hassiába ment, ott munkáit kinyomatta 
s azokkal 1737 tavaszán viszszatért, de Siklóson elfogat
ván fenyitő perbe idéztetett; azonban perének kimenete
léről mit sem tudunk. — 13) P. Wecsei helyére 1733. 
Kassai János jött, kit 1736-ban nem marasztottak s aztán 
éndrédi, majd érsemjéni, aztán szilágy-sámsoni pappá 
lett, hol szeme világát vesztvén, vakon még 6  évig szol
gált, s ott is halt meg. *) 14) Földesi Mihály és 15)

Kötve maradt a váló felek közűi 1 félj és 5 nö. Fellebbezett 7. A polgári ható
ságnak megbüntetés végett kiadatott 2 férj; de egyik a börtönből megszökött. A 
válási indokok közűi most is szerepelt több egyszerre.

*) Kassai fizetése volt: 150 frt., 20 köböl búza, 100 akó bor.



Váradi János, kik 1736 tavaszán egyszerre jöttek a bihari 
traktusból s itt 1737-ben mindkettő egyházmegyei ül
nökül választatott. Váradi 1741. Eszlárra ment papnak 
s jött helyette Szamosúj lakról 16) Szoboszlai József, hol 
akadémiákról hazatérte után b. Kemény udvarában tartóz
kodott. Már az 1742-iki vizitáción sem F. M., sem kollégája 
nem akart maradni; mert fizetésöket megcsonkitá a tanács. 
1748-ban ennek dacára megmaradt. 17) 1742. ápril- 
tól Ecsedi Csapó István*) szolgált vele, ki innen 1749-ben 
távozott. Az 1744-iki vizitáción dicsérik a tanács küldöttei 
a szatmári papokat, hogy katekhizálnak s hétköznap 
zsoltárt magyaráznak s arra is Ígérték magokat, hogy a 
templomban a leányokat tanítani fogják. Az 1746-ikin 
panaszolnak a papok, hogy az ekkla a búzát be nem 
fizette. A vizitáció azt végezte, hogy a folyó árát fizessék 
meg. Ez év sz. Mihály naptól a profeszszori hivatalt is 
vitték azon Ígéret mellett, hogy nekik a tanári fizetés is 
kiadatik. Az 1747-iki vizitáción az egyház követei meg
ígérték, hogy egyháztanácsot (consistorium) fognak ala- 
kitani; sőt az 1746-iki vizitáción már a megbízottakkal 
Máté Mihály szenátor mint egyházgondnok is jelen volt. 
Szoboszlai helyett 18) Kevi András **) jött papul 1748-ban; 
de 1756-ban elbocsáttatott. Kollegája volt 19) Kubai 
András, ki 1749-ben jött; de 1754-ben a helytartó-tanács 
önkényesen eltörölvén az egyik papi állomást; elbocsátta
tott. — Kevit 20) Viski Pál — viski fi — váltotta fel 
Kémerről, ki itt 1761. meghalván, az egyház költségén 
temettetett el. Ekkor időközileg 21) Kapolyi Gergely 
jött szept. 13. Debrecenből. 1762. Batizra ment. Majd 
vetési pap korában Szatmárról haza felé gyalogolván, 
útközben megfagyott. Javai felett az egyház s a fiskus 
perre keltek. 22) 1762—66. Piskárkosi Szilágyi Sámuel.

*) E. Csapónak számos kéziratai maradtak ; nyomtatásban pedig fennmaradt 
tőle: Oratio valedietoria epidictico-panegyrica de veniae Moysis a Jetroah socero 
suo Exod. 4. 17 impetrata, Bernae 1740.

**) Kevi fizetése 1757. apr. 22. 220 frtra szabatott, melyet az egyház tag
jaira hadi adójokhoz mérve róvtak ki, minden frt. után 10 krt. Nyomtatásban 
fennmaradt müvei: Dissertatio de variis sacris . . . Trajecti ad Rhenum 1741. 
Dissertatio theologica de creatura gemente, ejusque apokarodokia in Rora. VIII. 
19—23. Trajecti ad Rhenum 1742.



Született 1719. febr. 13. Debrecenben; atyja volt Szilágyi 
Márton theolog. tanár. Schultens őt a természet remeké
nek nevezte, és méltán; mert 12 éves korábamgörög, 14 
éves korában zsidó nyelvből adott közleckéket s a tudo
mányok minden nemében bámulatos előmenetelt tett. 
1735-ben a bel vét és hollandi akadémiákat látogatta s a 
Wereufels halálára görög verseket irt. A latin, görög, 
zsidó s arab nyelveken kívül olasz, francia s német 
nyelven folyvást beszélt. 1742-ben Debrecenben a törté
nelem, mértan s latin irodalom tanárává lett, mikből jeles 
kézikönyveket készített. Atyja halála után theolog. tanárrá 
s 1758-ban egyházker. jegyzővé, 1759 ben pedig diószegi 
pappá lett, honnan 1762. március 13. Szatmárra hozatott; 
itt 1765. püspökké, 1766-ban pedig debreceni pappá vá
lasztatott, 1779-ben szélhüdés érvén p.-kovácsi jószágára 
vonult, hol 1785. julius 16. meghalt.*) Itt laktában — 
1761 — az egyház új paplakot akarván építeni: a jezsuita 
szupérior feladást tett a helytartótanácshoz,. hogy az épü
letet igen pompássá építik s ennek költsége a népet igen 
tei’heli. Erre 1762. szept. 3. az építés betiltatott s a do
log mibenlétének megvizsgálásával az egri püspök meg- 
bizatott, ki ezt a feladó Almási Ferenc jezsuita szupérior 
jelenlétében s befolyásával tétette; mindamellett a feladás 
alaptalannak bizonyult s az egyház folyamodványára, 
1763. augusztus 8 . a helytartótanács az építésre engedélyt 
adott. Szilágyi S.-t 23) az ő káplánja Szatmári István 
követte, ki mint időközi lelkész 1766—68. szolgált, mig 
a szatmáriak papot keresgéltek; aztán kovácsi pappá lett a 
bihari traktusban. Ót — mint rendes pap s az anyakönyvek 
első rendszeres vezetője — 24) Marcsa Mózes a későbbi 
esperes váltotta fel, ki itt 1768—94. szolgált s akkor 
100 írttal nyugalmaztatott; 1795-ben meghalt. (Lásd e 
mű 317. lap.)

IV. 1794-től napjainkig. -  A türelmi'parancs meg
jelenésével a szatmári ref. gyülekezetre is szebb napok 
derültek. Ezekért mintegy hálát adandó, az egyház 1786.

*) Sz. S. lefordította magyar versekbe Voltaire Henriását; Maróthy Ferenc 
felett mondott gyászbeszóde a Museum Helveticumbau jelent meg; jelesebb verseit 
Tóth Ferenc adta ki.



egy új templom építéséhez fogott; az 1790/1. XXVI. 
országos törvénycikk kihirdetésével pedig az elöljáróság 
1792-ben a 2-ik papi állomás viszszaállitását vette mun
kába, miután ennek javadalmazására a céhek is ajánlatokat 
tettek. Ezen 2-ik hivatali állomás azonban csak akkor 
szilárdult meg, midőn a városi pénztár az öszszes b'elhi- 
vatalnoki, vagyis a papi és tanítói személyzet fizetését 
átvette. Ezután lassan-lassan fejlődött az egyház, s ha régi 
fényét el nem érhette is; de legalább igyekezett megállani 
s az új küzdőféllel, — az 1804-ben felállított püspökséggel 
és az újabban ismét betelepített jezsuitákkal — szemben, kik 
most már nem erőszakkal ugyan, hanem más, és épen 
azért veszedelmesebb eszközökkel küzdenek a létért: 
ugyanazért az egyháznak nemcsak vezetői, de magok a 
hívek, kiknek e gyülekezet sorsa jelenleg kezébe téve 
van, ne feledjék, miszerint: a küzdők ugyanazok, csak 
fegyvereik változtak! — A gyülekezet különben a jelen 
században nevezetes lépéseket tőn a fejlődés terén; jelesül 
úgy a vallás-erkölcsi élet, mint kiválólag az iskolaügy 
emelése érdekében szép buzgalommal találkozunk. 1813-ban 
az egyház s a vidék a mai gimnáziumi s népiskola épület 
létrehozásán buzgólkodik; az 1850-es években a gimnázium 
megmentése foglalkoztatja s áldozatok tételére buzdítja fel 
a híveket; majd a pátensvilágban az autonómiáért folyta
tott küzdelmekben vesz a gyülekezet, a szatmári ref. egy
házmegye többi gyülekezeteivel együtt részt. Azonban 
fájdalom! az egyházat az abszolút kormány ellen jogos 
ellenzéki szellem, némely túlbuzgók félrevezetése folytán, 
a kánonszertíleg közvetlen felügyelő hatóság — a számadá
sokat a 8 8 -ik kánon értelmében előkérő egyházmegye elleni 
nem jogosult ellenzékeskedésbe is besodorta. — Egyébként 
1860-ban a presbitériumot képviseleti alapon szervezik. 
Majd takarék-magtárt, aztán 1864. nőnöveldét alapitanak s 
1867. építenek; párhuzamos népiskolai osztályokat állítanak; 
1869-ben lépéseket tesznek a városi közgyűlésnél a papi 
fizetések feljebb emelése iránt; 1876-ban egy 2 0 0  frtos 
alapitványnyal árva-alapot létesítenek stb.

Ezen idő alatt p apok  voltak: 1792—95. Tarczali 
József, ki ekkor Bécsben tartózkodott, s 1795-ben németi 
pap lett s 1815-ben meghalt. 1795. Sárközi Zsigmond



Marcsa M. esperes helyett időközi pap? kit innen 1796. 
Ököritóra vittek. Minthogy pedig az egyik papnak nem 
volt állandó lakása s e miatt a kollegák közt. kellemet
lenségek voltak: ismét csak egyedüli papul hívták meg 
Németi Istvánt, ki Debrecenben született, tanult és szé- 
niorságot is viselt, majd az akadémiákról megtérve tor- 
dai, aztán nánási pap le tt, a honnan Szatmárra hozták. 
Itt 1798. egyházmegyei ülnökké, 1803-ban jegyzővé vá
lasztották; 1808-ban Szohoszlóra vitték, hol hivataláról 
lemondott. *) 1797-ben Laki Sándor iskolatanitó lett 2-ik 
pappá; de ő elbetegesedvén , a papságot elhagyta, később 
polgári pályára lépett, ő t követte egyik kútfőnk (a Szat
mári t. traktus ekklézsiái históriájának) írója a jeles Szé
les András, ki 1798. jött, itt egyszersmind gimnáz. tanár 
is volt és 1800. Németibe ment át s 1842. Barkaszón 
halt meg Beregbeu. (L. e mű 64. lapját.) 1800—1805. 
Szilágyi Dániel tanár, ki Németi I. mellett 2 -ik pap vagyis 
inkább segéd volt. 1805—12. Nyári Inczédy József, ki 
Nagyváradon született s Debrecenben tanult, aztán Ud
variban rektoroskodott, majd Marpurg és Göttingában az 
egyetemeket látogatta s haza jővén Szatmári előbb segéd-, 
majd 1805. dec. hóban rendes 2-ik pappá lett, innen 
1812. Krassóra, onnan Porcsalmára, majd Tiszabecsre, 
Kocsordra s végre Szamosujlakra költözött, a hol meghalt. 
A Németi helyére a tudós Gáthi István mármarosi esperes 
jött, ki itt 1808—43-ig szolgált, a midőn meghalt. (Lásd 
az irók közt, e mű 350. lap.) Inczédyt pedig 1812. Kas
sai János követte, ki 1817-ben Tiszafoldvárra ment 8 ott 
elgyengülvén, hivatalát letéve 1845. meghalt. Ot Gáthi 
András váltotta fel, ki Dobrán született, akadémiai tat
jából megtérvén, itt tanitóvá lett s 1817-ben úgy válasz
tatott meg pappá, mely hivatalát 1829-ig folytatta, a 
midőn meghalt.

1830-ban a Gáthi A. helyére Mészáros Istvánt hoz
ták, ki 1852—60-ig esperes volt, ki itt 1863. aug. 3.

*) Németi I. fizetése volt: a városi pénztárból 300 f it ,  melyhez az egyház 
100-at toldott, 16 öl kemény tűzifa, fordulónként 6 köblös föld, 6 boglyás rét, 
számára a város majorhelyet is méretett. — 1805. és 1809. az egyházfinak 40, a 
harangozónak pedig 60 frt. rendeltetett.



történt haláláig szolgált. (Lásd e mű 239. s köv. és 323. 
lapjait.) Vele szolgáltak: a) Fésűs András, előbb a Gáthi 
I. káplánja, majd 1831—41. rendes lelkész, később egy- 
házker. főjegyző. (L. e mű 352. 1.) b) 1841. Lugossy 
József, a tudós nyelvész stb. (L. ugyanott.) c) Berky 
István, egyházmegyei tanácsbiró, ki itten 1842 óta szol
gál. (L. e mű 341. lapját.)

Berky I. kollegái: Dr. Heiszler József, sárospataki 
theolog. tanár, ki 1862. dec. 28. választatott meg, a 
midőn az egyház hogy e jeles férfiút megnyerhesse, éven
ként az első magyar általános biztositó-társaságnál leendő 
100 frt. életbiztosítási dij fizetésére kötelezte magát a ne
vezett családja részére. Egyelőre Dr. Heiszler választást 
el is fogadta; de 1863. májusban kelt levelében bizonyos 
rágalmak és fenyegetésekre való hivatkozás mellett — 
melyek az egykori piáristából lett jeles konvertita ellen 
Patakra küldettek, s alighanem alapos gyanitással a r. 
katli. klérus kebelében lelnék Íróikat, — állomásáról le
mondott, mielőtt azt tényleg elfoglalta volna, b) Csécsi 
Nagy Miklós. Született s tanult Debrecenben s Pesten, 
aztán a bihari traktusban segéd-, majd Siterben választott 
lelkész stb., ki 1863. aug. 23. rendes lelkészszé válasz
tatván, 1875. június 27. innen kibúcsúzott s Makóra ment 
rendes papul a békés bánáti egyházmegyébe, honnan azóta 
doktorátust is tett és az edinburgi egyetemeket is meg
látogatta stb. (L. e mű 356. lapját.) c) Tabajdi Lajos. 
Tanult Debrecenben, aztán Edinburgot stb. látogatta 
meg. Szatmárra rendes lelkészül 1875. őszén választatott 
meg. Jelenleg egyházmegyei levéltárnok s fiatal erély- 
lyel buzog papi hivatalában. E választások alkalmával 
némelyek azon tervvel állottak elő, miszerint egy rendes 
lelkészi állomás szerveztessék a jelenleginél jobb fizetés
sel. Azonban ez — mint a mai, már rendezettebb egyház
hatósági viszonyok szerint sem az egyházmegye, sem a 
kerület által is előreláthatólag el nem fogadhat, továbbá 
a Szatmáron fészkelő hatalmas r. katli. klérust tekintve, 
a ref. egyházra nézve nem is üdvös, — elejtetett.

1839 óta rendesen káplánokat is tartottak a lelkészek, 
u. m. 1839—40. Mészáros mellett segédkedett Kiss Áron. 
1847. Beckes József. 1852—54. Ábrai Károly, egy



szersmind gimnáziumi tanár. 3) 1854—56. Lábas István 
utóbb darai stb. pap, hol meg is halt. 4) 1855—59. Bartha 
Mór. 4) 1860—62. Mándy Benő. 5) 1862—63. Pótor Dá
niel. — Berky I. káplánjai: 6) 1869—72. Szatmáry Sámuel. 
7) 1873—74. Nagy Lajos, 8) Szabó József. 1875—76. 9) 
Nagy Elek ós 10) Molnár János.

V. Népiskola-ügy és elemi fitanitók. Az elemi 
iskola a szatmári ref. egyházban hajdanta teljesen öszsze 
volt forrva a főiskolával csaknem a jelen időkig. Tulaj- 
donképeni népiskola úgyszólván alig létezett s amit ennek 
lehetne nevezni, az egy vagy két osztályból állott, melyet 
deákok tanítottak; sőt ezek tanították még a most gimná
ziumnak vagy középtanodának nevezett osztályokat is. így 
a népiskolákról s azok tanítóiról keveset tudunk s ezen 
oknál fogva itt a népiskolákról külön csak 1800-tól fogva 
szólunk. Ezen időtől fogva 1837-ig két tanító 2 elemi 
osztályban működött. 1846. már 4 osztályból állott a nép
iskola, mely utóbbihoz a polgári iskola 1-ső osztálya is 
csatlakozott. Jelenleg a fi-elemi iskola 6 osztályból áll. 
A tantervet úgy látszik a gimnázium „professora", illetőleg 
„professorai" készítették s a presbitérium hagyta helyben 
s rendelte meg az aszerint való tanitást. Hogy e tanterv 
menynyire vette figyelembe az egykerület — illetőleg a 
traktus által időnkint bibocsátott tantervet, — nem tudjuk. 
— 1861. a szatmári (s illetve németi) népiskolák dékánja 
vagy kör-felügyelőjévé az esperesi hivatal Berky István 
lelkészt nevezte ki. — 1867-ben a rajztanitás a népisko
lákban is megkezdetett. — 1868 június havában az egyház
tanács a népiskolák felibe egy népiskolaügyi bizottságot 
állított. 1870-ben a városi közgyűlés felszólitá az egyházat, 
nem hajlandó-e községivé tenni elemi iskoláit? A válasz 
ugyan tagadó lön; de a tanítók fizetése iránti igény to
vábbra is fenntartatott.

A fi-népiskolai tanítók 1800 óta a következők voltak: 
1800—805. Bottyán János és Vincze János. 1805. Vincze 
J. és Zádori József. 1811—24. Jákó Mihály és Ország P á l, 
ki 1814 óta orgonista is 100 frt. fiz.-javitással. 1824—28. 
Soós József org. is. 1824—32. Horváth György és 1828 — 32. 
Jákó Balázs. 1832—54. Zádori József. 1832—36. Gaál 
István és Sóos József. 1837. Kovács István, ki Igaron
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született 1815. s a bölcsészetet, jogot és theologiát 
Debrecenben hallgatta. Midőn a szatmári egyházban a 
második elemi iskola élére állíttatott, azon buzgólkodott, 
hogy tanítványai minél nagyobb mérvű képzést nyerjenek, 
így már a 2-ik évben felállította s tanította a 3-ik elemi 
osztályt is, melyet csakhamar a 4-ik követett. 1846-ban 
a 4-ik osztálylyal egy polgári iskola alsóbb osztálya 
egyesittetvén: ezen öszszeolvasztott osztály számára kéz
iratban kidolgozta a rendszeres terményrajz, természettan, 
a keresztyén egyház, Magyarország s a világ történetét s 
a népszerű polgár-jogot, mint a melyeket tanított. 1855-ben 
a vasárnapi iskola 4-ik osztályának vezetésével, 1856-ban 
az elemi s polgári iskolák igazgatásával bízatott, meg s 
egyházi jegyzővé, s 1861-ben egyháztanácsossá választa
tott; 1863-ban pedig gimnáziumi tanárrá tétetett s e mi
nőségében jelenleg is működik. — Kovácscsal szolgáltak: 
1848—60/1. Doktor József, a 3-ik e. isk. tanítója, kit 
1855 őszén Dobrai Mihály előbb gimnáziumi tanár váltott 
fel s szolgál napjainkig; Joó Imre, a 2-ik e. isk. tanít. 
1848—52.; Lábas István káplán, a 2-ik e. iskola tanít. 
1852—56.; a már említett Zádori József az 1-ső el. isk. 
tanítója; Balogh Imre a 2-ik el. iskola tanítója 1858-ig; 
Fórizs Áron előbb sz.-dobi tanító, az 1-ső elemi iskola 
tanítója; az elhalt Zádori J. helyett 1854 óta: Kondor 
Pál, ki több helyt tanitóskodott s 1857—62-ig, mely 
utóbbi évben meghalt, a 2-dik ellemi iskolát tanította. 
Helyét. 1862. Géresi Márton előbb t.-becsi tan. töltötte be.

1863-tól 1870-ig a következők voltak az elemi tanítók: 
Fodor György előbb esküdt diák a s.-pataki főiskolában; 
a már említett Dobrai M., Géresi M. és Fórizs Á. 1871. 
és 1872-ben is ezek szolgáltak és Kótay Lajos s Némedi 
Miklós, kik előbb több helyen tanitóskodtak. 1873. és 
1874-ben elemi tanítók voltak: Szabó József segédlelkész 
s az előbbiek Fodor Gy. és Fórizs Á. kivételével. Az 
előbbi világi pályára lépett, az utóbbi pedig meghalt. — 
1875 óta a következők működnek, u. m .: Kótai Lajos, 
Némedi Miklós, Dobray Mihály, Pályi Lajos, Paládi 
Lajos, kik közűi tanítói működésükkel többen kitűnnek.

VI. A leányiskolák s azok tanítói; a kánto
rok, orgonisták és nő-tanitók. a) Kisebb leány



i sko l ák .  A szatmári ref. egyházban hajdanta is voltak 
leányiskolák. Eleinte hihetőleg csak 1, később 2, mig 
újabban a leányiskolák is olyforma szervezetet nyertek, 
mint a fi-népiskolák. Az egyetlen leányiskolát hajdan a 
kántor tanította; később a kisebbik leányiskola tanítása 
bízatott csak reá. Főteendője úgy látszik azonban a tem
plomi és halotti éneklés volt s a mit a lányoknak tanított, 
az némi olvasás-, számvetés-, könyörgés-, éneklés- és vallás- 
tanításnál nem állott egyébből.

Adataink a következő kántorokat emlitik, u. m .: 1) 
1623. Hadadi Andrást; 2) 1629. Szemptzi Miklóst; 3) 
1646. Ombodi Jánost; 4) 1662. Bagaméri Istvánt; 4) 1665. 
Nyíregyházi Atzél Tamást, ki 1709-ben is szolgált. Öt 
az 1696. febr. 29. Orosziban tartott egyházmegyei gyíílés 
extraktuálta, mivel az egyh.-megyei gyűlésekről gyakorta 
kimaradt; azonban később ismét viszszakebleztetett. 5) 
1711—20. Szegedi István volt a szatmári kántor; 6) 1725. 
Munkácsi Márton; 7) 1729. Németi János. Az 1736-iki 
vizitáció csak anynyit ir: a szatmári kántor nem marasz- 
tatott. 8) 1737—42. Szilágyi András, kit 1738-ban „reve
rendus cantornaku címez a vizitáció, s hihetőleg Szatmári 
halt meg. 9) 1743-tól hihetőleg 1750-ig vagy tovább Elek 
Mihály, kiről a vizitáció azt jegyzi meg, hogy a papokat 
szokta mocskolni s közöttök háborúságot szerezni. Ezt 
hihetőleg 10) Parajdi nevű kántor követte, kit alkalmasint 
11) Nagy Bálint követett 1773—1811-ig. Ez nemcsak a 
papokkal volt jó viszonyban, hanem kedves ember volt 
mások előtt is s 1811-ben halt meg. 12) 1812-ben Nagy 
Bálint jött, ki előbb nagybányai kántor volt. 13) 1823—41. 
M. Szabó György. 14) 1841-ben Kolozsvári Mihály lett 
kántorrá, ki a legújabb időkig a kezdő leányokat is taní
totta; de jelenben csak a kántori teendőket végzi.

b) A nagyobb leány-tanitóság az előbbinél később 
állíttatott fel. A nagyobb leányok tanítója a kántornál 
ugyan többet tanított; azonban úgy látszik, hogy minda
mellett sem sok volt ezen leányiskola tananyaga sem; mert 
p. mindenkit kötelezőleg írni sem tanítottak, hanem a ki 
írni akart tanulni, ezért a „docetának" külön 20 krt fi
zetett. Később a nagyobb leánytanitósággal az orgonistaság 
egyesittetett. Adataink szerint nagyobb leányok tanítói
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voltak Szatmári: 1) 1715. Szathmári Ferenc. 2) 1721. Kevi 
Ferenc. 3) 1758—98. Zalányi Ferenc, amidőn november 
27. ugyanott eltemettetett. 4) 1799—1815. Szathmári Jó
zsef, ki Debrecenben bevégezvén iskoláit, Madarason rek- 
toroskodott; aztán Szatmári oly ügyesen és okosan tanított, 
hogy — Széles A. szerint — „alig volt párja a docéták 
között." 1815-ben hivataláról lemondván viszszament Deb
recenbe s helyét 5) Vincze János a konjugista-fiúk volt 
tanítója foglalta el. 6) 1824. Jákó Mih. 7) 1828. Soós József 
rendes és 8) Juhász György — kis ideig mint helyettes 
tanító. 1833-ban nagyobb leányok tanítójául 9) Pordán 
Jánost hívták meg, ki Császárban született (Komárom-m.) 
s Halason és Debrecenben tanult s Szatmári úgy is mint 
tanítót, úgy is mint orgonistát nagyon kedvelték. 1840 
nyarán, épen midőn már-már menyaszszonyával esküdni 
akart, egy estére fürödni ment s mint híres úszó 2-szer 
átúszta a Szamost; de 3-szor a hullámok között maradt 
s ugyanekkor nagy vihar törvén k i, hulláját sem vonhat
ták ki, csak 3 nap múlva lelhették s temethették el. Utódává 
10) Borsi Mihály lett, ki (Szabolcsban) Anarcson született, 
Patakon tanult s 12 évi sikeres működés után Szatmári 
meghalt. Helyére 1852-ben 11) Joó Imre lépett, ki Sz.- 
Németiben 1827. született, Szatmári és Szigeten tanult s 
1848-tól 1852-ig a 2-ik fi-elemi osztály tanítója volt s ki 
szintén Szatmári halt meg 1875-ben. Most az orgonázást 
leánya végzi.

c) N ő-tanitók . A szatmári egyháztanács azon meg
győződésre jutván, hogy az iskolás leánykák gyöngéd 
kedélye sokkal fogékonyabb lenne a szükséges iskolai 
ismeretek iránt, ha azon ismereteket nő-tanítóktól sajátít
hatnák el: ez okból 1870 őszén megkezdé a leányisko
lákba nő-tanitókat alkalmazni, mely intézkedéshez a szat- 
máregyházmegyei hatóság örömmel adta beleegyezését. 
Az eredmény azt mutatja, hogy ez intézkedés nem volt 
céltalan. Az 1876/7-ik iskolai éven át az öszszes elemi 
leányiskolákból 1875 db. női munkát készítettek a tanít
ványok a rendes tanórákon kívül, melyeken az elméleti 
tantárgyakban is sikeres előhaladást tettek.

A nőtanitók a következők: 1870—71. György Lenke. 
1872. az előbbi és Jéger Irma. 1873. az előbbiek. 1874.



Jéger Emma és az előbbiek. 1875 óta: György Lenke, 
Joó Emma, Debreczeni Ida, Jéger Emma.

VII. Nőnövelde .  A szatmár-németi apáca-zárda nő- 
növeldéje egyházunkra nézve veszélyes hatásának ellen- 
súlyozása s egy jóhitelü prot. leánynevelő-intézet szükséges
ségének érzetéből többeknél azon óhajtás támadt, hogy a 
szatmári, nagybányai, nagykárolyi s mármaros-ugocsai 
egyházmegyék költségén egy ily intézet állittassék fel 
Szatmári. Ennek valósítása céljából a nevezett egyház
megyék részéről öszsze is ült egy küldöttség 1858. junius 
23. Szatmárt. A szatmári egyház előlegeseu is egy telket, 
a németi pedig az építésre 1000 peugőfrtot ajánlott. Az 
idézett küldöttség minden lélek után 1 kros adót irány
zott elő, mely előirányzat szerint a szatmári ref. egyház
megyére 810 p.-frt. esett volna. Az 1858. jul. 28—29-iki 
szatmáregyházmegyei gyűlés nemcsak elfogadd ez indítványt, 
hanem a 3 szomszéd egyházmegye hozzájárulása esetén 
pályázatot is rendel nyittatni egy oly nevelőnőre, ki 600 
p.-frt. évi készpénz-fizetés s miuden növendéktől veendő 
10 frt. tandíj mellett, a növeldét minden szükségesekkel 
ellátva, — 3 évi köteleztetés mellett — vezesse. Azonban 
a szomszédos egyházmegyék agyonhallgatták az egész 
ügyet. — 1860. március 20—21. a majtisi egyházmegyei 
tanácsgytílésen György Lajos németi lelkész — ki ez 
ügyben legtöbbet buzgólkodott, — arra kérte az e.-megyei 
tanácsot, hogy ez ügy érdekében ismét keresse meg a 
nagybányai egyházmegyét; de az e.-m. tanács előre látva 
ennek sikertelenségét, a nagybányai traktust többé nem 
kereste meg, hanem utalva az egyházmegyei közgyűlés 
előbbi végzésére, egyes gyülekezeteit hívta fel a közhasznú 
intézet részére leendő alapítványok tételére. E felhívásnak 
azonban alig lett valami sikere; az egyházmegye egyes 
gyülekezeteinek elég gondot és költséget adván saját fenn
tartásuk , a forradalom után a főbb iskolákra tett alapít
ványok kamatainak fizetése s az egyházkerületi terhek 
hordozása stb. Végre is a szatmári egyház nyitotta azt 
meg, a németi testvéregyház nevezetesebb segélyezése 
mellett 1864-ben. E növelde eleinte csak bérházban 
volt elhelyezve, 1867-ben azonban lépések tétettek egy 
állandó növeldei épület emeléséhez. Sz. kir. Szatmár-



Németi városa ugyanis tégla-szinjében a szükségelt 250 
ezer tégla építéséhez a helyet s eszközöket ingyen áten
gedő s az égetéshez 200 öl tűzifát ajándékozott. 1868. 
e célra ő felsége a király magánpénztárából 500 frtot 
adott s ugyanekkor a minisztérium e célra többrendíí 
előnyben részesített sorsjátékot engedélyeze. 1869-ben a 
uőnövelde teljesen kiépült a templom átellenébeu s diszes 
emeletes épülete, tágas és jól berendezett helyiségeivel, 
1870-ben használatba is vétetett. Földszintjének egyik ol
dalában 3 elemi leányiskola-terem is van kitűnő felszere
léssel s mellette 3 nő-tanitói lak. Ez építkezés magának 
a szatmári ref. egyháznak is különben tetemes költségébe 
került, amenynyiben — nem számítva egyes egyháztagok 
ajánlatát, — 1873. évig maga az egyház a jelzett célra 
4200 frtot áldozott. Ezen kivül sz. kir. Szatmár-Németi 
városa is az intézet fenntartására — a 60-as évek óta, — 
évenként 600 o. é. frtot ad.

A növelde igazgatói s tanítói a következők voltak: 
1864—66. Benedikti Herinin ig. s 2 nevelőnő. 1866—72. 
Dusóczky Károlyué igazgatása alatt: Hunger Lina, Gran- 
linszki Kiss Emília s illetőleg: Dusóczky Hermin, Wéber 
Józa, Wéber Helén. 1873—76. Fialka Klotild igazgatása 
alatt: Hunger L., Wéber Józa és Helén. 1876 óta Már- 
kusné Kalocsa Róza igazgatása alatt: Szőcs Katinka, 
Wesselszky Vilma, Bemard Eugénia; ezeken kivül eddig 
is , valamint most is tanít ez intézetben 1 lelkész, 4 gim
náziumi tanár s 1 zongoramester.

V ili. B e lh i v a t a ln o k i  vagy is  l e l kész i ,  t an i t ó i  
stb. f izetések.  A régibb fizetésekről már alkalmilag (az 
egyes lelkészeknél) volt szó, s igy most csak e század 
elejéről s a jelenlegi fizetéseket közöljük, a) Le lk é s z i  
f iz e t ések  1801.: 300 rh.-frt. készpénz, 50 frt. stoláré, 
12 köblös szántóföld, 10 boglyás kaszáló; bírja a másik 
prédikátor szántóföldjeit és 1 kaszálóját; van 1 majorja is. 
(Belhiv. fiz. ősz. kim. 1801.) 1877-ben a két lelkész közűi 
mindenik húz a városi pénztárból 600-600 frtot; továbbá 
van mindeniknek 40 katasztr. h. földje, 3 vékás major
földe a városhoz közel; tisztességes lakása; továbbá kap 
82 és % méter kemény tűzifát, melyet maga szállíttat 
be, s bizonytalan menynyiségű stólát. (1878-iki köziem.)



b) A t aní tó i  f ize tések 1801.: a) A deklinisták és 
konjugisták tanítójának fizetése: 180 rh.-frt. készpénz; 
tűzifára minden városi gyermektől 30 kr . ; minden vidéki 
gyermektől tandíjul 2 rh.-frt.; predikációs halottól 24 kr., 
énekszóstól 16 kr. — b) A principisták és olvasók taní
tójának évdija: 140 rh.-frt. készpénz; tűzifára minden 
városi gyermektől 30 k r.; predikációs halottól 12 kr., 
énekszóstól 7 kr. — c) A nagyobb leányok tanítója év
dija : 40 rh.-frt. készpénz; fűtéspénz 34 k r .; tandij 34 
kr,; szabbatliális máié (tengeri) minden gyermektől 1 véka 
vagy e helyett 20 k r.; Írástanulásért 20 k r.; 3 fordulón 
3 köblös föld; 1 boglyás kaszáló. — d) A kántor vagy 
kisebb leányok tanítójának fizetése: 120 rh.-frt. készpénz; 
predikációs halottól 24 kr., énekszóstól 17 k r.; 3 fordulón 
6 köblös föld; 2 boglyás kaszáló; kezdő leányoktól 34 
kr., egyenként 1 szekér fa, 1 zsák „szombataris csűs máié, 
vagy e helyett 1 véka szemül." (Belhivat, fizet, öszszeg. 
kimut. 1804.)

Jelenben (1877/8) van az egyház elemi iskoláiban 6 
férfi- és 4 nő-tanító. A férfi-tanitóknak és a nő-tanitók 
közűi 3 nak a fizetése egyenként: 542 frt. o. é., 42 méter 
tűzifa. 1 nő-tanitónak, — kinek állása régebben orgonis- 
tasággal volt kapcsolatban, — 500 frt., 42 méter tűzifa 
és lakás. A kántori állás javadalma a stólán kívül 100 
frt. o. é., 4 katasztral. hold föld, 2 és V2 méter tűzifa. 
Az orgonista állás javadalma: 100 frt., 3 kát. hold föld 
és lakás s a templomban végzett temetések alkalmával a 
stóla. (1878-iki köziem.)

IX. A g yü l ek e ze t  b e l k o r m á n y z a t a  s az egy
házmegyéhez  való viszonya.  Szatmárvárosa 1230-bau 
II. Endrétől oly egyházpártfogási jogot s illetőleg ki
váltságot nyert, miszerint papjait bár honnan, minden 
esperesi beleegyezés nélkül szabadon hozhatja. Ezen ki
váltságot 1264-ben V. István s utána több király is 
megerősítette. Ezen kiváltság a városi tanácsot tette az 
egyházi ügyek intézőjévé, amiben — úgy véljük, — 
Szatmári r. kath. korában senki sem gátolá. Ezen kivált
ság azonban legkevésbé sem törölte el a róm. kath. főes
peresek egyházlátogatási jogát, a főesperesi „canoncia 
visitatiot." A reformáció után, kezdetben, köztudomás



szerint, falvak és kisebb városokon a földesurak gyako
rolták a paphivást s az egyház kebli igazgatását; minthogy 
pedig Szatmári — a város kiváltságolt helyzeténél fogva, 
— a földesúri jogok gyakorlata magát a várost, illetőleg 
annak polgári tanácsát illette: a ref. egyház kebli igazga
tását is a városi tanács gyakorlá.

Nem tudjuk, hogy ezen kebli igazgatás határai med
dig terjedtek. A szatmári ref. egyházmegye levéltárának 
legrégibb része az 1703-iki ostrom és tűzvészben elham
vadt s igy e tárgyban felvilágosítást nem adhatunk; de 
hogy korlátlan lett volna ez, már csak azon oknál fogva 
is tagadnunk kell: mert az emlitett kir. kiváltság is 
csak a paphivásra adott a katliól. Szatmárnak jogot; 
továbbá fel nem tehető, hogy Szatmár nem — püspök- 
rangú papjának — Hevesi Mihálynak hagyta volna egy
háza vezetését, hanem azzal korlátlanul rendelkezvén, 
mintegy ő kormányozta volna a Tisza partjain elterülő 
egyházkerületet is, melynek főpásztora Hevesi volt! Az 
1554-iki óvári zsinat elrendelvén a szuperintendensek és 
prelátusok vagyis esperesek tételét, ezzel az egyh. közigaz
gatás és törvénykezést is megalapitá. Az 1555-iki erdődi 
zsinat már részletesen ki is jelöli a szuperintendens hatóságát 
a 12-ik s az esperesekét a 13-ik cikkben, a kiknek meg
egyezése nélkül a lelkészek be nem állíthatók. A 18-ik 
cikk pedig a zsinatok és egyházlátogatásról rendelkezik. 
A későbbi kánonok nemcsak megérintik, hanem körül is 
Írják az egyházmegyék s kerületek, püspök és esperes 
jogait s mintegy kidomborítják az egyházhatósági jogkört. 
A Geleji-Katona-féle 88-ik kánon az egyházlátogató espe
reseknek kötelességévé teszi, hogy „az egyházi javakat (ha 
ilyenek vannak), hova fordittattak, gondosan számon ve
gyék; a kezelőket megszámoltassák, az elidegenítetteket 
pedig viszszaköveteljék." Mégis ennek dacára, — legalább 
a meglevő adatok oda mutatnak, hogy — Szatmár város 
tanácsa az egyházi javakkal szabadon rendelkezést, a fize
tések önkényíí meghatározását, — nem említve az emlitett 
kiváltság-levélre alapított korlátlan paphivást, — az egy
házi jövedelmekről való számvételhez jogát fentartotta és 
azt kezéből ki sem adta nemcsak: hanem még az isteni
tisztelet rendjének meghatározása s az egyházfegyelmi



ügyek intézésébe is avatkozott. És miként polgári ügyekben 
a vármegyétől, úgy egyházi ügyekben az egyházmegyétől 
függeui nem akart. Kész volt a traktussal még az üldöz
tetések legszomorúbb napjaiban is ujjat húzni; — igaz, 
hogy a traktus is kénytelen volt az egyház üldöztetését 
mintegy tétlenül nézni; de ennek oka nem benne, hanem 
a magyar prot. egyháznak azon törvényen kívüli állapo
tában rejlett, melybe azt I. Lipót, III. Károly és Mária- 
Terézia önkénye taszította. Másrészről valódi cirkumspektus 
számítással mindanynyiszor előzékenységgel tudott az egy
házmegyéhez közeledni ez egyház, a midőn érdeke úgy 
kívánta. — Itt nem vádakat, de tényeket akarunk elsorolni 
s némi magyarázatul anynyit mondhatunk: hogy a szat
mári egyházmegye, illetőleg esperesei joghatóságukat ré
szint azért nem érvényesítették: mert a) az egész város 
hajdan református s a tanács valódi édesanyja lévén az 
egyháznak, a féltékeny ellenőrködésre szükség nem volt; 
b) püspökök és esperesek lakván Szatmárt, ezek személye 
iránt való bizalmatlanságnak tartotta volna az egyház
megye parókhiájuk ellen a kánon betűjéhez alkalmazkodni; 
de meg kánon is vau, mely ezt tartja: „seniores a synodo 
visitentur."

De lássuk adatainkat. A II. Endre-féle kiváltságra 
alapított jogi fictiónál fogva, (mert a protest. egyházban 
kiváltságok nincsenek,) tehát a városi tanács intézte az 
egyházi ügyeket. 1614. dec. 30. Milotai Nyilas István és 
János pap fizetése a tanács jegyzőkönyvébe vau bejegyezve, 
s hihetőleg a város által megállapítva; 1634. aug. 8-án a 
tanács rendezi a papfizetést, midőn „3 prédikátorok ren
delődtek tartatni." 1629-ben a belvárosiak vonakodván 
teljesíteni a hóstátiak kívánságát, a tanács igy határoz: 
„Minden vasárnap 2-szer, minden szerdán és pénteken 
l-szer legyen pédikációtétel mint szinte itt bent, ott künt 
is közöttök. Egy héten egyik, más héten másik prédiká
tor járjon ki stb." 1650. márc. 20. szintén a lelkészi fi
zetés és lelkészi szolgálatra nézve rendelkezik a tanács. 
1696-ban a paphivás miatt az egyházmegyével tűz öszsze 
a tanács, a miért „tetszett az egyházmegyei gyűlésnek, 
hogy a beegyezése nélkül behozott lelkipásztorokat ugyan 
eltűri, rólok hallgat; de az e.-m. gyűlésre meghívást tőlük



megtagadja ; szatmári hivataloskodásuk bevégezte után 
egyetlen egyházába sem helyezi be s elmenetelük esetén 
a bizonylatot tőlük megvonja." 1723-ban Vári és Hel- 
meczi elbocsátása miatt volt köztük súrlódás. Vádolá 
ugyanis az egyházmegye czégényi gyűléséből a szatmári 
tanácsot, hogy „érdemes prédikátoraikat, Várit és Helme- 
czit a nép ellenére foszták meg hivataluktól; papjaikat az 
egyházi törvények mellőzésével válogatják stb.“ Ebből 
kifolyólag az Erdélyből hozandó Solymosit és Igót az 
egyházmegye behozni nem engedi, ha bejönnének el nem 
ismeri stb. E súrlódást növelték a meghívottak azon nyi
latkozatukkal , miszerint csodálkozásukat fejezék ki a fe
lett, hogy kétkedhetik a traktus azon, hogy szab. kir. 
város elöljáróságának bárhonnan is joga van papot hívni! 
A tauács pedig igy válaszolt: „papjaikat ők a nép elle
nére nem elbocsátani, de marasztani szokták; p. esperes 
Helmeczit ők a nép ellenére 5—6 évig marasztották becsü
letből: mert bár tudós ember volt is, de paptársaival s 
másokkal folytonosan viszálkodott; könyörgése buzgóság- 
nélküli volt s a szószékre illetlen s valótlan tárgyakat vitt. 
Kértek tőle 3-szor is konszenszust a szabad paphivásra, 
de nem nyertek stb. Egyébiránt erre donációjuk van stb. 
ki állhat ellenük?!" (Lásd e mű 146. és 147. lap.) E 
rágalmakat a dunamelléki püspökké tétetett Helmeczi fé
nyes pályája szépen megcáfolja. A n.-kőrösi líceum könyv
tárában levő prédikációi valótlansággal bélyegzik a tanács 
állítását, valamint körösi kollegájának ezen jellemzése is: 
„Fuit vir vere apostolicus stb." (L. e mű 318. 1.) Körös 
különben márvány-emléket emelt neki. — A tanács, a mint 
ezekből látszik, az egyházmegyei fennhatóságot sehogy 
sem akarta tűrni. 1727-ben a vizitálni akaró esperesnek 
kijelenté, hogy „a vizitáció elüttök újság és hallatlan do
log, s a tauács a patronatus jogánál fogva a sz. kollegatus
sal (saját lelkészeik), mind az egyházat, mind az iskolát 
illetőleg a jó rendre felügyelni szokott." (L. e mű 148. 1.) 
Pedig ez már aligha volt a „danatioban", mert a kathól. 
esperesek még a jus patronatussal biró egyházakban is 
vizitáltak! 1735-ben azonban inár elfogadták a vizitációt. 
Erre azt jegyzi meg egyik kútfőnk Széles A.: (a szatmári 
t. traktus ekkl. hist. 238. 1.) „Úgy látszik azért voltak a



szatmáriak a vizitáció elfogadásába ekkor oly engedelme
sek, mert nem marasztották a papjokat (Kassait) s annak 
a traktus adott helyet.“ Ettől fogva 1754. és 1762—76. 
éveket kivéve, folytonos nyomaira akadunk Szatmár vizi- 
táltatásának. Az 1741-iki vizitáción a tanács követei nem 
akarják okát adni, hogy papjokat, Váradi Jánost mért 
nem marasztják; mert ezt a tanács nem bizta rájok. Ekkor 
egy valaki haldokló gyermekét maga keresztelte meg, 
ami nagy botrányt szült stb.

Az 1747-iki vizitáción az egyház követei megígérték, 
hogy e g y h á z t a n á c s o t  fognak alakítani. A városi ta
nács ez évben küldöttséget is nevezett ki, mely e tárgy
ban egy javaslatot készítsen. E küldöttség javaslata még 
ez év január 22-ikén meg is erosittetett s e szerint az 
egyháztanács elnöke az l-ső, akadályoztatása esetén a 2-ik 
pap lett. 1749-ben a szatmári és németi egyházak és is
kolák közös szervezettel egyesültek; de ez csak 1751 júl. 
29-ig tartott. Ez az egyháztanács sem jelent meg a vizi
táción 1754-ben — amidőn igy szól a vizitáció naplója: 
„Szatmarini visitatio caute est neglegta;“ de már 1756-ban 
a németi parókhián vizitáltatott Szatmár, óhajtván Kevi 
András papjától — ki, hogy magát megjavítja, téritvényt 
is adott magáról, — szabadulni. 1761-ben ismét egyház
tanácsot alapított Szatmár, a melynek elnöke — a híres 
Szilágyi Sámuel lelkész később püspök — iránti tekintet
ből ismét nem vizitáltatott Szatmár 1762—76-ig. Majd 
Marcsa M. esperessé lévén ismét elmaradt a vizitáció az 
ekkor használt Zoványi-féle 13-ik kánon alapján, mely az 
esperes ekklájára nézve kivételt tett. Epén e miatt az 
1795 januári vizitáció nagyon viszszatetszett a szatmári
aknak. *) 1807-ben szintén nem akarta a vizitációt s ezzel 
az egyházmegyei felügyeletet elismerni Szatmár s vele Né
meti, minélfogva kimondá a traktus, hogy az e.-megyei 
tanácsnak oly gyülekezet belhivatalnokaira, mely az e.-m.

*) Ez ügyről igy ir a vizitáció: „Szatmarini quamvis ab aliquot annis vi
sitatio sacra neglegta jacuit, rev. do dno etiam seniore (t. i. Marcsa) eam detrec- 
tante, hanc ob causam, quod sua reveutia solius reverendissimi domini superinten
dentis visitationi subsit — post obitum rev. dni senioris, cessante jam causa 
memorata, praxim antiquam, sed jam obsoletam, visitatores revocare volentes, 
admissi non sunt. Vid. Protoc. Jeremiae p. 283.a



felügyeletet el nem ismeri, semmi gondja. Erre a szatmári 
s németi követek megbízóik nevében, még az e.-m. gyű
lés folyama alatt 1807 március 31. téritvényt adtak, hogy 
a traktualis inspekciót elismerik s a kanonika vizitációt 
befogadják s igy az említett e.-megyei végzés is eltörültetett. 
Később a vizitáció naplói dicsérőleg szólnak Szatmárról. 
A forradalom után az egyháztanács működése itt is meg 
volt szorítva.

Az 1860-ik év végén az egyháztanács, — mely addig 
maga egészítette ki magát, — a nép által választva, kép
viseleti alapon lett szervezve; de ez is követte elődeit. 
A szatmári reform, egyházmegye ugyanis, — tekintve a 
szatmári egyház népesebb és műveltebb voltát, tekinté
lyes állását: 1861 március 5. Szatmári tartott gyűléséből 
egy küldöttséget nevezett ki, mely a 88. kánon alapján, 
a helyszínén vizsgálja meg a szatmári egyház 1848—61. 
terjedő számadásait. Az új egyháztanács a küldöttséget el 
nem fogadá, hanem tudatta vele azon határzatát, misze
rint az egyházmegye felhívó végzését tisztelettel félre teszi 
s annak eleget nem tehet, mint a mely a szatmári ref. 
egyházat önkormányzati jogaitól látszik megfosztani. A 
traktus a 88-ik kánonban foglalt felügyeleti jogaihoz ra
gaszkodva, dacára a nem várt nyilatkozatnak, a számadás 
megvizsgálására a csengeri gyűlésből a nevezett küldött
séget ismét kikiildé; de miután ez év novemberében tartott 
egyháztanácsülés a számadások előterjesztését ismét meg- 
tagadá; e mellett később a kanonika vizitációt sem fogadá 
e l , nem alamizsnálkodott s egy tanítót esperesi konszen- 
szus nélkül helyezett be: az egyházmegye az egyházkerü
letre terjeszté fel az ügyet. Az egyházkerület 1863. ápril 
15. kelt gyűléséből komolyan utasitá a szatmári egyházat, 
hogy a kánonainkban gyökerező fokozatos felsőbbséget, s 
attóli függését elismerni 8 minden abból folyó kötelezett
séget teljesíteni stb. stb. el ne mulaszsza. Ez időtől fogva 
a kanonika vizitáció működését nem gátolják s az egyház
megye ugyanekkor a számadások állásáról is tudomást 
vehet. Az 1863-ik év végén a presbitérium 48 taggal 
s a mellette szolgáló képviselő-testület 120 taggal, meg- 
újittatott 1866 végén pedig elhatározta az egyház, hogy 
az eddigi 120 képviselő és 48 presbiter helyett 120 tag



ból álló egyháztanácsot választ az egyház igazgatására, 
melynek fele 3 évenkint kilép. Ezen gyakorlat érvényes 
ma is, amidőn oly egyének ülnek az egyháztanácsban, 
kik példaadók a törvénytiszteletben s kik az egyházme
gyével való jó viszony előnyös voltát jól ismerik.

Az úgynevezett „Carolina resolutio" kibocsátása után 
mindinkább közeledvén azon idő, midőn már csak azért 
sem lehetett tovább a szatmárvárosi tanács az egyházi 
ügyek kebli intézője, mert a jezsuiták sugalmaira hallgató 
kormány pápista bírákat erőszakolt fel a ref. nép nyakára: 
a szatmári egyháznak gondnokot kelle tennie, ki az ala
kulandó egyháztanácsnak világi elnöke s végzéseinek vég
rehajtója lenne. A legelső főgondnokot azonban nem vá
lasztás útján tették, hanem az 1734-iki bodrog-keresztúri 
konvent nevezte ki. Ez Csegődy György volt; de műkö
déséről mit sem tudunk. 1746-ban Máté Mihály városi 
szenátor volt a gondnok. 1759-től fogva pedig a főgond-  
nokok  igy következnek: 1) 1759—61. Endrédy László. 
2) 1761-től Szentpéteri János 1766-ig; de lehet hogy to
vább is, minthogy ide vonatkozó biztos adatunk nincs, a 
jegyzőkönyvek 1761—84. elvesztek. 3) 1784—87. Endrédy 
László. 4) 1787—90. Fáy József. 5) 1790—92. Jeney 
György. 6) 1792—94. Fáy József. 7) 1794—98. Esze 
Tamás. 8) 1798—1800. Keresztesi András. 9) 1800—806. 
Váralljai István. 10) 1806. Jeney György. 11) 1807— 13. 
Fáy József. 12) 1813—27. Papolczi Csórja József. 13) 
1827—39. Jeney György. 14) 1839—49. Esze Gábor. 
15) 1849—53. Laki Sándor. 16) Joó Mihály. 17) 1853—56. 
Gyene Károly. 18) 1856—61. Kiss Gedeon. 19) 1861—63. 
Gyene Károly. 20) 1863—68. Boros Bálint. 21) 1868 óta 
Böszörményi Elek.

X. Templom,  t o r o n y  s ha r a ng ok .  Szatmárnak 
a hajdankorból egyetlen épülete s igy temploma sem ma
radt fenn; mert az időnként a városra tornyosult vészek 
megsemmisitették azokat. A szatmári egyház régi templo
mairól a következőket jegyezhetjük meg: 1536. Tallóczi 
Bánffy Boldizsár I. Ferdinánd vezére fölégetvén Szatmárt, 
a János király által ellene küldött Kun Kocsárdot be nem 
várta, hanem a szatmári templomot körülsáncoltatva s 
védszerekkel s eleséggel megrakva (talán templom-kastély



lehetett,) Horváth Mátyás oltalmára bizta, kitől Kun K. 
ostrommal elfoglalta. E templom talán még akkor fenn
állt s netáni romlása megépült és végleg akkor pusztult 
el, midőn 1703-ban a várat ostromló kuruczok felgyújtot
ták. Ez anynyival inkább hihető, mert ekkor az egész 
város elpusztulván a lakosok a hegyre menekültek, hon
nan csak 1705-ben költözködtek viszsza, arra kérvén II. 
Rákóczi Ferencet, hogy a várbeli üres élésházat adná át 
nekik templomul. Ezt a fejedelem előbb megtagadta; de 
később, 1707-ben megengedte, hogy abban isteni-tisztelet 
tartassék. Ezután a lakosok egy patics-oldalú templom 
építéséhez fogtak, mely 1712. készült el. Majd egy ma
gas tornyot épitettek kitűnő nagyságú fákból, mely 1741. 
lett kész. 1744-ben a templomot javították ki, falaira egy 
latin vers és bibliai mondatok Íratván.

Majd a türelmi parancs után békésebb idők viradván 
a szatmári ref. egyházra, 1786-ban elhatározta, hogy szi
lárd anyagokból épit egy tornyos templomot, melynek 
alapját 1788. szept. 11-én tették le s mely teljesen 1807-ben 
végeztetett be s szeptember 27-én föl is szenteltetett, pré
dikálván benne Diószegi Sámuel debreceni pap. Ennek 
építési költsége 21,239 frt. 5 '/2 krt tett, nem számítva a 
nép által ingyen teljesített gyalog és igás napszámot. E 
templom belső felszerelése, mint a reform, templomoké 
általában, igen egyszerű; közepén 4-szögű térség van, 
melyhez a templom 4 ajtajától az egyszerű tölgyfa-padok 
közt sikátorok vezetnek. A templom keleti és nyugoti 
végiben karzatok vannak; a nyugoti karzaton egy 16 vál
tozatú díszes orgona áll, mely 1814-ben készült s 1872-ben 
400 frtba kerülő jelentékeny újításon ment át. A templom 
közepén, az északi falhoz erősítve áll a díszes katbedra; 
rajta egy aranynyal hímzett kék selyembársony szőnyeg, 
mit Popovics Antal és Cséke Teréz ajándékoztak. — A 
katbedra alatt a papiszék s ez előtt a négyszögű térségen 
a szépmivű úrasztala, melyet 1872-ben rácsos körépit- 
ménynyel vettek körül. A templom menynyezete stukatur, 
padolata pedig kövezet. Különben az egész belseje Kiss 
Gedeon főgondnokságában kifestetett. E templomot 1861. 
újra cserepezték; 1862-ben díszes kőoszlopokkal s vas
lánccal vették körül közadakozásból; 1865-ben pedig



vadgesztenyefákkal ültették körül, a melyek most szépen 
diszlenek.

A toronyban egy vele egyidejűleg készült óra is van 
s benne 3 harang függ. A nagy harangot*) 1633-ban 
öntette a tanács. 1695-ben á jezsuiták magoknak akarták 
követelni, azt állitván hogy k&thólikusok öntették, pedig 
öntésekor csak 10 kathól. volt a városban. A 2-ik vagy 
középnagyságú harang 22 mázsa és néhány font; a 3-ik 
vagy legkisebb harang 10 mázsás.

XI. U r a s z t a l o k  és kész le te ik ,  a) Az ú r a s z t a 
lok. A régi úrasztala egy maszsziv — alul tölgy, felül 
diófából díszesen kiállított, 6 lábú kétfelöl kihúzható asz
tal volt, sötétkék posztóval leteritve, a 4 szögletén 4 nagy 
bojttal s körül rojtokkal. Az új úrasztala egy a templom 
közepén m. e. 8— 10 □* területet elfoglaló díszes rácso
zat közepén áll. Mind az úrasztala, mind a rácsozat igen 
diszes munka s körösfából van készítve s m. e. 600 s 
néhány forintba került.

b) Az ú r a s z t a l i  k é s z l e t ek  ezek: «) Alsó terítékek:
1) Egy nagy kék selyem-teríték sötét megygyszin rojttal.
2) Egy fehér gyolcs-teríték szélein körülfutó arany varrás
sal és rojttal. 3) Egy körül csipkés gyolcs-teríték. 4) Egy 
másik ugyanilyen minőségű gyolcs-teríték. 5) Egy gyolcs- 
teríték zöld selyem hímzések és csipkézettel ellátva. 6) 
Egy fehér gyolcs teríték arany szegélyzettel és fehér 
csipkével. 7) Egy merő arany-himzés és csipkézetből álló 
igen régi nagy teríték, mely most már nem használható,

*) Fölirata ez: a) A koronája alatt; Civitas Zatmár in honorem et laudem 
perpetuo sacro sanctae ct individuae trinitatis et verissime unitatis me fieri fecit 
anno Domini MDCXXXIII. a) Közepén: Georg Wird in Eperjes gosse micli. 
Ennek átellenében a keleti oldalán Szatmár város címere. c) Alul: Servite Domino 
in veritate; et inquirite ut faciatis quae placita sunt illi: et filiis vestris mandate 
ut faciant justitias elemosynam, ut sint memores e i, et benedicant eum in omni 
tempore in veritate et in tota virtute sua. A 2-ik harangot feliratai szerint: „Ön
tötte Csepei Ferenc Szatmáron. A szatmári helv. hitvall. egyház részére a nagy
érdemű közönség kegyes adakozásából. Öntetett december 18. 1855-ben.u Csepei 
vagy helyesebben Csepelyi F. mándi születésű egyszerű nemes legény volt s e 
harang az első körirat után tett 177. szám szerint 177-ik öntvénye. — A 
legkisebb harang alsó körirata ez : „Öntette a szatmár-részi helv. hitv. egyház az 
1841-ik év télutó havában*4; a felső pedig közel a koronához ez: „Jöjjetek imádjuk 
az Urat! Zsolt. XCV. v. 6.“ Mind a 4 oldalán rajta van a város címere.



de kegyeletből őriztetik. 8) Egy finom anyagú teríték az 
egészet elborító színes virág-himzésekkel. 9) Egy fehér 
sáhos abrosz. — (3) Felső terítékek: 1) Egy arany-ezüst 
szállal kivarrott gyolcs-teríték. 2) Egy nagy, finom gyolcs- 
teríték arany és ezüst hímzésekkel, szélein ezen körirat
tal: „A ki iandik az vízben melyet en adok megh nem 
szomiozik, hanem a viz mehet en adok lészen ő benne 
örökéletre forró víznek feje, mert eljöt az óra és az mostan 
vagyon, mikor az igaz imádók imágiák az atiát lélekben 
és igazságban, mert az atia ilyeneket keres, kik őtet 
imágiák, Tudom hogy az Mesiás eljő ki mondatik Crsnak, 
és mikoron az eljő, mindenekre megtanít." Ugyané kendő 
közepére egy bárány van hímezve aranynyal, fején sugár
koronával, vállán tartott keresztes zászlóval s ezen kör- 
benfutó irattal: „Isenek báránya ki elveszed ez világnak 
bűneit; kenerülj mi rajtunk." 3) Egy ezüsttel igen dísze
sen kivarrott, havannaszintí selyemmel bélelt, hamuszinű 
selyem nagy teríték. Közepére egy zászlós bárány van 
liimezve ezüsttel, melyet hasonló himzetű csillag-sugarai 
környeznek s azt ezen körbenfutó irat: „A szathmári 
reformata ekklesia’ számára Nagy Juliánná által MDCCCIX 
esztendőben Nagy Pál úr és Pándi Sára aszszony készit- 
tette." 4) Egy kisebb béllelt lilaszinű selyem-kendő, belé- 
szövött ezüst diszités és színes virágcsokrokkal, 4 szélén 
ezen körirattal: „N. Sz. K. Szatmári r. Sz. ekklesia szá
mára ajándékozta N. Debreczeni Mihály úr özvegye 
L(osonczi) Becse Mária 1768." 5) Egy kisebb gyolcs-te
ríték. 4 szögletén egy nyitott szájú sárkányt ábrázoló 
kígyó-forma, mely hoszszúdad alakban egy kis kört kerít 
be s e körben egyik első lábában kormánypálcát, a má
sikban zászlót tartó s hátsó lábaira emelkedő bárány van 
arany fonallal kivarrva. Mind a 4 oldalára még a két
fejű sas van arany és színes fonallal hímezve, a sasok 
fején koronával s a felett e íolirattal: „ORIX." 6) Egy 
kis fehér gyolcs-kendő, szögletein aranyhímzésű disziték- 
kel, szélein arany csipkével. Közepén arany nyal hímzett 
galamb arany-rózsakoszorúban, ezen körirattal: „Nemz. 
Csegődi György úr házastársa Nemz. Vida Anna Aszsz. 
adta Isten dicsőségére 1703." 7) Egy kisebb gyolcs-teríték 
arany rojttal szegve; szögletein aranynyal hímzett, ara-



beszkek. Széleihez közel ezen felirat: „Teremts én bennem 
tiszta szivet Isten és az erős lelket újítsd meg én bennem." 
Ezen belül ezen más körirat: „A Q Asztalt készítesz én 
előttem azok ellen, kik énnekem ellenségeim, meghiz
lalod olajjal az én fejemet és megtöltöd az én poharamat 
bőségesen. Solt. XXIII. 5.“ Ezen köriratokon belül kö
zépen egy zászlós bárány van hímezve s ezen szavak: 
„Hajdú István hitestársa Szíjgyártó Erzsébet ajándéka. 
Anno 1745“ ; továbbá ezen sz.-irati helyek: „Péld. XI. 
24. Máté XII. 37. Ezék. XI. 19. Énekek Én. 8. 6. Solt. 
51. 12. Jerem. 32. 39—40.“ 8) és 9) Két kis himzett 
gyolcs-teríték, egyiken ezen fehér hímzés: „Varta Tatár 
Mária Anno 1827-ik esztendőben." 10) Egy nagyobb finom 
gyolcs-teríték csipke-varrással. Közepén csillag és ezen 
körirat: „Aszalai Susánna készítette 1832-ik esztendőben", 
— mindkettő aranyból hímezve. 11) és 12) Két kisebb 
finom gyolcs-teríték 4 szögletén aranyhímzésű díszítéssel s 
egyiken „D. J. 1840"; a másikon „D. S.“ betűkkel. 
(Debreczeni Juliánná, D. Zsuzsánna.) 13) Egy nagy, tarka 
cirkasz-kendő. 14) Egy durva vászon anyagú — piros és 
kék fonallal varrott — nagy teríték. 15) Egy igen finom 
cérna-szövetből készült teríték gazdag arany-himzésekkel 
4 szögletén és 4 oldala közepén. Rajta a gazdag arany- 
himzések a legnagyobb finomsággal vannak kiállítva. Ezen 
kendő közvetlen a szent kenyér letakarására használtatik. 
16) Hasonló célra használnak egy szép, fehér gyolcs-kendőt 
szögletein himzéssel s ezen irattal: „Kiss I. 1840." 17) 
Egy tüll-kendő; szögletein és oldalszélein arany-fonallal, 
himzéssel s ezen felirattal: „Nagy Susanna 1862." 18)
Egy égszin-kék selyem felső teríték, szögletein arany-rojt
tal, mely legfelső terítékül szokott használtatni s csaknem 
földig ér. Közepén a zászlós bárány van kihimezve aranyból. 
Ez legutóbbi keletű s közadakozásból készült, y) S z. edé
nyek : 1) Egy ezüst tányér a sz. kenyér számára, ara
nyozott csikókkal ékesítve, belső szélén ezen felirattal: 
„Hoc instrumentum generos, ac egregius Bernhardus Den- 
gelegi in usum ecclae sacrum consecrat. Anno 1607 Zat- 
raaríni pastor eccl. Steph. Milos." 2) Egy más — belül 
egészen aranyozott ezüst-tányér, belső szélén ezen körirat
tal: „Hoc meum est corpus, quod pro vobis frangitur hoc
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facite in mei comnemoratione." Ugyancsak a szélén a 
Szentmártoni Farkas-család címere is be van vésve ezen 
kettős körbe foglalt irattal: „Stephanus Faskas de Szent- 
Márton.“ „Offert humillime, dno suo clementissimo ad 
ecclam Zthmar.“ 3) Egy talpatlan ezüst-pohár, gazdagon 
aranyozva, oldalán ezen bemetszéssel: „Szat. Kis Süc 
Istváné Anno 1679.“ 4) Egy kívül-belől aranyozott s
dombormüvekkel diszitett talpas ezüst-pohár, minden fel
irat nélkül. 5) Egy hasonló diszitésíí ezüst-pohár, szélein 
ezen körirattal: „En Czomakozi Borbála — Sülök Fe- 
renczné atam len tisztességére." Az úrvacsorázás alkal
mával rendesen e 3 utóbbi pohár használtatik. 6) Egy 
tömör ezüstből készült igen diszes talpas pohár, belül ara
nyozva és magas, tornyos fedővel ellátva. A pohár olda
lain 3 eszményített női alak látszik féldomborban, fejeik 
fölött ezen felirattal: „fides"-, „justitia"- „spes." 7) Egy 
középnagyságú boros-kanna ezüstből; fogantyúja, fedele 
és oldalai több helyen aranyozva vannak; minden felirat 
nélkül. 8) Egy másik, hasonló nagyságú ezüst-kanna, 
még dúsabban aranyozva; a fogantyújával szemközt levő 
oldalon ezen bevéséssel: „T. N. Ér-Hatvani idősb Kengyel 
Mihály úr testamentum szerint adta az Szathmári r. sz. 
ecclaesiának. In Anno 1768." 9), 10), 11) és 12) Négy
bortartó-edény cinből. Ketteje ezen fölirattal: felül: „Dó- 
mini est terrae plenitudo eius in honorem et laudem. — 
Domini et eius sacrae eucharistiae administrationem hunc 
cantharum eccle Szath." Derekán: „T. F. Michael Jenei 
verbi Dei minist. Pt. in eccl. Szath. 1635." Egy kisebb 
cin-kanna, oldalán ezen körirattal: „Szatmár várában az 
urasztalához szenteltetett Ann: dni 1640." Egy más, kis 
cin-kanna, oldala felső részén ezen körirattal: „A Szath- 
mári reformata sz. ecclesiáé, a mely Némethi Kis Ist
ván és Kóródi Szabó Mihály uraimék hűséges egyház- 
fiságukban készült Anno 1709." 13) és 14) Két öblös, 
fedeles réz-kanta, szijfogantyúkkal. — Ezeken kívül a 
betegek úrvacsorája kiszolgáltatására használtatnak: 15) 
Egy belül egészen aranyozott ezüst-tányér, közepén ezen 
felirattal: „Tofalusi Márton Uram adta Innék tisztes
ségére Anno 1677. Bőid. ha. 23-ik nap." Kijjebb kör- 
benfutólag: „Minden a ki ezüstöt vészen vala, adgya



vala ajándékon az Urnák és azt viszik vala az Isten szol- 
galattyara való hajlekk szükségére. Kijöv. XXXV. Rész, 
24 v.“ A tányér lapos, belső szélén egymástól arabeszk- 
szerü bemetszett rajzolatokkal elválasztva ez a 4 rendbeli 
fölirat olvasható: 1) „Próbálja meg azért avagy minden 
ember magát és úgy egyék abból az kenyérből." 2) „Avagy 
nem ismeritek-e magatokat hogy a Jesus Chrisztus tiben- 
netek vagyon? hanem ha megvettettek vagytok. 3) „Mert 
én az úrtól vöttem, melyet nektek élőtökbe is attam : 
Hogi az Ur Jesus melly étcaka elárultaték vötte az kenyeret." 
4) „És hálákat adván megszege és ezt mondotta: Vegyétek 
egyétek: Ez az en testem, melly ti éröttetek megtöretik. 
Ezt tselekedjétek az én emlékezetemre." — 16) Egy cső
alakú talpatlan ezüst-pohár, felső szélén körül sima ara
nyozással , oldalain körül féldombormivtí díszítésekkel, 
gazdagon aranyozva. Külső szélein két különböző időbeli 
körirat van. A régibb ez: „Szathmári Szabó Chae pohara 
1646." Az újabb pedig folytatólagosan az előbbi után ez: 
„melyet a sz. ref. eclilesiának ajándékozott 1766." Oldalán 
a díszítések közé dugva s csak figyelmes szem által olvas- 
hatólag: „Bíró András és Váradi Jósef cemesterségében." *) 
&) A ke r e sz t e l é sh ez :  1 aranyos szegélyű kaschmir-teri- 
ték; felirata szerint „T(óth) P(éterné) ajándéka" ; egy más, 
erre téríttetni szokott csipkés szegélyű fehér gyolcs-kendő 
ezen hímzéssel: „Boros Istvánná készíttette 1859." — Egy 
tojásdad-alakú ezüst-medence, fenekén ezen irattal: „A szat
mári ev. ref. egyházé. 1839. — Egy tömör ezüst talpas 
files kancsó, szintén ezen felírással: „A szatmári ev. ref. 
egyházé. 1839.

XII. E gy h áz i  és i sk o l a i  épü l e t ek  s egyéb i nga t 
lan és ingó j avak,  a) E g y h á z i  és i sko l a i  ép ü l e t ek :  
2 papiak, kántori és orgonistái lak , egy emeletes nőnövelde 
szükséges melléképületeikkel együtt — mind a templom 
körül az u. n. templom-utcán; — ugyancsak ezen utcán 
egy 2 különálló lakosztályú épület, melyet 1870-ben 
Szathmári József ügyvéd hagyományozott s m. e. 10 ezer 
frtra becsülhető. Ezen épületek jó karban a tűz ellen is

*) A szent kenyér felvágásához van továbbá 2 fa-tányér s 3 kés. Ezek közűi 
egy igen régi lehet, pengéje el van vékonyodva s ezüsttel borított nyele gyön
gyökkel van ékesítve.



biztosítva vannak. Az egyház fiiskolái az egyházzal közösnek 
mondható egy emeletes L alakú gimnáziumi díszes épü
letben vannak templom-útca északnyugoti szögletén.

b) I n g a t l a n  j avak .  A parókhiális épületeken kívül 
voltak még s illetőleg részben vannak még a szatmári 
ref. egyháznak más javai is, igy p. volt a múltban a) egy 
k ó r h á z a ,  melynek részben a vásárvám szolgált jövede
lemforrásul — s ennek menynyiségét a tanács Milotai 
idejében (1607 körül) szabályozta, — részben pedig a 
Szamoson, Németi felől levő bokor vizi malom, melyek 
felerészben a papoknak jövedelmeztek. Ezen malmokat a 
várbeli német katonák elfoglalták, de Bocskay István 
fejedelem viszszaadatta; II. Mátyás alatt ismét elvették, 
de Thurzó György nádor viszszarendelte a városnak oly 
föltét alatt, hogy a jövedelemből a várbeli katonaságnak 
évenkint 60 köböl búza adassék. Ezen adót 1615. 75 
köbölre emelték; a Bethlen Gábor fejedelem főkapitánya 
— Kun László — pedig e követelést megszüntette. Ennek 
jövedelmezett még a szakácsi, sz. királyi s ákosi dézmájá- 
nak fele is, melyet ennek Szécsi Mária, Wesselényi Ferenc 
neje 1648. május 17. ajándékozott. Továbbá a daróc- 
városi 3-kövíí malom jövedelmének tizede, melyet Prépost
vári Zsigmond adományozott. 1694-ben a jezsuiták a 
kórházat illető vásárvám fele iránt követelést formáltak, 
a malom egyik kövét pedig 1697-ben német katonaság 
segélyével elfoglalták; de békésen nem bírhatván, egyes- 
ség útján viszszabocsáták. E kórház még 1743-ban bir
tokában volt az egyháznak, aztán a jezsuiták zaklatásait 
kikerülendő városi kórházzá alakíttatott, b) Egy nemesi 
telek, melyet Bagaméri Kálnoki István hagyott 1691. az 
egyháznak 12 jobbágygyal, de a melynek birtokbavételé
ről mit sem tudunk, c) Végrendeleti hagyományok a 
városból pénzben és egyéb ingatlanokban. — Jelenleg 
az egyháznak következő fekvő javai vannak: 1) Az 524. 
sz. telekjegyzőkönyv szerint az 556. sz. alatti házas tel
ken, az első északi forduló keleti részében az 1-ső déli 
fordulóban, — a Fővényesen, a Szőke mocsárban, a Nagy
rét oldalon, a Vargacserén, a Kecske-kosárban — ösz- 
sze8en 37 hold s 623 □  öl (mint lelkészi birtok). 2) Az 
566. sz. telekjegyzőkönyv szerint: Egy telek 610. h.-r.-sz.



a. 543 D®. 3) Az 567. sz. t.-j.-k. szer. a 611. h.-r.-sz. a. 
házastelken, a Pálfalvi dűlőben, az északi forduló nyu
gati résziben, a Fövényesben, a Szőke mocsárban, a Nagy
rét-oldalon, a Vargacserén, a Majorokban; öszszesen 41 
hold 793 D °  (mint lelkészi birtok). 4) Az 568. sz. telek- 
j.-k. szerint a 612. sz. házastelken, a Héder-árka mellékén 
s a Nagyrét-oldalon 3 hold 905 [J® (mint kántori állo
mány). 5) Az 565. sz. telekjegyzőkönyv szerint a 619. 
helyrajzi sz. a. házastelken, a Héder-árka mellékén, a 
Nagyrét-oldalon s a Császár-földén 2 hold 983 D® (mint 
leány-tanitói állomány). 6) 3048. és 3049. számú telek
jegyzőkönyv szerint a Héder-árka mellékén, a Nagyrét- 
oldalon, a Császár-földjén, a Fövényeseu, 3 hold 213 D® 
(mint első) és 4 hold 1113 □* (mint második egyházfi
állomány). 7) A 3050. és 3051. számú telekjegyzőkönyv 
szerint a Héder-árka mellékén, a Fővényesen, a Nagyrét- 
oldalou s a Császár-földjén 3 hold 194 □  * és ismét 3 hold 
és 194 D° birtok (mint 1-ső és 2-ik harangozói állomány). 
8) A 3412. sz. telek-j.-könyv szerint közösen birtokol az 
egyház a gimnáziummal a Dinynyéskertben 1 hold s 1100 
□  ° lanka földet. (Lásd az 1876 január 4 hivat, lemásolt 
birtokiveket az egyházmegyei levéltárban.) — Vau még 
ezeken kivíll: 9) az egyháznak a Fővényesen 2 hold szán
tóföldje az 5172. helyrajzi sz. alatt. 10) A Dinynyéskert- 
ben 2 hold lankaföldje 798. helyrajzi sz. a. még mindig 
Nagy Mihályné örökhagyó nevén. 11) A régi és új temető. 
(Lásd az 1876 jan. 4. hiv. felvett leltárt.)

c) I n g ó s á g a i t az egyháznak a parókhiális és iskolai fel
szereléseken kívül az anyakönyvek, melyeket Marcsa Mózes 
lelkész „kezdett jobb rendben vezetni"; az egyházi, egyház- 
megyei s egyházkerületi különböző cimíí jegyzőkönyvek és a 
rendezett levéltárában levő okiratok stb. Van az egyháznak 
két pecsété is. A parókhiális pecsét 1833-ból való; az egy
házi pecsét régibb. Mindkettő cimere a zászlós bárány.

XI. Népesség.  1801: lelkek száma 3716. 1877: 
lelkek száma 4944, újházasok száma 38, szülöttek száma 
167, konfirmáltak száma 76, halottak száma 139. Isko
lások. 1801.: tanulók száma 381. 1877.: tankötelesek 
6—12-ig 654, iskolába jár 632, nem jár 22. A 13—15 
évesek a városi közös ismétlő-iskolát látogatják.



67) Szatmári iskola.
I. Az i s k o l a  k ü l e s e m é n y e i  1662-ig. A XV. és 

XVI. században Szatmári a tanítással domokos- és mino
rita-barátok foglalkoztak; azonban ezen szerzetek a refor
máció után feloszlottak s a tanítást, — biztosan feltehet
jük — itt is, mint másutt a protestáns papok kezdették 
meg. Nem vagyunk ugyan egy véleményben azokkal, kik 
valamint a szatmári egyház reformációját úgy az iskola 
alapítását 1527-re teszik; sőt azt hiszszük, hogy mindad
dig, mig az erdődi iskolában a reformátor Kopácsi felsőbb 
tudományokat is tanított (1547.) Szatmárt nagyobb iskola 
alig létezett. Van ugyan egy emlékirat a szatmári egyház 
levéltárában, mely igy hangzik: „Schola Szatmarina ab 
imumemoriali tempore suos habuit rectores et studiosos 
togatos plus minus 10. Anno 1610. Schola haec in celeb
rem gymnasii formam mutata est.“ Ez azonban, mint 
látjuk, a szatmári iskola alapitási évét meg nem mondja. 
Anynyi tény, hogy a XVI. század 2-ik felében jelentékeny 
iskolának kellett lennie s a XVII-ik elején benne diákok 
is tanultak. Mindkét kútfőnk (Széles András és Bartók) 
az iskola jobb szervezését — mintegy kollégiummá eme
lését Milotai Nyilas István lelkésznek tulajdonítja, ki — 
Bartók müve 152. lapja szerint, a) 1607. a felbőszült 
s oszlani kezdő tanuló ifjúságot lecsendesitette s annak 
élelmezésére a várost rábírta, b) 1608-ban a városi taná
csot rábeszélte, hogy a régi iskolatelket, mely a lelkész
lak mellett volt, 60 frton adja el s ahelyett a mostani 
tágas és kitűnő helyeu levő telket 500 frton vásárolja meg. 
c) A tanárok fizetését biztos alapra kívánván fektetni, a 
következő alapitó okmányt szerkesztette s azt a város 
könyvébe beírta. Ez okmány igy hangzik: „Memoriale/ 
Minthogy az Ur Isten városunkban az ő plántás kertét, 
scholankat, oly helyre mutatta, melyben a tanuló ifjak
nak tágas helyök lehet, annakokáért a jelenvaló és jövendő 
időknek állapotokhoz képest a becsületes tanács úgy ren
delte, hogy amikor alkalmatosság adatik, w i t t e n b e r g u s  
s c h o l a m e s t e r t  tartson, amikor pedig abban fogyatkozás 
lenne, hon hazánkban tanult deákot. Hogy pedig valami 
innovatió se a fizetésben, se az didaktrumban ne lenne:



tetszett a becsületes tanácsnak, hogy mind az két rend
beli scholamesternek fizetését megjegyezné. — Németor
szágban tanult scholamesternek esztendeig való fizetése ez: 
készpénz 80 írt., 20 köböl bor, 17 véka búza, didaktrum, 
halottpéuz. — Hon hazánkban tanult scholamesternek 
fizetése ilyen: készpénz 56 frt., 6 véka búza, didaktrum, 
halottpénz, bor 12 köböl. Ezen végzést írtam be a város 
könyvébe az becsületes tanács akaratjából: Milotai István 
a szatmári ekklézsia lelkipásztora. Jan. ao. Domini 1610.“
d) A professor és a deákok illetékét 1616-ban újabban 
szabályoztatta. *)

A szatmári iskola virágzásának kezdetével kezdődik 
az iskola anyakönyve is 1610. Ebbe á tanárok és tanít
ványok neve volt írva. Ezen anyakönyvből kitűnik, mikép 
a szatmári kollégiumban előbb egy, aztán két rendes 
tanár adta elő a latin, görög és zsidó nyelvet, mértani, 
történelmet, bölcsészetet és a theologiát; és hogy az alsóbb 
osztályokban deákok tanítottak. Az akadémiai tanulók 
vagy deákok 1610-ben 34-en voltak, kiknek száma éven- 
kint anynyira szaporodott, hogy az említett anyakönyv 
1724-ben 90-et mutat. Ezek, miután itt pályájukat be
végezték, részint Debrecenbe, Sárospatakra, Enyedre vagy 
Kolozsvárra mentek tanulmányaik öregbítése céljából,

*) A szabályzó okmány igy hangzik: „Nos Michael de Debreczen Judex 
primarius ceterique jurati assesores et senatores istius cittis (civitatis) Zatmár, 
damus pro memoria, quibus expedit universis et singulis horum notitiam habituris: 
mivelhogy Istennek gondviseléséből a tanuló ifjakat városunkban és scholánkban 
megszámositotta, ahozképest tetszett minekünk a scholabeli deákságnak instantiá
jára, hogy az 1610. esztendőben 1. január az halottak felől való végzésünket 
reformálnék a scholabeli ifjúságnak előmenetelére, melyet mi eképen rendeltünk és 
reformáltunk: A generale funustól fizetünk dr. 48; ennek a 16 pénze legyen a 
mesteré és a többi könségesen a coetusé. Két classistól tartozunk fizetni dr. 32; 
ennek is a 16 pénze mester uramé. Egy classistól tartozunk fizetui dr. 16; ennek 
is az 8 pénze mester uramé, és aképen kell procuralni a halottak után való mun
kásságnak jutalmát és igy osztassék el egymás közt. — Végezetre, mivel a szat
mári vár és a szomszéd Németi város más és külön harang és birák alá helyez
tettek, az felől ellenkezöképen rendeltünk; ha az deákságot a halott temetésére 
hivatják avagy generaliter avagy pedig bizonyos classist; annak az fizetéséhez 
mester uramnak nincs is közi; sőt másszor is semmi is ne lehessen. Ha ö kegyelmét 
personaliter hívják, szabad vele, ha megyen fizetés mellett avagy nem. Eképen 
kell érteni minden idegen helyek, városok vagy faluk felől is.tt (B. Sz.-N. p. és 
e. tört. 154. lap.)



részint tanítókká lettek a vidéki helységekben s a főrendek 
és nemesek udvaraiban.

A szatmári főiskola ez időtől fogva folyvást virágzott, 
mit növendékei népességének nagy száma is igazol; jelesül 
1610—1662-ig, tehát 52 év alatt 1278 növendéke volt.

II. Az ü ldözés  kezde t e  1662—1749. II. Rákóczi 
György még életében viszszabocsátván Szatmárt a király 
kezére, legott fellegek kezdtek tolulni a szatmári kollégium 
fölé. 1662-ben Pap Dániel várbeli udvarbiró az iskola 
szombati malomvámját elfoglalta, melyet az a várhoz 
tartozó malomból élvezett. Ez erőszakos foglalás ellen az 
1662-iki országgyűlésen panaszt emeltek, de eredmény
telenül. Hasonlókép nem nyertek választ az 1669-iki or
szággyűlésre e tárgyban benyújtott panaszukra sem.

Azonban amit az önkény elvett, a kegyes lelkek 
igyekeztek helyrepótolni azt. így 1667. ápril 29-én tett 
végrendeletében Rhédey Ferenc — egyideig erdélyi feje
delem , — igy emlékezik meg a szatmári kollégiumról: 
„A szatmári iskolának hagyok 1000 magyar frtot; ismét 
Szatmárvármegyében Berencze nevű falumat, ott a Sza
moson levő malommal együtt az én szerelmes feleségem 
holta után.“ (E végrendelet töredéke a szatmári egyház 
levéltárában a 2. szám alatt olvasható.) Hogy többet is 
hagyott, megtetszik Tölczéki János huszti rendtartónak 
1670. június 30-án az öreg Rhédey halála után kelt s a 
városhoz intézett következő bizonyítványából: „Néhai 
nagyságos gróf Rhédey Ferenc legalta a szatmári sko- 
lához Berenczét, minden hozzátartozó jókkal s jövedel
mekkel , azonkívül 50 gyra ezüstöt ugyanazon skolához; 
ezeken kívül egyik skolamesternek esztendőnként rendelt 
volt ő nga 100 frtot még Isten ő ngokat élteti és ugyan
azon kegyes indulatját én általam írásban deklaráltatta 
kegyelmeteknek, moly, úgy hiszem most is kegyelmetek 
kezénél vagyon."

Meghalálozván a fejedelmi férfiú 1667. aug. havában, 
Várallyai Lőrinc szatmári lelkész küldetett el özvegyéhez 
gf. Bethlen Druzinához a hagyományok iránt s oly választ 
hozott, hogy az nemsokára eleget tesz; addig is Bérén- 
czén egy telket a d , következő útasitást adván udvarmes
terének Rayki Jánosnak: „Szerelmes édes uram conferál-



ván a szatmári orthodoxa scholához Berencze nevű falunkat 
a mi hóltunk után, ott a Szamoson levő malmunkkal 
együtt; Ígérte volt is ő kegyelme még életében ugyanazon 
falunkban pro successione egy telkét Szatmár váro
sának ; mely szerelmes édes uram Ígéretét én is robo
rálni akarván megadtam és engedtem. Kegyelmed azért 
maga mellé vévén azon vármegyének egyik szolgabiráját, 
hűtős assessoraival együtt, a successióra nézendő egy 
telket a megirt faluban adja Szatmár városa kezébe. 17. aug. 
1667. Bethlen Drusina m. k .“ Ezen levél nyomán Daróczy 
Sámuel szolgabiró, Gömböcz Tamás és Szűcs Péter es
küdtek ki is mentek a helyszínére, a telkeket — szám 
szerint 56-ot — öszszeirták s azokból egyet kiválaszt
va, abba Várailyai Lőrinc és Kaposi Pál lelkészeket, 
Veszprémi István tanárt, Gyarmati András széniort és 
Szentpéteri János kontraskribát beiktatták. Igazolja ezt 
azon bizonyítvány, mely e tényről, a megye négyes pe
csétje alatt a jánki gyűlésből kelt 1667 december 7-én s 
mely a szatmári egyház levéltárában őriztetik. Rhédey 
F.-né Bethlen Druzina 1670-ben maga is meghalálozván, 
az iskola az egész falunak birtokába jutott, mint ezt az 
1721-ben e tárgyban történt tanúvallatás, mind Ványai 
János huszti lakosnak ugyanezen évben tett következő 
vallomása: „gróf Rhédey Ferencz uram ő nagysága, ha
lálához közel lévén, testamentaria dispositiója szerint 
legalta volt Berencze nevű faluját a szatmári keresztyén 
orthodoxa ekklézsiához, melyet ő kegyelmök a szegény 
úr halála után el is foglaltak s jó darabig dominiumjá- 
ban voltak. “

A békés birtoklás azonban alig 8 évig tartott. 1678-ban 
a szatmári várban lakó jezsuiták erőszakkal elfoglalták 
azt. Ellenük a szatmáriak az 1681-iki országgyűlésen eként 
panaszkodnak: ,,Non sine animi dolore exponit civitas 
Szatmariensis, quod portionem possessionariam Berencze 
vocatam, cum certo molendino in comitatu Szatmariensi 
habitam, pia legatione per illustrem quondam D. Fran- 
ciscum Rhédey de Kis-Rhede pro subsidio juventutis scho
lasticae szatmariensis collatam et aliquot annis pacifice 
tentatam atque possessam, sub his motuum decursibus, 
ante videlicet quadriennium, via facti violenter occu



parunt." — Az 1687-iki országgyűlésen ismét kérelmezték 
Berencze viszszaadását; de foganat nélkül. Majd egyene
sen a királyhoz folyamodott e tárgyban Szatmár s ennek 
következtében a pozsonyi kamara megparancsolta a szepesi 
kamarának, hogy Berenczét adassa viszsza az iskolának; 
de e parancs nem teljesittetett.

1703-ban Szatmár teljesen leégvén, az iskola is el
hamvadt. E csapás még nem tette semmivé a szatmári 
kollégiumot; de sőt az épen Szatmár várát ostromló II. 
Rákóczi Ferenc — kihez a jezsuiták erőszakos foglalását 
fölterjeszték, — 1704-ben Berencze viszszaadását azonnal 
megrendelte; Szatmárvármegye pedig 1707-ben ugyanezen 
helységet a közszekerezés alól fölmentette, hogy az el
hamvadt iskola épüljön. A kollégium Berenczét ezután 
egész 1711-ig békésen birta malmával együtt; de amint 
Károlyi Sándor lerakatta a kuruc fegyvereket, 1711-ben 
ismét elfoglalták azt és az iskola soha többé viszsza nem 
kapta.

A kollégium — ily módon — ismét elesett ugyan leg
nagyobb jövedelemforrásától, de a város és egyház s a 
vidék buzgó dajkálkodása mellett egész 1749-ig még min
dig fenntartotta magát.

III. Az ü ldözés  napja i .  Úgy az egyházra, mint 
az iskolára nézve az 1749-iki év végzetszerű volt. Mint 
a 758. lapon láttuk, a jezsuiták felfolyamodása következ
tében a papok és tanárok közpénztárból fizetése eltiltatott 
azon ürügy alatt, mert a város a római hittíek tanítói közül 
egyet sem fizet, a reformátusokra pedig sokat költ. Ennek 
megvizsgálására Melczer Pál kamrai biztos 1752. kikül
detett. A kiküldött biztos a vizsgálat eredményét 1753-ban 
vitte fel, honnan október 30. érkezett válasz meghagyta, 
hogy deák-tartás cim alatt senkire adó ne vettessék, az 
önkéntes adományozás mégis most elnézetvén. Egyúttal 
a kir. biztosnak meghagyatott, hogy az egri püspök embere 
közbejöttével a tanárok és deákok állapotát, s fizetésök 
forrásait vizsgálja meg.

Melczer Pál kir. biztos 1754 február 14. gyűlést tar
tott, hol Almási Ráfael jezsuita, úgyszintén Fáy József 
németi, Kevi András szatmári papok és Szigeti Sámuel 
tanár az egyház gondnokaival megjelentek, s az iskoláról



következő jelentést tettek: „Van a kollegiomnak egy pro- 
feszszora, kinek fizetése 125 írt., 12 köböl búza, 20 köböl 
bor; van 1 széuiora, 1 kontraskribája, 4 priináriusa vagy 
esküdt deákja; togatusok hol többen hol kevesebben, 
rendesen 40-nek kellene lenni benne, most is 40 vannak, 
ezek mellett ugyanannyi szolgák; a togatusok közt van 
öt publikus preceptor, kik a retorikáig tanítanak. A filo
zófiát, theologiát, mathezist, görög-, zsidó-nyelvet és his
tóriát pedig Bethlen Gábor fejedelem idejétől a profeszszor 
tanítja. Az orátorok s poéták preceptorának fizetése 25 
frt., a szintaxistáké 20 frt. 100 pénz. A többinek 16 frt. 
40 kr. adatik. A profeszszor fizetése 1749-ig a város 
kaszszájából, azóta a ref. lakosokra vetett mérsékelt adóból 
s önkéntes ajándékokból telt ki. A deákoknak és azok 
szolgáinak a város népe főzetett, mely főzés 10 napon 
keresztül kerül elő egy esztendőben. Kenyeret számokra 
a szomszéd jóltevők eleget szolgáltatnak. A kollégium 
épülete fentartására szükséges költségekben 1749-ig a város 
kaszszája is segedelemmel volt; azóta a kurátorok keze 
alatt levő pénzből és a jóltevők adományából telt ki.“

E vizsgálatot követte július 8. azon helytartótanácsi 
rendelet, mely szerint az iskola 2 tanító alatt csak a 
grammatikáig engedtetvén meg, azon felül eltörlendő; a 
tanár-deákság pedig eloszlatandó s a tanítók a nép ter
helése nélkül, egyedül a hagyatékok jövedelméből fize
tendők.

E parancs július 25. a tanács és egyházi személyek 
előtt is felolvastatott; s ott a gondnokok nyilvánították, 
miszerint a profeszszor kész letenni tisztét, s ezután mint 
rektor a grammalistákat is tanitani; az első osztálynak 
pedig Győry József lesz tanítója.

Miután e rendelet a nép előtt is — augusztus 1. — 
felolvastatott, az a tanácshoz intézett nyilatkozatában 
határozottan megmoudá, miszerint neki az ifjúság segé
lyezése terhére soha sem volt; a gondnokok pedig akép 
nyilatkoztak, hogy ők csak a fizetést vonhatják el; az 
iskola nem az ő, hanem a főurak, a nemesség pártfogása, 
kormánya alatt áll. A gyűlésben a vidéki nemesség kö
vetei is megjelenvén, előmutatták az iskola főgondnoka 
báró Wesselényi Ferenc ellentmondó levelét s kérék a



tanácsot, hogy a végrehajtást felküldendő folyamodásukra 
nyerendő válasz megérkeztéig halaszszák el. A tanács 
végzés nélkül oszlott el. Délután Gáspár Sándor, Sulyok 
János, Csanády János, Komáromi Sámuel, Mikolay Sá
muel, Domahidy Ferenc, Szőke Zsigmond, Szinfalvi And
rás, Szilágyi Ferenc, Kállay Ábrahám és még 30 nemes 
a vidékből s több előkelő lakosok a városból tanácsot 
tartottak. Ezt látva Zanatbi János biró, egyetértve Hedri 
András jezsuita szupérior s a városban állomásozó Kalk- 
reich vasas ezred parancsnoka gf. Saintignonnal, felszólítja 
a nemeseket a szétoszlásra, különben katonaság megy 
ellenök. Midőn üzenetét fel sem vették, két tanácsossal 
ismételtette azt, melyre következőleg válaszoltak: „Mint
hogy vallásbeli sérelmök orvoslása végett Bécsbe indulandó 
követeiket már megválasztották, s azok számára a meg
hatalmazó levelet és utasítást már ki is adták, — elosz
tanak. — Ezeket a biró aug. 5-én a helytartótanácsnak 
bejelentvén: annak október 13-án kelt kemény parancsára 
a tanács a deákságot kénytelen volt szétoszlatni.

Szatmár-, Bereg-, Ugoesa- és Szabolcsvármegyék 
nemessége ekkor a kollégium viszszaállitása ügyében Csa
nády János gebei földesurat, egy vallása és egyháza ér
dekében buzgó embert, és Gáspár Sándort mint követeit 
Bécsbe küldé, kikhez Szatmári Sámuel Szatmár közönsége 
részéről csatlakozott.

A követek 1755 elején mentek fel Bécsbe, s több 
főúrtól kitérő választ kapván, egyedül gí. Károlyi Ferenc 
szatmári főispán nyújtott nekik némi reménysugárt e 
nyilatkozatával: „A contribuens népnek onusa forog fen, 
ezen kívül még más is egy, melyet kegyelmeteknek nem 
világosíthatok; de bizonyosak lehetnek benne, hogy elég
séges consolatiot fognak nyerni. Azt ugyan még előre 
megmondhatom, hogy ad pristinam integritatem scholae 
kegyetek nem fog egészen reponaltatni, de etiam quoad 
studia majora tradenda contentaltathatik kegyelmetek; mert 
csak magam is nagy helyeken megmondottam, hogy ha 
azon iskola mostani restrictiojában fog maradni, várme
gyénkben csak esküdtöt sem fogok kapni. “ Ezután kérelmü
ket a kancelláriához nyújtották be, mely azt tölök a hely
tartótanácshoz véleményadás végett leküldötte. A helytartó



tanács a Sbiskó püspök elnöklete alatt működő tanügyi 
bizottsághoz utasitá. Ennek Nedeczki előadó által fogal
mazott véleményét Nádasdy gróf kancellár azon hozzá
adással terjesztette a királyné elé, miszerint e kérvényben 
semmi újabb ok nem találtatik, annálfogva a kérelem ismét 
megtagad tátik. — Ezen felül a kancellártól a követek e 
választ nyerték: ,,nem kell a szabónak, vargának theologia, 
elég neki ha jó gazda lehet; nyugodjék meg kegyetek ő 
felsége akaratán. ‘‘

Hogy az ügy annál biztosabban megnyerettessék, 
elegendő alaptőkét igyekeztek az iskolának gytíteni, — e 
végből az erdélyi főurakhoz követek küldettek, s nem 
hasztalan. Gf. Teleki Sámuel és báró Wesselényi Ferenc 
közbenjárására Erdély főurai 5960 frtot adtak. A tiszán
túli ref. egyházkerület részérül gyűjtőkul Domokos Márton 
és Dobozi Mihály rendeltetett, kik 200 frtot készpénzben, 
ígéretben pedig 2364 frtot gyűjtöttek. A szatmári egyház
nak volt 5762 frt. 22 dénár alaptőkéje. Ezen öszszegek- 
ről szóló kötvényeket Maróthy Sándor és Jeney György 
1757-ben Bécsbe vitték. Folyamodványuk a helytartó- 
tanácshoz, onnan véleményre az egri püspökhöz utasittatott. 
A püspök a kimutatott alapot költeménynek nyilvánította, 
s oda nyilatkozott: hogy miután Szatmárt — mint vég
helyen — csak a várőrség kedvéért engedtetett meg a 
protestánsoknak a szabad vallásgyakorlat és köziskola 
tartása, most, minthogy végvár lenni megszűnt, meg kell 
szűnni az ez okból engedett vallásgyakorlatnak is. Melczer 
Pál kamarai biztos pedig Szatmár és Németi városok egye
süléséből azt következtette, hogy a németii iskolát mint 
feleslegest el kell törülni. 1758-ban a lelkes Csanády 
János és Endrédy László városi főjegyző indultak Bécsbe, 
hogy az iskola helyreállításának ügyét szorgalmazzák. 
Útközben megállapodtak Debrecenben, hogy Vecsey Ist
ván szuperintendens és Domokos Márton tanácsát és uta
sításait kikérjék. Aug. 12-én Bécsbe értek, hol Dömjén 
György ágenssel panaszos folyamodásukat német nyelvre 
fordittatták. Mindent elkövettek, hogy Mária Terézia király
nőnél személyes kihallgatást nyerjenek. Mielőtt azt meg
nyerhették volna, szükségesnek látták a hatalom és nagy 
befolyás embereit ügyök figyelembevételére felkérni. Aug.



24-én Pálffy kancellárnál tisztelegtek, ki jóakaratát Ígérte. 
27-én Schönbrunba mentek kihallgatást kérendők; de ezt 
meg nem nyerhetvén, a királynőhöz az iránt folyamodtak, 
hogy a helytartótanácsot intse meg, hogy a szatmári ügyet 
elvalahára intézze el. 4 nap múlva ismét a kancellárhoz 
mentek, ki őket haragosan fogadta. Ekkor elkezdték sorra 
imformalni a befolyásos embereket. Eztán Kaunicz herceg 
status-kancellárhoz mentek, kihez báró Binder status-titkár 
október 29-én bejuttatta őket. Kaunicz kegyéből novem
ber 26-án csakugyan megnyerték a kihallgatást a király
nőnél, kinek átnyújták egy rövid beszéd kíséretében, — 
melyet mint mindig, úgy itt is Csanády tartott, — a 
sérelmeket tárgyazó folyamodványukat, melynek végérve
lése igy hangzik: „Scholae Szatmarinae vei pro exemplo 
fidelitatis posteritati conservari debent, cujus cives in 
postrema revolutione Rákócziana, insigne fidelitatis dede
runt exemplum, malentes ad unum usque vitam pro 
augustissima domo austriaca ponere, quam a fidelitate 
recedere etcet.“ A királyné erre megkérdezte: „khennensi 
tacs?“ Mire Csanády ezt felelte: „nicks tacs kenigliche 
maje8ztet!“ Majd aztán megkérdé a királynő, hogy nem 
azonos-e ezen ügy azzal, mely az egri püspökkel közöl- 
tetett? Miután Csanády ezt is igenelte, a folyamodványt 
s az egész ügyet királyi könyőrületbe ajánlotta volna, a 
királyné ezt válaszolta: „Perlegemus, sed habemus certas 
regulas a praedecessoribus nostris, quas observare debe
mus, loquimur interim, et informationem accipiemus a 
vestro cancellario, et in quantum fieri potuerit consola
tionem vobis promittimus." — Ezután megint a kancellárt 
keresték fel, mire december 5-én a kancellárián felvették 
az iskola ügyét s kimondatott, hogy a vélemények Po
zsonyba a helytartótanácshoz leküldessenek. December 11. 
csakugyan megkapták s magukkal vitték Pozsonyba a 
a kancellária „monitoriumát." — Ezzel december 13-án 
fölkeresték gf. Keglevich József helytartó alelnököt s még 
ugyanaz nap gf. Eszterházy Károly egri püspököt, a ki 
nekik ezen feleletet adta: „a kaszszációnak fundamentoma 
kelméteknek csekélynek látszik; de az nem olyan csekély 
amint kelmetek tartja, mert az csak takaródzója a kasz
szációnak és nem az a fundamentalis oka; hanem az, hogy



elvegyünk kelmétektől minden alkalmatosságot a magok 
religióját folytatni és lassan az igaz kathólika hitre térítsük; 
és a kellmetek szollicitációja csak nagyobb kárára ne legyen 
kelméteknek! valamint Maróthy uramnak is megmondottam 
stb.“ . . .  A követek Bécsben a püspök miatt csakugyan 
nem nyerhettek semmit; sőt ápril 4-én egy kancelláriai 
dekrétumot kaptak, mely őket Bécsből egyenesen kiutasítja, 
hogy otthon várandó be a kir. rezolució. — Ekkor egy újabb 
folyamodást s mellette az iskola alapjának hiteles kimu
tatását hátra hagyva, ápril 9-én csakugyan haza útaztak 
Bécsből. (Lásd Csécsi M. Egy múlt századi küldöttség viselt 
dolgai stb. Magy. pr. egyház és isk. figy. 1874. 93. lap.)

IV. Az ü l d ö z é s  u t á n ,  1756-tól nap j a ink ig .  A 
szatmári iskolában 1756-tól csak 1 primárius és 1 szekun- 
dárius preceptor működött; de ezek sem zavartalanul. 
1768-ban azzal vádoltatik az iskolai igazgatóság, hogy a 
tilalom ellenére a szinktakszison túl is poézist is tanított. 
E vádból látszik, hogy a protestántizmus világosságától 
félők miatt még az üldözés viharának elzúgása után sem 
növekedhetett a szatmári ref. iskola, noha erre a szatmári 
s környékbeli hívek ez időben talán még jobban vállal
koztak volna, mint napjainkban. Erre mutat az, hogy 
1756—1805 ig a tanítókat a nép és az áldozatkész céhek 
fizették; sőt még az után is, hogy 1805-ben I. Ferenc 
király megengedé, hogy a tanítók fizetéseiket a városi 
pénztárból húzzák, szedetett búza, rozs és aszszú-gyümölcs 
a preceptorok élelmezésére a hívektől. (1811.)

Lassan-lassan mégis erősödött az iskola, kivált az 
1790/1-iki XXVI. törvénycikk meghozatala után. 1793-ban 
már 3 gimn. osztály állíttatott fel; 1797-ben pedig 6. 
1797-ben már az előbb csak rektornak cimzett egyik tanító 
professori cimet nyer. Az 1817-ben Szatmárra jött Cse
resnyés Sámuel szép hírnevet szerzett, a már ekkor teljes 
középtanodává fejlesztett iskolának. Az 1852-ben meg
jelent „Organisations Entwurf" azonban ismét léteiét fenye
gető. A szatmári gimnázium ugyanis elvesztő nyilvánosságát 
és csak magán-gimnáziummá törpiilt, noha a nyilvánosságért 
már 1852-ben folyamodott, de folyamodványára választ 
sem kapott. A szatmári és németi ref. egyházak, sz. kir. 
Szatmár-Németi városa és a vidék e helyzetében sem hagyák



el; de sőt inkább áldozataikkal biztositák az iskola meg
maradását, noha 1856-ban meg kelle érnie másodszori 
degradáltatását, midőn ugyanis IV osztályú algimnáziummá 
szállíttatott le; de legalább mentve lön. A pártfogóság 
nagy része viszszaóhajtván az elvesztett nyilvánosságot, 
1856-ban felirat intéztetett ennek megnyerése végett a n.- 
váradi helytartósághoz, de a mely ott eléggé komolynak 
és szabatosnak nem találtatott. A 3-ik feliratra 1858-ban 
a nyilvánosság megérkezett. Az abszolút kormánytól el
fogadott ezen nyilvánosság 1350 pengő frtot mentett meg 
az intézetnek, mi a viszszautasitás esetén lefoglaltatván: 
csak egy tanár működhetett volna benne. — A szatmári 
ref. egyházmegye 1855. május 31. stb. jegyzőkönyvéből 
különben már arról is értesülünk, hogy a kormány által 
megkívánt 40,000 p.-frt. alaptőkéből 1855-ben már 38,000 
elő volt állítva s a még hiányzó rész s a kezelési költsé
geknek öszszegyííjtésére a nevezett egyházmegye hathatós 
intézkedéseket tőn. 1860—61-ben — különösen a Darvay- 
alapitvány segélyével, — a gimnázium ismét VI osztályúvá 
nőtte ki magát; azonban a lelkes pártfogóság e valóban 
szükséges és féltett intézetet mielőbb VIII osztályúvá emelni 
igyekezik, — mely nemes szándokra az ég segélyét 
kérjük!

V. Az egyes  t a n á r o k  nevei  s az ap rób b  ese
mények  1610—1757-ig. A szatmári ref. iskola régibb 
tanárainak s tanítóinak névsorát ez iskolának egy régi 
anyakönyve tartá fenn, melyet 1703-ban Weszprémi Ger
gely tanár ragadott ki egy dúló katona kezéből, mint ezt 
a beleirt következő sorok bizonyítják: „Album hoc, post 
miseram et totalem illustris solae hujus deletionem 1703 
factam e manu militis rapacis ao 1709. vindicatum est per 
G. W. p. s. S. P .“ Ezen könyvben azon tanárok, kik a 
külföldi egyetemeken is tanultak, clarissimusoknak van
nak címezve; mi is, rövidség okáért, csak cl. betűkkel 
különböztetjük meg azokat a honn tanultaktól. — Az em
lített anyakönyv vagyis „Album" szerint a szatmári ref. 
tanárok és tanítók a következők voltak:

1) 1610. Fogtövi Márton, kinek 34 tanítványa közűi 
Udvarhelyi Balázs tábornokságra emelkedett. 2) 1611. 
Tótfalusi Márton. 3) 1612. K. Tasnádi Imre, kinek halála



után az 1613-ik év 2-ik felében 4) Mihályi! Kecskeméti 
János. 5) 1614. cl. Sz. Túri János, ki 1595-ben irta be 
magát a wittenbergi tanulók közé s kit Lampe E. P. 1617. 
ugocsai esperesnek emlit. 6) 1615. P. Szántai István. 7) 
1616. cl. Viski Márton, ki Visken született, majd innen 
távozva mármarosi esperessé lett. 8) 1617. Szatmárnémeti 
István. 9) 1618. cl. Putnoki János, ki debreceni pappá 
s 1623. ott esperessé lett. 10) 1619. P. Thornai Ferenc, 
ki később szatmári, majd huszti, 1628-ban pedig debre
ceni pappá lett. 11) 1620. cl. Lázár E. Gáspár. 12) 
1621. Sepsi Korócz Gáspár. 13) 1622. Baranyai Kölgyesi 
Miklós, ki itt 1623. február 12. eltemettetett; idejében adá 
ki Bethlen Gábor fejedelem Szatmármegyének azon pa
rancsot, hogy azon 120 m. irtot, melyet Kádár Péterné 
hagyott az iskolának, Bagi Benedeken vegye meg. 14) 
Kecskeméti Máté. 15) 1623. ismét Sz. Korócz Gáspár, 
ki innen Matolcsra ment s ott az egyháznak egy ezüst
poharat hagyott; onnan Tokajba vitetett. 16) 1625. cl. 
Jánki T. János, ki varanói pappá lett Zemplénben. 17) 
1627. Szikszai Gergely, kit az anyakönyv 14-ik lapja 
„humanissimus"-nak nevez, a 15-ik pedig róla azt mondja: 
„Rév. ac cl. d. G. Szikszai ad regimen scholae Szatmár 
iterum conductus ao. 1632 die 28 febr.; de hogy távol
léte alatt ki helyettesité, annak nincs nyoma. Úgy látszik 
hogy az anyakönyvből egy vagy több lap ki van szakadva. 
18) 1633. cl. Vári P. Bálint, kinek rektorsága alatt Eőri 
K. Gergely szénior egyenesen pappá lett innen s utána 
a széniorság Szatmári Lázár Miklósra szállt. 19) 1635. 
cl. Vári M. Miklós, ki 1637. szinyérváraljai pappá lett. 
20) 1636—41. cl. Vásárhelyi István*) 1640-ben eltiltotta 
a tanács a diákokat a kéregetéstől, e helyett számukra 
25 frtot rendelvén. 21) cl. Bősházi B. Márton. 22) 1643. 
cl. Csornai F. Bálint. 23) 1646. Patai Ürményi Mátyás. 
24) 1647. Decsi Gáspár. (Lásd az esperesek közt.) 25) 
1649. ismét cl. P. Ürményi M. 26) 1652. Kaposi G. Pál. 
27) 1655. ismét cl. Sz. Korócz András. 28) 1655. Azari

*) 1640. „Conventio cl. ac doct. viri rectoris academicae celeberrimae 
scholae Szatmár: készpénz-fizetés fl. 80; búzája const: cnb. cassov: 12, Bora cnbul 
Zatmár 20.u



V. Zsigmond. 29) 1656. Csedregi Péter. 30)_1657. ismét 
cl. Kaposi G. Pál, kit L. Ember P. a szatmári kollé
gium^ nagy reformátorának nevez, s ki 1658-ban pappá 
lett Szatmárt. Ekkor a betörd lengyelek Fejérvári Péter 
deákot is megölték. 31) 1658. Körmendi Péter, ki innen 
1659-ben a leydai s grönningai akadémiákra ment. 32) 
1660. Szécsi István. Ennek idejében jegyezték fel, hogy 
a szatmári kollégiumban 1610—62-ig 1278 diák tanult. 
33) 1662. yeszprémi István, kinek 1663 bán a tandij helyett 
30 frtot rendelt a tanács. 341 1664-ben ismét cL Körmendi

püspökké választatott. 35) 1665. Ismét cl. Szécsi István, 
ki 1666-ban N.-Bányára ment papul s ott 1681-ben es
peressé választatott; onnan Madára ment és 1691-ben szin
tén esperessé tétetett s 1706-ban meghalt. 36) 1666—71. 
ismét cl. Veszprémi István igazgató. 1671-ben Kemény 
Jánosné udvari papjává lön; onnan Udvarhelyre ment, 
hol esperessé s 1691-ben erdélyi püspökké tétetett, 1713 bán 
pedig meghalt. Bőd P. azt mondja róla, hogy a bölcsé
szeiben, theologiában s a mértanban kitünőleg jártas volt. 
Mellette 37) 1659—71. a r. szécsi származású Otrokocsi 
Fórizs Ferencjszolgált mint 2-ik tanár, ki innen TaUTöídre 
ment s onnan viszszajövet r. szécsi, gyöngyösi, majd kassai 
pappá lett; 1674-ben ő is több paptársaival a pozsonyi 
delegatum judicium által gályarabul eladatott. A gálya
rabság iszonyatosságaiból a hollandi admirál által kisza- 
badittatván, bejárta Angliát; majd hazatérve ismét kassai 
pappá lett; 1694-ben római hitre tért s n.-szombati tanárrá 
lett s 1717 vagy 1718-ban meghalt. Nyomtatásban több 
miivé maradt. 38) 1671—75. Szenczi A. Pál igazgató, 
ki innen Németibe, 1680-ban VTskre, 1683-ban Debre
cenbe vitetett papul, hol 1686-ban esperessé tétetett.*) 
Tanítványai közül nehányan 1672. a szatmári várat ost
romló kurucokhoz csatlakoztak s a német várörség által 
egy lábig levágattak. 39) 1775—78. cl. Gyöngyösi Joó 
Mihály, ki innen a Hóstádtba vitetett papul. 40) 1678—8i.

*) Sz. A. P. nyomtatásban megjelent művei: „Medulla theologica illustrata 
Ovii. Ames, quam defendit P. A. Sz. FVanequarae 1670.* — 63 vallásos tárgyat 
illető értekezése stb.



cl. Kocsi Csergő János*) igazgató, ki innen Váriba ment 
papnak; onnan 1694. debreceni tanárrá; 1703. püspökké 
választatott s 1711-ben meghalt. 41) 1684—86. Szenczi 
A. János, ki 1671-ben lett deákká Szatmárt, 1677-ben 
tanítóvá Técsőn, honnan fél év múlva a gy.-fehérvári 
iskolába ment; onnan Gyöngyösre, majd Szatuiárra hoza
tott s innen 1686-ban feketeardói, utóbb péterfalvi pappá 
lett s ottan 1690. esperessé választatott. 42) 1686. cl. 
Szőlősi Pál, 1688. szeptember 11. meghalálozván, felette 
69 tanítvány kesergett. 43) 1688. cl. Makódi János, ki 
tasnádi, 1694. szatmári, 1696. a.-ujvárosi pappá lett, a 
a hol a kurucok halálig verték. **) 44) 1694. cl. Kecske
méti Kincses István, ki 1696. pappá lett Szatmárt. 45) 
1696. cl. Tatai Mihály igazgató s mellette 46) 1702. cl. 
Szatmári S. István, kik alatt 1703. szept. 28. Szatmárt 
a kurucok porig égették. Ekkor elpusztult az iskola is 
és csak 1707-ben tétetett — Szatmármegye gyámolitása 
mellett — lakhatóvá. 47) cl. Kővári Veszprémi Gergely 
igazgató, kinek — mig a tanári szállás elkészül — II. 
Rákóczi Ferenc a várban engedett át egyet az üres épü
letek közül. Ezt ugyan Szárhegyi Mátyás jezsuita szuperior 
ellenezte, de Károlyi Sándor fővezér azt mindaddig meg
engedő, mig a tanári szállás elkészül. 1711-ben csakugyan 
elkészülvén az: az 1711. március 21-én Császlón tartott 
egyházmegyei gyűlés megrendelte, hogy költözzék át abba 
s az egyházmegyei gyűlésen jelenjék meg. 1713. Kőrösre 
vitetett papul. 48) 1713. cl. Helmeczi István lelkész pó-

*) K. Cs. J. művei: Ember Pált üdvözlő levele Lampenál 1708. Szilágyi 
Tönko Márton halálára irt versei a Honor posthumnsban 1700. „De cognitione 
Dei naturali 1703.“ Mondják hogy ő irta a „Malleus 15. Dilemmatum44 cimű 
könyvecskét is.

**) 1693. a KaraíTa halála alkalmából ezen verset készítette a szatmári 
diákság:

„Hungarici gemitus repente rapuere Caraffam,
Insontes quoniam fecerat ille mori.4.

Vagy a Szirmay fordítása szerint:
„Elragadá a bús magyaroknak könynye Karaffát,
A ki sok ártatlan vérbe keverte kezét.“

Széles azt mondja (246. lap), hogy a szatmári kollégiumban készítették a „Jefte 
históriája4* cimű verses tragoediát is, melynek kézirata birtokában volt.

51*



tolta a helyét. 49) 1714. december 20-ig cl. Naszályi 
János tlieol. és phil. doctor volt az igazgató, ki innen 
1719-ben Németibe vitetett papul s onnan 4 hónap múlva 
Kolozsvárra tanárul. 50) 1719—23. Tabajdi Saska János. 
Jött Dadáról, 1723-ban Debrecenbe vitetett, hol még 
1748-ban is tauárkodott. 51) 1723. cl. Szoboszlai L. 
György. Jött Erdélyből s itt 1724 február 29. eltemet- 
tetett. Helyette ez év november 3-ig 52) H. Igó György 
lelkész volt a vezértanár. 53) 1724—29. cl. Rimaszom
bati Sámuel Erdélyből. 54) 1729—37. cl. Németi Sámuel 
előbb kismarjai pap. Ide jővén, a szatmári ref. egyház
megye ülnökévé választotta; 1737-ben Rabára vitetett 
lelkészül. Egy tanítványát a komáromi várparancsnok a 
nála levő 60 írttal letartóztatta; azonban a Németi közben
járására a helytartótanács szabadon bocsátotta. Különben 
az ifjúsággal nagyon durván bánt; ez ellene 1735-ben 
fellázadt s hivatalától elmozdittatását kívánta; az őszi 
vizsgálatra, az elöljáróság felszólítása dacára elő nem állt 
mindaddig, mig Németi arra nem kötelezé magát, hogy 
mindenkivel illendően bánik s a múltakat feledni fogja. 
De ezzel az ifji'iság még nem csendesedett le egészen; a 
városi tanács a 4 főizgatót. elfogatta, megpálcáztatta s az 
iskolából kihajtatta. Az ifjúság Zoványi György püspök
höz terjeszté fel panaszait, ki azokat 1735. nov. 12. kelt 
levelében alaposoknak nyilvánitá, valamint a főgondnok 
gf. Bethlen József is. Erre az ifjúság ismét felzúdult s 
nagyobb része Németibe és máshová költözött. A tanács 
az eltávozottak helyett Debrecenből 12 deákot hozatott s 
a Németibe költözötteket is viszszaédesgeté. 55) 1737—42. 
cl. Fogarasi Pap Máté igazgató a gf. Barcsay Gergely 
udvari papja Erdélyből, Piskiből; 1742-ben szászvárosi 
pappá lett s 1745-ben meghalt. Róla a szatmáregyház- 
megyei vizitáció, mint kegyes és szorgalmas tanárról, úgy 
nyilatkozik. 0  alatta íratta öszsze a felsőség 1738. a 
magok vagy szülőik költségén megélhető s a közsegélyre 
szorult deákokat. Amazok 34-en, ezek 11-en voltak. A 
jánki e.-megyei gyűlés 1741. március 17. megvizsgálván 
papságra menendő tanitványait, azokról igy szól: „Cen
sores et opponentes fuerunt ex fratribus et studiosi seu 
togati ex illustri gymnasio Szatmariensi. Hi (fratres) docta



argumenta proposuerunt vel apposuerunt; respondentes 
docti responderunt." Helyét 56) 2 hónapig az egyik lel
kész E. Csapó István pótolta. 57) 1742. cl. Bardócz Pál 
előbb a gf. Bethlen Mária gyermekeinek tanítója, ki mi
dőn ide jött igazgatóul, új tanrendszert s tervet terjesztett 
a tanács elé s behozta az öszhangzatos éneklést is. Róla 
a Jeremiás esperes egyházlátogatási jegyzőkönyve is di
csérettel emlékszik (1744. 151. lap) azon kivétellel, hogy 
tanitványi a vizsgálaton nem ügyelnek az illendőségre; 
igy p. egy diák a vizitáció előtt nyakkendősön jelent (!) 
meg. B. P. 1745. Szászvárosra menvén papul, helyette 
ismét 58) E. Csapó I. lelkész tanított. 59) 1746—49. 
Kevi András debreceni fi, elébb b.-újvárosi pap, ki az
1747- ben felállított presbitérium jegyzőségét is vitte s
1748- ban szatmári pappá választatott; de a mellett 1 évig 
tauárkodott is. 60) 1749—57. Szigeti Sámuel, előbb tépei 
pap, ki a szatmári kollégium utolsó igazgatója volt; alatta 
a németi iskola a szatmárival egyesült ugyan, de fenn igy 
sem maradhatott, mert a kormányi önkény által e kollé
gium grammatikát tanító iskolává degradáltatok, mint 
ezt már fenutebb láttuk. Az ő igazgatása idejéből pár 
iskola-tanácsülés jegyzőkönyve is megvan. Az egyik ki
válóan fontos; mert ebből az egész tanítói személyzettel 
megismerkedhetünk, jelesül: „An. 1749. die 13. máj. 
Praeceptores constituti publici: Rhetorices, oratoriae et 
poeseos P. D. Francismus Barátosi, senior. Logices, gr. 
ling. et lat. auctorum Sámuel Óvári Csaba. Syntaxeos 
Steph. Batári. Grammatistarum Josephus Szenczi. Con- 
jugistarum Johannes Genesi. Comparatistarum et declinis- 
tarum Joh. Orbán. Lectorum eteet. Paulus Kővári. Curator 
servientium constitutus Michael Henter. Praebitor Michael 
Halmágyi." Ez évből még 2 statum is vau bejegyezve 
u. m. „ 1) Exitus e schola sine tunica absolute interdicitur, 
contrarium factum, poenam lege latam feret. 2) Mensae 
accubituri primum benedicant, et quidem primario (vel eo 
absente, qui primus erit) preces recitante voce clara."

VI. 1757—1855-ig. A kis-gimnáziummá törpitett is
kolában 1) Szigeti Sámuel 1756 után még egy évig mint 
primarius preceptor megmaradt s hihetőleg fizetése kima
radása miatt ment el, mert ennek letisztázását még 1764-ben



is sürgeti. 2) 1757. Mocsy István primarius preceptor, 
ki mellett egy secundarius prec. és 2 kisebb tanító mű
ködött, u. m. Kiss József és Nagy István, kik a kezdő 
és olvasó gyermekeket tanították s 1757-ben fizetéseiket 
megállapittatni kérik; mert „a gyermekek által hozatni 
szokott jövedelmök mellett csizmájok és testi ruliájok is 
leszakad róluk. “ 3) 1762. prím. preceptor Pap János. 4) 
és 5) 1763. a preceptorok Kocsis István és Fodor János. 
Ugyanekkor az altanitók megmarasztatnak. 6) 1765. Barcza 
György kiszolgált preceptort segélyezés végett publikálják. 
7) Gyarmati Jánost (secundarius vagy) coadjutorul meg- 
marasztják. 8) 1767. Kálmán Zsigmond prím. preceptorul 
meghivatik. 9) 1772. Gáti István a prim. preceptor. 10) 
1775. Szabó István kiszolgált prim. preceptor kér bizo
nyítványt. 1784-ben az árva gyermekekről gondoskodás 
a prim. preceptor teendői közé soroztatik; az ünnepi kö
szöntések a preceptoroknak kötelességévé tétetik; 1786-ban 
pedig a szüreti és lakadalmi koldulásokat megtiltják nekik. 
Ugyanezen évben megrendeli az egyházi elöljáróság, hogy 
Otományról hozzák el azt a mestert, a ki németül beszél 
és ir s ezen nyelv tanítására képes. 1787-ben bizottságot 
küld ki az egyházi gyűlés a német nyelv tanóráinak meg
határozására ; egyszersmind 11) Kovács János preceptor 
elbocsáttatik. 12) Tormási preceptor fizetésjavitási kérelme 
elutasittatik. 13) Marcsa Sándor normális profeszszornak 
meghivatik. Ugyanekkor az iskola hetenként való vizitá- 
lását is elhatározzák. 14) 1788—1800. Jákó Mihály a 
preceptor, kit 1811-ben a magyar nyelv tanítására ismét 
meghívnak. 15) 1789. Bereczki János preceptort Sz.-György 
napig megmarasztják. 16) 1790. Berekszászi János német- 
nyelvtanitót elbocsátják; 17) Gyenge János pr. pedig 
lemond, de 1792-ben ismét felveszik; 1795-ben azonban 
elbocsátják. 1790-ben sörfőzést ajánlanak a preceptoroknak, 
de később ezért őket pénzül kárpótolják. 18) 1792. Fésűs 
András prim. preceptornak a közvetlen iskolai felügyeletért 
2 aranyat adnak. 19) 1791-ben Kusch Sámuel secundar. 
preceptort cégéres élete miatt elküldik. 20) Márkus Péter 
prec. bizonyítványait pedig viszszatartják. 21) 1793-ban 
Hajdú Balázs preceptort, kinek előbb jó bizonyítványt s 
ajánlólevelet adtak, szintén elbocsátják. 22) 1792. Rácz



István szintén egyik preceptor. 1793-ban a 3 -ik  p reeep- 
to r s á g o t  is felállítják. — 23) 1795-ben már rektornak 
hivja meg Laki Sándort a pártfogóság, ki egy mellé 
adott bizottsággal új iskolai törvényeket készít. Neki az 
iskolák fűtése és saját használatára az iskolai elöljáróság 
50 öl tűzifát ajánl; a többi tanítóknak pedig meghagyja, 
hogy öt mint igazgatójukat tiszteljék s neki engedelmes
kedjenek; fizetését 60 írttal s 1 gönczi hordó borral is 
megjavítják; 1797. profeszszori címmel megtisztelik. Ugyan 
ez évben a templomi éneklést ismét megparancsolják a nö
vendékeknek ; az órák felosztását a tanítók közt elrendelik; 
a tanórarendet a (helyi) konzisztórium megállapítja. 
Ugyancsak ekkor kimondatott, hogy az ó-szövetség tör
ténelmét a gyermekeknek tanítani kell, csakhogy a kézi
könyvet a presbitérium előbb átvizsgálja. 1797-ben a 
professori lakot elkezdték építeni. 24) 1798—1800. Szé
les András igazgató. Jött Debrecenből; egyszersmind 2-ik 
pap is volt s innen Németibe ment papnak stb. Mint 
maga mondja (a szatm. t. traktus ekkl. kist. 253. lap.), 
poétákat, rhetorokat s logikusokat is tanított stb. Ekkor 
egyszersmind 4 preceptor tanított a szatmári iskolában, 
a 4-ik preceptorság szintén 1798-ban állíttatván fel. Ez 
állomásra 25) Szabó János hozatott Debrecenből. 26) 
1800. Pósfai János igazgató lett a rhetorika tanára, ki 
1801-ben lemondván, 27) Szilágyi Dániel foglalta el 
helyét, ki kathedrai szolgálatra is volt kötelezve. Neki 
valamint elődének is, az iskolai pénztárból 154 frt. ren
deltetett. Itt működött 1812-ben történt haláláig. Vele 
együtt műkött, de őt túlélte: 28) Vajai Imre rektor, ki
nek az idejövetel költségét megtérítették s ki 1801—41-ig 
volt az iskolának kitűnő tanára. 29) 1809. Gál István, 
ki Debrecenből jött a grammatika tanárául s 1812. fa
fizetést kért. 30) Váradi Imre — szintén rektor, — ki 
hirtelen távozott. 31) 1811. Ny. Inczédy József, a 2-ik 
pap, szintén „profeszszor“ volt és egy tantervet terjesztett 
az elöljáróság elé; de 1812-ben lemondott. 1812-ben alig 
kapott igazgatót a pártfogóság. Széles Andrást hivta Cse- 
kéböl, de ennek kívánalmait nem teljesíthette; Tunyogi 
Márton nem jött; id. Lugossy József N.-Bányára ment 
papnak; Szilágyi János Szigetről nem jöhetett; végre 32)



Gáthi András jött, kinek mindig volt valami kérelme, 
míg végre azt határozta az elöljáróság, hogy olyanokat 
ne kérjen, a melyek nem teljesíthetők. (1813.) Vele szol
gáltak a már említett Vajai I. rekt.; 33) Vincze János; 
34) Rácz János gimn. tanítók. Ez utóbbi igen szigorú 
volt s utóljára megtiltották a testi fenyíték alkalmazását; 
úgyanynyira, hogy ha erre mégis netalán szükség lenne, 
egy presbiter jelenlétében alkalmazhat, de csakis 3 pálca- 
íitést. 35) Felsőeőri Cseresnyés Sámuel 1817—55-ig igaz
gatta a szatmári gimnáziumot. Született Szatmármegyében 
Encsencsen 1785-ben, hol atyja — szintén Sámuel, —/ 
lelkész volt. A grammatikai osztályokban atyja maga ta
nította, majd Káliéba, később Sárospatakra vitte, hol az 
ifjú Cs. S. folytonosan kitűnő tanuló volt. A bölcsészeti, 
jogi és tbeológiai tudományokat itt Rozgonyitól, Kövytől, 
Porkoláb és Szatmáritól stb. hallgatván, esküdt vagy 
primárius diákká lett; egyszersmind a Szentpály-, Pogány- 
és Vay-családok gyermekei mellett nevelősködött. Mint 
primárius M.-Keresztesre ment rektornak, hol több egyház 
hívta lelkészül; de ő tanári pályára szándékozván lépni, 
a meghívást el nem fogadta. Két év múlva a Sárospataki 
főiskolába hivatott humaniorum profeszszorul. Patakon 4 
évig tanított s mint jeles tanár, a lemondani szándékozó 
Kövy Sándor helyett a jogtanári székre volt kinézve s e 
végből a főiskola költségén a külföldi egyetemekre kül
detett volna, de a kimenetelt a körülmények meggátolák. 
Ekkor pataki tanári székéről lemondván, 1817-ben a 
szatmári gimnázium igazgatását vállalta el s itt 38 évig 
oly sikerrel működött mint tanár, hogy jó hírnevét mind- 
ezideig egy utódáé sem szárnyalta túl. Szatmárról Patak 
és Sziget hívta őt tanárul s ez utóbbi igazgatóul; de csak 
itt maradt; majd az abszolút kormány a nagyvárad-kerü
leti iskolák felügyelőségével kínálta meg, de öregségével 
mentvén magát, itt működött 1855-ig, midőn kholerá- 
ban meghalt, megkönynyezve tanítványai nagy seregétől. 
(Lásd az irók közt is e- mű 353-ik lap.) Cseresnyéssel 
együtt működtek a már említett, szintén jeles Vajai Imre; 
továbbá 36) Jákó Balázs. Született Németiben 1804. 
Tanult ott és Szatmári 1822 ig, Debrecenben 1825-ig, 
honnan mint theologr Zsoltra ment rektornak. 1828-ban



elemi-iskola-tauitó lett Szatmári; 1832-ben a gimnázium 
Il-od osztályát, később az I. osztályát tanította 1855-ig. 
Egy darabig helyettes-kántor is volt Németiben; már 
szintén nem él. 37) Dobrai Mihály 1849—55-ig mint 
„rektor" működött, tanítván a III-ik osztályt. Született 
1820-ban Németiben; tanult ott, Szatmári, Debrecenben, 
honnan Komádiba ment rektornak, majd 1848-ban kir. 
táblai jegyző lett Budapesté^ s innen hivatott meg tanárul. 
1855 óta elemi-tauitó. 38) Ábrái Károly 1853—55. Szü
letett Szatmári 1829.; tanult 1846-ig ugyanott, aztán 
Lőcsén, 1847—53. Debrecenben. Volt honvéd is. 1853-ban 
segédlelkész lett Szatmári s II. gimn. osztály tanára; a 
Cseresnyés halála után fél évig mint helyettes igazgató 
is működött.

VII. 1855—67-ig. Az 1855-ben szakrendszer szerint 
szervezett gimnázium élére Bartók Gábor állandó igazgató 
állíttatott, ki hivatalát csak 1856. március 9. foglalhatta 
el. Született 1813. ápril 14. Encsencsen, hol atyja rektor 
volt. Tanult Zsurkon, Sárospatakon 1838-ig, honnan M.- 
Szigetre vitetett elemi-tanítóul. 1841-ben a költészeti s 
szónoklati osztályok tanárává, 1850-ben a bölcsészettan 
tanárává választatott ugyanott. 1856. március 9-től 1867-ig 
működött, amidőn elbetegesedvén, nyugalmaztatok. 1856. 
a szatmári gyülekezet presbiterévé; 1858-ban pedig a 
szatmári egyházmegye ülnökévé választotta. Mint igazgató
tanár sok érdemet szerzett magának. Meghalt 1877-ben. 
(Lásd az irók közt is, e mű 354-ik lap.)

Az ő igazgatása alatt tanárkodtak: 1) a már emlí
tett Ábrái Károly, jelenleg h.-m.-vásárhelyi polgármester. 
(Lásd az irók közt is e mű 354. lap.) 2) Kanizsay Zsig- 
mond. Született Homokon, Szatmárban 1833. Tanult 
Szatmári, Debrecenben; volt szováti rektor. 1853—71-ig 
működött mint tanár s akkor ügyvéddé lett. (Lásd e mű 
355. lapján is.) 3) Nagy Áron Géza. Született N.-Doboson, 
Szatmárban 1823. Tanult Szatmári s Patakon 1846-ig, 
ezután nevelősködött s 1855. óta tanárkodik. 4) Orosz 
István. Született Botfalván, Ungmegyében 1817. Tanult 
Patakon 1839-ig, aztán nevelősködött stb. Szatmári 1872-ig 
tanárkodott, a midőn meghalt. 5) Zombory Gedő, ki az 
eltávozott Ábrái helyett jött s 1861 — 68-ig tanárkodott és



most megyaszói ref. lelkész. (Lásd e mii 356. lapján is.) 
Segédtanárok: Mándy Benő és Bartha Mór vallástanár, 
Joó Imre énektanár, Forster Jakab rajzmester.

1867. óta az igazgatóság évenként váltakozik. Ez 
időtől fogva tanárok voltak a kővetkezők: 1867.: Kani- 
zsay Zs. igazgató, Bartók G., Kovács I., Nagy A., Orosz 
I., Bajusz Mihály, Joó I. Az 1867/8-ik iskolai évben 
különben Bartók G. elbetegesedése s Zombory Gedő tá
vozása miatt Csécsi N. Miklós szatmári és Joó István 
németii lelkészek is tanítottak az intézetben. 1868.: Nagy 
A. igazgató, Sárközy Ignác, az előbbiek Bajusz kivételével. 
1869.: Orosz I. igazgató, Bihari Péter, Rácz István, 
Mecz Rudolf rajztanár s az előbbiek Bartók kivételével.
1871. : Bihari P. igazgató, Becsek Sándor s az előbbiek.
1872. : Rácz I. igazgató, Tóth Pál ideigl. tanár, Grabo- 
vieczky J . Leó tornatanár s az előzők. 1873.: Becsek S. 
igazgató, Szathmáry Sámuel ideigl. tanár, Kótai Lajos 
rajztanár és az előzők Tóth P. kivételével. 1875.: Gergely 
Károly igazgató, Nagy Elek, majd Csécsi N. Miklós val
lástanár, Némedi Miklós tornamester s az előzők. 1876.: 
Szathmáry Sámuel igazgató, Molnár János vallástanár, 
Grabovieczky J. Leó tornatanár s Némedi M., Nagy E. 
s Csécsi kivételével az előbbiek. 1877.: Rácz István 
igazgató, Tabajdi Lajos vallástanár s Molnár J. kivételével 
az előbbiek.

VIII. T a n á r i  f i z e t é se k .  T a n á r i  nyug in t éze t .  
1801.: a) Az l-ső profeszszor fizetése: 260 rhfrt. készpénz; 
3 akó bor vagy helyette 12 rhfrt.; minden vidéki tanít
ványtól 2 rhfrt. s 1 szekér fa; minden városi tanítványtól 
tűzifára 30 k r.; predikációs halott temetéséért 2 rhfrt. b) 
Az l-ső preceptor évdija: 200 rhfrt. készpénz; tűzifára 
minden városi tanítványtól 30 kr., vidékitől 1 szekér fa 
s 2 rhfrt.; predikációs halottól 36 kr., énekszóstól 24 kr. 
(Belliiv. fiz. öszszeg. kimut. 1801.) Jelenben (1877/8.) a 
6 rendes gimnáziumi tanár köztíl 5-nek a fizetése egyen
ként 760 frt. o. é. és 42 méter tűzifa; a 6-iknak pedig 
t. i. a „classica literatura tanárának" 537 frt. készpénz, 6 
hold katasztr. külső és 1 hold lanka-föld és tágas lakás, 
melynek egy részét bérbe is adhatja. Ezen kivül a vallás
tanár — ki mindig az egyik szatmári lelkész szokott



lenni, — 200 frttal; az ének és zenetanár, továbbá a 
rajz és szépirás tanára szintén 200 frttal; a tornatanár 
pedig 100 frttal dijaztatik évenkint. (1878. évi köziem.)

A gimnáziumnak lehető jeles tanerőkkel elláthatása 
szempontjából az elöljáróság régóta foglalkozott azon esz
mével, miként lehetne az elöregedett, vagy véletlenül 
munkaképtelenné lett tanárok, s illetőleg az elhaltak öz
vegyei 8 árvái sorsáról lehető legcélszerűbben gondoskodni. 
E végből 1872. május 12-én a tanügyi bizottság megbízott 
egy 3-tagú küldöttséget, hogy nyug- és gyámintézeti 
alapszabályt készítsen; mely elkészülvén, mind a tanügy- 
bizottság, mind a pártfogóság által elfogadtatott s életbe 
léptethetett. Ezen nyug- és gyámintézet alapját és jöve
delmét képezik a) a kegyes alapítók és hagyományozók 
e célra tett adományai; b) a jelenleg működő s ezután 
működendő tanárok 100 frtos alapítványai s 10 frtos évi 
befizetései; c) a növendékek 1 frtos beirási dija s minden 
növendék után 50 krnyi tandij-pótlék; a pártfogóság által 
a gimnáziumi pénztármaradványból évről-évre megszava
zott segély, műkedvelői előadások stb. jövedelme stb. stb. 
E nyug- és gyámintézet jótéteményeiben részesül minden 
a szatmári gimnázium szolgálatában elhalt rendes tanár 
özvegye, árvája, s az elnyomorodott vagy máskép mun
kaképtelenné vált rendes tanár, tekintet nélkül szolgálati 
éveire. Segélyezésre fordittatik a tőke kamatainak 8 az 
évenkénti befizetéseknek 2/3-a. Több gyámolitandó közt 
a segély egyenlően osztatik fel. Az özvegy új férjhezme- 
neteléig; a fi-árvák 20, a leányok 18 éves korukig kapnak 
segélyt. A nyomorékoktól a segély holtukig sem vonatik 
meg. Ha özvegy és árvák vannak, a segély az özvegy 
s az árvák között megfeleztetik. A kilépő tanár csak az 
általa befizetett öszszegek 6 % kamataira tarthat igényt; 
de csakis úgy, ha az intézetből kilépte után 10 éven belől 
áll be a segélyeztetés szükségessége. A segélyezés évne- 
gyendenkint előre a tanügybizottmányi elnök utalványára 
történik. Kétes esetekben az elnök előbb a gimnáziumi 
tanárkarral tanácskozik. A nyugintézet tőkéje a gimnáz. 
pénztárban külön számadás mellett kezeltetik. — Ezeu 
nyugiutézet alapja mindjárt az első évben 2042 írt. 82 
krra növekedett. A tanárokon kivül nevezetesebb adomá



nyokkal járultak hozzá a következők: gf. Dégeufeld Pál 
főgondnok 200 frt., Farkas Antal tanügybizottsági elnök 
200 frt., Márton Bálint 200 frt., Novák Antal róni. kath. 
kanonok 50 frt., a szatmári ref. egyházmegye gyülekezetei 
60 frt., a szatmári timár-iparegylet 50 frt., Szőke Bálint 
200 frt., Szíícs Gyula 50 frt., Horváth János 20 frt., sz. 
kir. Szatmár-Németi város 500 frt. stb. Az 1875/6. isk. 
évben pedig gyarapodott az intézet 876 frt. s 24 krral.

IX. A t a n u l ó k  (deákok) é le lmezése ,  jövedel-  
mök fo r r á s a i ;  az i sko l a  b i r t o k a i  s j a v a da lm a i .  
A d e á k o k  kö t e l e s sé g e i  s f egye lmezt ésök .  a) É l e l 
mezés.  Alapítványi tőkéi a szatmári iskolának 1607-ig 
nem lévén, a városi lakosok sorban főztek a deákoknak. 
1607-ben a sörfőzés helyett a város malma szombati 
vámjövedelmét választották s ebből maguk főzettek ma
guknak. A konyha költségeit fedezték még: a) azon ösz- 
szegek kamataiból, melyeket az erdélyi főurak, az őket 
évenkint megkereső szénior kezébe adtak, b) Ünnepre já 
rásból s a szuplikációk alkalmával gyűjtött pénz-, búza- és 
rozs-gytíjtelékből. c) Végrendeleti hagyományokból, d) Az 
iskolából tanítókat vivő egyházak által fizetett 3—4 frt. 
taksából, melynek fele az iskolát, fele az új tanitót illette. 
Később a deákság a sörfőzést ismét kérelmezte, s Szatmár 
nemeskeblíí női ismét elvállalták azt.

b) A d e á k o k n a k  — személyhez kötött — j ö v e 
de lmei  pedig ezek voltak: a) Sorban éneklésért a tem
plomban különös fizetés, b) A magános vagy köztanitó- 
ságért szintén dij járt s az utóbbiak közül 1700-ban az 
orátorok tanítójáé (praeceptor) 30 frt.; a poétáké, szinta- 
xistáké s grammatistáké 25—25 frt.; a parvisták 1-ső és 
2-ik tanítójáé 16—16 frt. c) A halottra- és d) ünnepre- 
járásért szintén dijaztattak. e) A büntetéspénzek, külön a 
deákok számára végrendelt hagyományok s a város aján
dékai az év végével szoktak kiosztatni a fennsőbb tudo
mányok hallgatói közt. — Az iskola degradáltatván, mind
ezen jótétemények megszűntek, s az élelmiszereknek 
megdrágulásával mindinkább költségessé vált a szatmári 
gimuáziumbani taníttatás. Ezen csak némileg is segítendő, 
egyes jóltevők egykor-máskor egyes ösztöndíjakat tettek, 
igy p. 1859-ben egy a Kazinczy-ünnepélyt követett lakoma



alkalmával öszszerakott gyűjtelék fele — 150 írt — azon 
célból adatott át a gimnázium igazgatóságának, hogy ezen 
ösz8zeg kamatjai évenként a legkitűnőbb magyar müvet 
készítő tanulónak adassanak ki. Kegyes pártfogókat azóta 
is minden vizsga és iskolai ünnepély alkalmával juttatott 
a gondviselés, kik siettek ösztöndíjak kitűzésével növelni 
a növendékek szorgalmát. Továbbá a szatmári kereskedők 
évről-évre papír, acél-toll, irón és toll-szárral látják el a 
szegény tanulókat s a tanárkar ajánlatára számos szegény 
és jóigyekezetű tanuló tandij-elengedésben részesül. Végül 
a közelebbi 2 évben a lelkes tanügybarátok egy t á p 
i n t é z e t  alapításán fáradoztak s nemes fáradozásukat jó 
eredmény koronázta.

c) A s za tmár i  i sko l a  j a v a i  közűi már Berencze 
.sorsóról fellebb beszéltünk. E fejedelmi hagyományon 
kívül 1675 és 1678 közt Nagy Sámuel kassai lakos Ud
variban, Zsarolyánban és Németiben 1-1 telket és szép 
menynyiségű földbirtokot ajándékozott ez iskolának; azt 
azonban nem tudjuk, hogy e javaknak birtokába jutott-e 
az iskola valaha. Mostani (1878) birtoka a 613. helyrajzi 
szám alatt fekvő 611. sz. s 749 D° területű udvarral biró 
iskolai épület, melyet a szatmári egyházzal közösen bir
tokol;*) továbbá ugyancsak közösen bir egy 1100 D° 
területű földet a Dinynyéskertben a 7980 helyrajzi szám 
alatt; végül — mint igazgatói állományt — bir az iskola 
egy 638 D® területű udvaron épült 616. számú házat a 
608, és egy 1248 D® területű szántóföldet a Hóstánczban 
6614. helyrajzi szám alatt. A mi pénzerejét illeti, arról 
csak anynyit tudunk, hogy 1852-ben a városi és vidéki 
adakozók nagy hirtelenséggel 20,000 pengőfrtot raktak 
Ö8zsze, hogy az iskola léteiét biztosítsák; melyhez sz.

*) A fordított L alakú — igen szilárd anyagból épített 1 emeletes — gim
náziumi épület építéséhez 1803-ban már megtétettek a szükséges előkészületek. A 
szatmári egyházmegye már előbb köröztette az épitési szándokot; ekkor pedig 
fölhívta a gyülekezetek lelkészeit, hogy addig is mig a szatmári követek megje
lennének, járjanak utána, hogy a földesurak b a nép mit adhatnak e célra: egy
szersmind ez okból külön megkereste a földesurakat is. Az épület terve egyébiránt 
csak az 1813. február 10. tartott egyházmegyei gyűlésen mutattatott be s fogad
tatott el és csak ezután kezdetett meg az építés az egész Szatmármegye prot. 
lakossága s egyházai támogatása mellett.



kir. Szatmár-Németi városa évenkint 1350 p.-frtot adott 
és ad. 1855-ben azt jelenté a szatmári ref. egyház fő
gondnoka a szatmári ref. egyházmegyének, hogy a gim
názium a kormány által csak úgy fog elismertetni, ha 
40,000 p.-frt. alaptőkét tud kimutatni s e tőkéből akkor 
(1855 ben) csak 2000 p.-frt., ezen kívül a kezelési költ
ségek hiányzottak, minélfogva az egyházmegye újabb 
adakozást rendelt e célra; a prot. buzgóság pedig mind- 
inkább-inkább virágzóvá teszi az iskolát.

d) A deákok  kö te le s sége i  s fegye lmezt e té sök .  
A beöltözött deákoknak némi kötelezettséget is kelle tel- 
jesiteniök, jelesül: a) A novicius diákok éjjelenként az 
iskolában tartoztak őrködni; a kiszökdöső és kimaradókat 
följelenteni; a malomban az iskola búzája őrlése alkalmával 
és szombati vámszedéskor fölvigyázni s a konyha körül 
6—8 hétig felügyelni, b) Az idősebb s részben már vég
zettek is 8-an tanították az alsóbb osztályokat egész a 
logikáig s 1623 tájáig 1-1 a templomban a kántorságot 
is vitte 3-3 hónapig 4 frtért. c) A kontraskriba és az 
esküdt deákok a rendre vigyáztak. Tagjai voltak az 
iskolaszéknek s a könyvtárnok is közölök választatott, d) 
Az egész ifjúságra a szénior ügyelt fel. Kezébe folytak 
mindazon jövedelmek, melyek az ifjúság élelmezése és 
díjazása alapjául szolgáltak; ő kölcsönzött a megszorult 
ifjaknak is. e) Ünnepi legációba, továbbá szuplikálni 
járni mindnyájan tartoztak. *)

A kötelességöket mulasztók az iskolaszék mint fe
gyelmi hatóság elé állíttattak. A fegyelmezési eszközök 
voltak: az intés, nyilvános szavalásra, a nagyobb mulasz
tásokért pedig 2—3 dénárra büntetés, — mint ez az 1749. 
július 30. ülés végzéséből kitetszik, — s a legnagyobb 
kihágás esetén a bebörtönzés és eltávolítás.

*) 1740. pünkösdkor a következő helyekre mentek ki legációba a szatmári 
deákok u. m. Csomaköz, Cseke, Milota, Domahida, Dob, Mikola, Batiz, Megy- 
gyes, Újlak, Györgytelek, Szőlős-Vegardó, Rápolt, Péterfalva, Kisszekeres, Krassó, 
Istvándi, Császló, Mánd, Kisnamény, Porcsalma, Csenger, Zsarolyán, Nagyszeke
res, Gacsály, Óvári. Ezeken kivül: gf. Teleki Mihály, gf. Bethlen József, gf. 
Teleki Ádám, Teleki László, Kemény Anna és báró Wesselényi Ferenc ud
varaiba 2-2, — Ajtay Sámuel, Böszörményi József, Szintayné s Forray György
höz 1-1 ifjú.



X. Az i sko la  k o r m á n y z a t a  és i g a z g a t á s a  
h a j d a n  és most .  Hajdan az iskolát Szatmár város 
tanácsa kormányozta a szatmári ref. egyházmegye ellen
őrző felügyelete mellett egész addig, mig a szatmári egy
házakban is felállittatott a presbitérium. A városi tanács 
hívta s fizette a tanárokat, kiknek behozása azonban 
rendesen esperesi konszenszus mellett történt. Az egyház
megye a kánonszerű vizitációk s a vizsgálatok alkalmával 
vett tudomást az intézet ügyeiről s őrködött a felett, hogy 
az egyház és tudomány szolgálatába állani szándékozó 
ifjak helyesen vannak-e nevelve? A tanárok az egyház- 
megyei gyűlésekre rendesen meghivattak és több köztílök 
egyházmegyei ülnök is volt. — A szatmári ref. egyházban 
is felállittatván a presbitérium, ez csakhamar azon jogok 
és teendők gyakorlatába jutott az iskola körül, a melyeket 
előbb a városi tanács birtokolt. Ez időben az egyházmegye 
egyenesen úgy tekintette az iskolát, mint a szatmári ref. 
egyház tulajdonát s ez egyház tanácsát tartotta és ismerte 
el annak törvényes kormányzójául. — Azonban jöttek az 
üldözés napjai s midőn a szatmári egyház illetőleg Szat
már város lelkes lakossága nem birt a jezsuita fondorlatok 
s a kormányi erőszaknak ellenállani, Szatmár-, Szabolcs-, 
Bereg- és Ugocsavármegyék nemessége kelt ennek — 
mint természetes patronus, — védelmére. De hogy ezen 
megyéknek nemes kötelmeiket igazán felismerő rendei is 
kénytelenek voltak az erőszak előtt meghajolni, fenntebb 
láttuk. Ily körülmények közt fejlődött ki a p á r t f o g ó s á g  
iskolakormányzó hatás- és jogköre. Nem tudjuk mely évben 
s kinek a kezdeményezésére alakult, de a világos hogy 
létezett; mert midőn az iskola veszélyben van, egyszerre 
a szintérre lép, hogy az üldözöttet védelmébe fogadja. 
Majd midőn békésebb idők jőnek, ismét eltűnik mintegy 
s jog- és hatáskörét a szatmári egyháztanács békésen 
gyakorolja; a szatmári egyházmegye pedig folytatja a vizi
tációk és vizsgák alkalmával ellenőrző szerepét. Később a 
degradált iskola mellé a szatmári presbitérium inspektorokat 
(a későbbi tanügybizottmányi elnököket) állít, az egyházme
gyéből a már rég szereplő főgondnokok mellé, vidékbeli 
gondnokot választat. Végre jő a forradalom, mely után az 
iskola kormányzó testületében is új szervezkedés áll elő.



A forradalom előtti időkből a szatmári ref. iskola 
f őg ond nok a i  közűi a következők nevei maradtak fenn: 
1735 körül gf. Bethlen József mármarosi főispán. 1754 
körül báró Wesselényi Ferenc. 1812-őt előzőleg gf. Rhédey 
Lajos. 1813 s az azt követő években báró Wesselényi 
József közép-szolnoki főispáni helytartó és vidékbeli he
lyettese Kisdobronyi Izsák Gáspár segédgondnok, kik a 
szatmári ref. egyházmegye 1813. január 13. és február 
10-iki gyűlésén választattak meg. I n s p e k t o r o k  voltak: 
1802. Gáspár Pál. 1813. Gáti István. A közvetlen igaz
gatást a vezér-profeszszor vitte, kinek hivatala állandó volt.

.. A forradalom után az „Organisations Entwurf“ meg
jelenésével új szervezkedésre hiván fel Szoboszlai P. István 
püspök az iskolát, a szervezkedés megindítását ismét a 
szatmári ref. egyháztanács vette át; elsőben is az ügyek 
közvetlen vezetésére egy tanügyi bizottmány alakittatott. 
Minthogy pedig az iskola újjászervezésekor az alaptőkéhez 
a sz.-németi egyház is tetemes öszszegekkel járult: az 
iskola fontosabb ügyei intézésében a németi egyháznak is 
őt megillető rész juttatott; de egyszersmind magok az 
alapítók is meghivattak. Különben — midőn 1857-ben 
arra szólitá fel az iskolai elöljáróságot, hogy ne csak a 
tanügyi bizottmány, hanem az egész pártfogóság nyilat
kozzék a felől, vájjon kész lesz-e feltétlenül végrehajtani a 
kormány rendeletéit s ezen nyilatkozattételében való rész
vétre a szatmári és németi egyházak vegyes gyűlése a 
szatmári egyházmegyét is fölkérte: az egyházmegye (1857. 
július 2—3.) 18. számú határozatával oda utasitá a testvér
egyházakat, hogy e fontos ügyben való tanácskozás végett 
hívják meg az öszszes alapítók közönségét. Különben a 
gimnáziumot pártfogoló öszszes testületek hatás- és jog
körét szabályozó alapszabály is elkészült. 1866. október 
31. mely szerint a kormányzási jog a pártfogósági nagy
gyűlés által választott tanügybizottmány, a szatmári s 
németi vegyes egyházi gyűlés s a városi és vidéki öszszes 
pártfogók, a szatmárvármegyei 3 (szatmári, n.-károlyi s 
n.-bányai) traktus elnökeiből alakult nagy pártfogóság 
közt oszlik meg, a fensőbb egyházi testületek felügyeleti 
jogának épségben hagyásával. A tanárok is rendesen a 
nagy pártfogósági gyűlésben választatnak; itt erősittetik



meg végleg a tanrendszer is, — melyre nézve irányadók 
a debreceni és s.-pataki gimnáziumok tantervei; — továbbá 
ide terjesztetik a költségelőirányzat s a gimnáziumnak egy 
külön pénztárnok áltál vezetett számadása stb. *)

1866 körül a pártfogóság rendes elnökéül Vállyi 
János a szatmári ref. egyházmegye segédgondnoka válasz
tatott; de ez országos képviselő is lévén, lemondott; majd 
főgondnokul gf. Dégenfeld Pál választatott meg Erdő- 
szádáról, ki e díszes tisztet most is viseli s ki az iskola 
részére többnemtí adományt tett.

1855—61. a tanügyi bizottmány elnöke Boros Bálint 
polgármester volt, alelnöke pedig Joó Zsigmond. 1864. 
elnökké id. Mándy Péter, alelnökké az előbbi lett. Mándyt 
Vajay Károly, őt pedig Farkas Antal ügyvéd váltotta 
fel. A gimnázium mindkettőjüknek, de különösen az 
utóbbinak, ki az elnökséget most is viszi, igen-igen sokat 
köszönhet.

XI. Könyvt á r ,  muzeum és egyéb  t an sze r ek  
és eszközök,  a) Könyv tá r .  A szatmári iskola könyv
tárának alapját Bethlen Gábor erdélyi fejedelem vetette 
meg, kinek a könyvtárra tett hagyományából legelébb 1632. 
a várban meghalt pap Károlyi Benedek, 1633-ban pedig 
Vári P. Bálint tanár könyvei vásároltattak meg; ezeket 
szaporította 1674. Tarczali Bogdány Péter esperes és 
Szenczi A. Pál tanár is. A város 1703-ban fölégettetvén: 
„bibliotheca in his patribus vix ulli secunda damno irre
parabili igni et rapinae data.“ Maradványai 1720-ban 
öszszeiratván, 247 darabot tettek s 1754-ig újra szaporit- 
tattak; de majd az üldözés alatt ismét elpusztultak. Széles 
A. (A szatm. t. traktus tört. 253. lap.) azt mondja, hogy 
némely könyvei az iskolának a debreceni kollégiumnál 
vettettek zálogba, némelyek aukción eladattak, mint p. 
Németi István idejében; a többiek darabig az első pap la
kásán tartattak. 1855-ben a könyvlajstrom szerint 2400-nak 
kellett volna lennie; azonban Bartók Gábor már csak

*) A 60-as években a vizitáló esperest nem akarta az igazgató elfogadni; 
de az 1863-ban kelt 47. számú egyházkerületi végzés megjelenése óta a szatmár- 
egyházmegyének a vizitációk és vizsgák alkalmával gyakorlott felügyeleti jog- 
gyakorlata sértetlen fennáll.
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970-et talált; ő aztán 1858-ban megkezdte a könyvgytíj- 
tést, miután a Kiss Gedeon szatmári főgondnok által 
öszszegyüjtött 62 írtból, az álványokat elkészíttette. Köny
veket adtak: Vajai Károly mintegy 400 darabot, Lányi 
Dániel Rónaszékről 52, Gyene Károly 90, Kiss Gedeon 
10, Hartman János 8, Mándy Péter 10, György Lajos 
németi lelkész 283, Boros Bálint 121, Illyés István f.- 
gyarmati lelkész 60, Szabó József Gyarmatról 40 dbot 
s 10 irtot, a u.-váradi helytartóság 24, Köszeghy Mihály 
orvos 20, Kiss Áron esperes 10, Barkász Dániel 20, 
Darvay Ferenc 503 dbot stb. Úgy hogy 1861-ben már 
1714 db. könyve volt az iskolának. Bartók a könyveket 
nem szak szerint rendezte; ez később következett be. Az 
1875/6. iskolai év elején már a könyvtárban 5760 darab 
könyv volt, mely azóta is jelentékenyen szaporodott.

b) Múzeum. 1858-ig múzeum nem is létezett; ekkor 
kezdték azt megalapítani. 1861-ben már a növény-gyűjte
mény benne 700, a rovar- és lepke-gyűjtemény 200 példányt 
tett. Madarak és emlős állatokat Orosz István tanár szer
zett és tömött. A fészek- és tojás-gyűjtemény szintén na
ponként szaporodott. A kagylók száma 80-ra ment. A 
pénz- és érem-gyűjtemény alapját Gyene Károly, Vajai 
Károly, Kiss Gedeon, György Lajos, Fáy Imre, a Darvay 
örökösök s Kovács Imre vetették meg mintegy 100 dbbal. 
Az ásványok száma 125-öttett. A természettani eszközöket 
egy villanygépen kívül Orosz István tanár készítette, a 
mit készíthetett stb. Az 1875/6. értesítő szerint: a termé
szetrajzi tárgyakból az állattaniak 1185 fajt, a növény
taniak 847 fajt tettek, ezeken kívül gyümölcs-utánzat és 
egyéb volt 12 db. Ásványtani tárgyak: jegec-váz 12 db.; 
jegec-minta 60 db.; ásvány kémszer 23; drágakő-minta 
22; rendszeres ásvány-gyűjtemény 243 faj; be nem soro
zott nagy ásványpéldányok 97 db.; 37 kőzet és 13 kövület. 
— Természettani eszközök: Az ált. túl. értelmezéséhez 
12 db., az egyensúly és mozgás értelmezéséhez 26 db., 
hőtani eszköz 4, delejességi 6, villamossági 40, fénytani 
16. — Vegytani tárgyak: eszköz 49 db., 854 gramm 
üvegcső, kémszer 57. — Képes taneszközök: Schubert 
„Az állat- és növény ország képes természetrajza “ 4 köt. 
Bopp Természettani fali táblái, Fiedler Bonctani fali



táblái, Ruprecht és Voiglaender Természetrajzi falitáblái. 
Földrajzi taneszközök: Nagy földgömb 3, kisebb, latin 
szövegű földgömb 2, éggömb 1, telluriun 1, nagy fali 
térkép 9, néma térkép 3. — Menynyiségtani eszközök: 
Táblavonalzók, szögvonalzók, körzők, idomok, táblák stb. 
Archaeológiai tárgyak: Rézpénz 370 db., ezüst 263 db., 
arany 1 db., bankjegy 35, emlékérem 20, ókori edények, 
szobrok, fegyverek 40 db. Ezeken kívül még e tanévben 
az iskola gyűjteményei részint ajándékok, részint vásárlás 
útján is szaporodtak. A torna-iskola a hozzá szükséges 
eszközökkel 1875-ben létesült; addig a szatmári kir. gim
názium tornaszerein gyakoroltattak a növendékek.

XII. Népesség.  1610—62-ig tanult a szatmári is
kolában 1278 diák. 1801-ben a tanulók száma volt 163; 
1877-ben pedig: 194. *)

68) Szatmári-Hostát.
A könynyebb védhetés szempontjából a szatmári 

belváros is a Szamos egy ágával vétetvén körül, Szatmár- 
nak — a mostani hídtól délre fekvő külvárosa, az úgy
nevezet Hóstát, vagy Hóstáncz is külön egyházzá alakult. 
Bajos lévén ugyanis ezen külváros lakosainak a Szamoson 
át a belvárosba járni istenitiszteletre, külön papot kíván- 
tak; de ezen kívánalmukat a tanács nem teljesítette, ha
nem 1629-ben — magának Bethlen Gábor fejedelemnek 
tanácsára, ki ekkor Szatmárt is bírta — azt rendelte, 
hogy egyik héten egyik, másik héten másik belvárosi 
lelkész járjon ki a Hóstátba, minden vasárnap 2-szer, 
minden szerdán és pénteken l-szer prédikációt tartandó. 
Ezzel a hostátiak nem sokáig elégedtek meg, hanem 
1646-ban I. Rákóczi György fejedelemhez folyamodtak s 
tőle külön paptarthatásra jogot is nyertek. így lett aztán 
1647. Gönczi Mátyás előbb belvárosi pap a hóstáti egy
ház első lelkésze, ki innen 1647-ben Aranyos-Megyesre 
ment; őt 1648. Zsarolyáni Pál váltotta fel. 1660-ban 
Dobrai Sámuel volt a hóstáti pap, kit Csegöldi Demeter

♦) A ki ez intézet jelenéről többet akar tudni, az évenként kiadott értesí
tőkhöz utasítjuk.



követett, ki előbb a várban szolgált; ezt pedig Vári János 
váltotta fel. Hivataloskodásuk tartamát s utódaik neveit 
nem tudjuk. 1678-ban Szalacsi Demeter volt a hóstáti 
pap, kit még ez évben Gyöngyösi Joó Mihály, előbb a 
szatmári kollégium tanára követett. Ez itt 1680-ig szol
gált, midőn I. Apafii Mihály erdélyi fejedelem hadai Hós- 
tátot elpusztítván, Avasájvárosra ment lelkésznek; a hóstáti 
egyház pedig soha többé helyre nem állt, noha temploma 
felépítésére többen tettek ajánlatokat s 1686-ban is Posz
tós János végrendeletében e célra 200 frtot hagyományozott. 
A Bélteki Us. Mátrikulája (45. lap) már pusztán csak 
nevét említi.

69) Szatmári-Vár.
I. Az eg ye s  l e l k é s z e k  s h i v a t a l o s k o d á s u k  

a l a t t i  n éme ly  események.  1606-ban Szatmármegye 
s a szatmári vár is az erdélyi fejedelemséghez csatoltatván, 
ez utóbbiban a német helyőrséget magyar és reformált 
katonaság váltotta fel. E katonaságból alakult a várbeli 
egyház, melynek papja i  közül a következőknek neveit 
ismerjük: 1) 1613. Gömörmegyei Mihály. 2) 1624. Ká
rászteleki Mihály, ki 1612. debreceni, 1621. szatmári, 
1622/3. nagybányai pap lett s a várba hozatván, ott 
1629 végén meghalt; őt követte 3) 1630. Károlyi Bene
dek, ki 1631. szintén ott halt meg. 4) 1631. Sági Mihály, 
ki a városból vitetett fel. 1632-ben a városban 600 frtos 
házat vett s 1640. már sárközújlaki pap volt. Utóda lett 
5) 1634 körül Mezőlaki Miklós — a kit „Zoltán Józsa 
kapitány idejében ns. Szatmárvármegye tartott" ; a tisztek 
kathólikusok lévén. 6) 1638—40. Laskai György. 7) 
1640—43. Szikszai György. 8) 1644. Nagyidai Pál, előbb 
sárközújlaki lelkész. Ót 9) Gönczy Mátyás váltotta volna 
fel; de 1645-ben I. Rákóczi György fejedelem birtokába 
jutván Szatmár, ő a régi templomot elbontatta, s mig az 
építés történt, Gönczy a belvárosban szolgált í s innen 
ment a Hóstátba. 10) 1655. elkészülvén az új templom, 
Tarczali Bodány Péter, a későbbi esperes költözött fel a 
várba, (lásd e mtí 309. lap.) ki innen Csengerbe változ
ván, 11) Szálóczy Mihálynak adott helyet, ki innen Sajó-



szentpéterre költözött s borsodi esperessé lett. 12) 1658. 
az előbbi helyét Csegöldi Demeter foglalta e l, ki az iskola 
zugában házat vett s 1661. a Hóstátba ment. 13) 1661-ben 
ismét Tarczali B. Péter esperes vitetett fel a belvárosból, 
ki ismét oda szorult vissza, a jezsuiták elfoglalván a 
templomot. Ez után nem tudunk róla semmit. 14) 1705-ben 
még egyszer helyre állt a várbeli ref. egyház és Szath- 
ínári R. István mint ennek lelkésze ir alá a szatmári 
egyházmegye törvényeinek a Tarczali-féle jegyzőkönyv 
254. lapján. De már 1707 körül a Bélteki Us. mátriku- 
lája 9. lapján ez van róla feljegyezve: „Várbeli ekkla 
oda van."

II. A vá rbe l i  i sko l a  t an í t ó i ró l  szintén keveset 
tudunk. Széles A. és Bartók szerint Bethlen Gábor feje
delem 1622. elfoglalván a szatmári várat, ott külön iskolát 
és könyvnyomdát állitott. Hogy később is mindig volt a 
magyar reform, őrség gyermekei számára iskola, azt „a 
szamosközi h. h. koncionátoroknak" Wesselényi F. nádor
hoz 1665. benyújtott gravámenei igazolják.

in. A vá rbe l i  b e lh i v a t a ln o k o k  f i zetése  részint 
az őrség által fizetett proventusból, részint a várhoz tartozó 
uradalomtól az udvarbirák által kiszolgáltatott deputátum- 
ból telt ki; sőt volt eset reá, hogy a várbeli belső embe
reket Szatmárvármegye fizette. És hogy a várbeli jövedelem 
jelentékeny lehetett, igazolja az is, hogy a várnak espe
res rangú papja is volt. Különben lásd részletesen e mii 
123-ik lapján.

IV. Templom,  ú r asz ta l i  eszközök,  l e l kész i  
és i sko la i  épüle tek .  A fenntebbi irók szerint a tem
p l o m o t  is Bethlen Gábor adta volna át 1622-ben a 
reformátusoknak; azonban a közelebb említett h. h. kon- 
eionátorok gravámenei szerint az öregbik Rákóczi György 
fejedelem építtette, még pedig alkalmasint tornyostól együtt; 
(lásd e mii 122. lap.) még pedig nem is a kathól. tem
plom helyén. Kun István főkapitány (1655-ben életben 
levő) szolgái tanúskodhattak épitése idejéről is. E templomot 
a „szamosközi traktus" papságának 1622. december 4-én 
Szatmárvármegyéhez intézett panasza szerint 1622. nov. 
23 án Cobb várparancsnok foglaltatta el katonáival. E 
foglalás ellen Tarczali B. Péter esperes nemcsak tiltako



zott, hanem még azután egy darabig istenitiszteletet is 
tartott benne, noha folytonos botránkozások között; de 
elvégre is kiszorittatott onnan. (Lásd e mü 121-ik lapján.) 
Szatmárvármegye felterjesztést tett ez ügyben, süt 1664. 
Rayki Gáspárt egyenesen az uralkodóhoz küldötte, de 
orvoslást nem nyert; a templom viszsza nem került. Az 
ú r a s z t a l i  eszközök  a belvárosba vitettek s 1 kehely 
most is a szatmári egyházban használtatik. A 1 e 1 k é s z i 
l ak ró l  mit sem tudunk; de bizonyosan lenni és elfog
laltatnia kellett ennek is. Az iskoláról az 1665-iki gra- 
vemenek azt állítják, hogy azt Kun István saját költségén 
építtette. (Lásd e mii 123. lap.)

70) Szatmár-Nómeti.
Szatmár-Németit az általános tudalom szerint az I. 

István király neje — Gizella — által behívott németek 
alapították, kik és utódaik természetesen róm. kathólikusok 
voltak egész a reformációig. Sz.-Németi mint róm. katli. 
hely is nevezetesebb egyházak közé tartozhatott; mert az 
1230. nyert kir. kiváltságlevél kiveszi lakóit az esperesi 
hatóság alól s közvetlen az erdélyi püspöki hatóság alá 
rendeli, fölhatalmazván egyszersmind a plebánus szabad 
választására is. 1349-ben János, a németi plebánus már 
az erdélyi püspök helynöke volt. 1360-ban pedig ugyan
csak János németi pap ugocsai esperes vala. — 1404. 
IX. Bonifác; 1464. pedig II. Pius pápa az erdélyi püspöki 
hatóság alól is kivette Németit s egyenesen az esztergomi 
érsekség alá rendelte: mindazáltal még 1465-ben is 24 hordó 
bort fizet dézma gyanánt az erdélyi püspöknek. A világi 
papság mellett szerzetesek is laktak Németiben, neveze
tesen 1339-ben domokos-rendi barátok és 1370-ben apá
cák; sőt az előbbiek még 1554-ben is tartózkodtak ottan. 
A reformáció meggyökerezésével teljesen kipusztult Néme
tiből is a róm. katliólicismus s csak az önálló erdélyi 
fejedelemség bukásával kezdett az ismét éledni. 1689-ben 
Németi az egri püspökséghez csatoltatott; 1804 ben pedig 
az újonnan felállított szatmári püspökséghez. 1833-ban 
Haárn János szatmári püspök irgalmas barátokat, 1842-ben 
pedig — a sebes Szamos egykori medre helyére — ir



galmas-rendi apácákat telepített. (Szirmai Szatm. egyh.-m.-e.
I. kot. 12., 144., 154. stb. Bartók Szatmár-Németi tört. 
87. stb. lap.)

Németi reformáltatása ugyanazon időben történhetett 
a midőn Szatmáré, ugyanazért e tekintetben — ismétlések 
kerülése céljából, — a „Szatmár" alatt elmondottakra 
utalunk. Régmúltjáról, vagyis az 1610-et előző időbeli 
sorsáról keveset tudunk; miután a régi adatok ha voltak 
is feljegyezve, az 1703-iki tűzvészben elhamvadtak. Anynyi 
tény, hogy ez egyház egyike volt a legtekintélyesebbeknek, 
mit az is bizonyít, hogy benne 1607., 1629. s 1651-ben 
egyházkerületi gyűlések, — 1646-ban pedig Tolnai Dali 
János és a puritánizmus ellen — nemzeti zsinat tartatott. 
(Lásd e mű 92. stb. lapját.) Tekintélyes volta mellett 
szól az is, hogy egykor a szatmárihoz hasonló nagyobb 
iskolája volt s lelkészei sokszor viseltek esperesi hivatalt. 
Az üldözés miatt ez egyház kevesebbet szenvedett, mint 
a szomszéd Szatmár: miudazáltal Németinek is voltak rósz 
napjai. Azt nem tudjuk, hogy midőn 1557. I. Ferdinánd 
vezére Telekessy Imre, 1562-ben pedig a törökök feléget
ték Németit, menynyi kárt szenvedett az egyház, de már 
az 1703-iki tűzvész által okozott káráról bővebb tudo
másunk van. Ugyanis: 1703. aug. 16. gf. Löwenburg 
szatmári várkapitány megtudván, hogy a németiek II. 
llákóczy Ferencnek meghódoltak, Losouczi János németi 
bírót a tanácscsal együtt elfogatván, délután 6 órakor 
kihirdette, hogy a várost 6 óra múlva el fogja égetni s 
éjfélben föl is gyújtatta. Ekkor elhamvadtak a templom, 
torony s a parókhiák s ezek egyikén a szatmári reform, 
egyházmegyének legrégibb iratai 8 jegyzőkönyvei. A meg
menekült egyházmegyei jegyzőkönyvekben alig van valami 
szó Németi régmúltjáról, kivévén egyes németi lako
sok házassági- és váló-pereiben hozott ítéleteket, kezdve 
1670-en. Tudomásunk szerint az egyes belhivatalnokok 
s hallgatóik között támadt súrlódásokat s a gyüleke
zet elöljáróinak az egyházmegyei felügyelet lerázására 
irányzott és több ízben megújult törekvését leszámitva, — 
a németi egyház békés és csöndes volt. A jelen század 
második felében pedig a haladásnak határozott jeleivel 
találkozunk. Nevezetesen a szatmári gimnázium megmen



téséhez s azóta úgy enuek mint a nőnöveldének fentartá- 
sához nevezetes öszszegekkel járult és járul; saját népis
koláit jól berendezte s szaporitá és benne a legújabb időben 
árvakáz is alakult stb.

II. Az egyes l e l k é s z e k  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  nevezetesebb e s e m é n y e k .  Németi reform, 
papjainak névsorát csak az 1611-ik évtől fogva tudjuk 
lehozni, jelesül: 1) Szőlősi B. János, ki hihetőleg egy 
lehetett a „Magyar Athenás" 284. lapján emlitett Szőlősi 
Bedő Jánossal, ki Pareusnak kedves tanítványa volt, de 
mivel a Formula C'oncordiáuak alá nem akart írni, Wit- 
tenbergből kihajtatott. 2) 1616. Óvári Miklós, ki vagy 
igen soká volt németi pap, vagy utódát nem tudjuk, 
minthogy közte és 3) Hodászi S. Miklós közt, kit 1639-ik 
évben hoztak Németibe, adataink másról nem emlé
keznek. Ez tanult Debrecenben, honnan a külföldi aka
démiákra ment s onnan viszszatérve a tasnádi zsinaton 
1630-ban pappá szenteltetett; 1639. németi, majd még 
ugyanazon évben nagybányai pappá lett; 1642-ben bányai 
esperessé választatott; 1646-ban a németi nemzeti zsinaton 
jelen volt; 1649-ben tiszántúli püspökké tétetett s 1651. 
meghalt. *) 4) 1641—50. Megyesi István. (Lásd az espe
resek közt.) Németiből Szatmárra ment át. 5) 1663. Sepsi 
Korócz András. 6) 1675. Szeuczi A. Pál, előbb szatmári 
oktató. Úgy ez, mint elődje előtt még más valaki lehetett 
németi pap, de adataink róla hallgatnak. 7) 1679—85. 
Debreczeni Kozma János. Elment innen Szatmárra s ott 
1690-ben meghalt. Utódját nem tudjuk. 8) 1693. Bányai 
F. Péter. 1699-ben bányai esperessé és sárosberkeszi, 
1707-ben a.-misztótfalusi pappá lett s ott 1708. meghalt. 
9) 1694—1708. Bélteki János. (Lásd az esperesek közt.) 
Alatta hamvadt el a németek által felgyújtatva Németi 
1703. Meghalt 1708. 10) A „Honor posthumus" című 
halotti versgyűjteményben Vári Nagy István is németi 
papnak iratik; de adataink róla hallgatnak. 11) Budai 
Mihály, kit még Bélteki életében s betegeskedése alatt 
hoztak Németibe 1706; de 1710-ben meghalt. 12) 1711.

*) Hodászinak 1649. november 29. Jankafalván Albisi Zólyominé Daróczy 
Zsófia felett mondott halotti beszéde nyomtatásban is megjelent.



Muzsnai Márton. 13) Szigeti Gyula István. Született Szi
geten, hol atyja Sz. Gy. György lelkész volt; tanult 1693. 
Szatmárt, Enyeden, honnan 1704. N.-Bányára vitték ta
nítónak; 1705-ben a németországi s hollandi akadémiákra 
ment; 1708-ban u.-bányai profeszszorrá, 1711. németi, 
1712. n.-bányai pappá lett; 1714. enyedi tanárrá tétetett 
s később egyházkerületi jegyzővé, 1737-ben pedig erdélyi 
püspökké választatott. 1738-ban több erdélyi jelesekkel 
együtt elfogták; de ártatlansága kiderülvén 1739. szabadon 
bocsáttatott, a midőn ártatlan voltát is országszerte kihir
dették. 1740-ben gutaütésben meghalt.*) 14) 1712—19. 
Viski János, ki innen Szigetre vitetett, a hol mármarosi 
esperessé választották. 15) 1719. Naszályi János, előbb 
szatmári, 1720. kolozsvári tanár. 16) 1721—31. Némedi 
Mihály, előbb károlyi pap, kit miután nclaríssimüsnaktt 
cimez a vizitáció, alkalmasint a külföldi akadémiákon is 
járt. 1727-ben a vizitáció előtt „instat haec ecclesia (t. i. 
Németi): quoniam unicum pastorem habet ne exmittatur 
ad visitationes et alia vener. tract. servitia, nam saepe 
multi defectus contingunt ob absentiam suae claritatis. “ 
Ugyanezen vizitáció Némedi Mihályt a rektor és kántor 
inspektorának nevezi s a deákokat is megvizsgálja. 17) 
1731—38. Jerémiás István. (Lásd az esperesek közt 1. s 
315. lap.) Az első tanító szuplantációja folytán az egyház 
nyugalma felháborittatott s J. I. a zavargókat ott hagy
ván F.-Gyarmatra ment. 18) 1738—41. Bájoki János, ki 
előde ellen izgatott, de kit rendes papul az egyházmegye 
soha el nem ismert s végre is a németi bírót kelle fel
kérni , hogy ezen, az egyházi törvényeket gázoló qua papot 
a hivataloskodástól tiltsa el. 18) 1741—42. Danka And
rás, egyszersmind a németi iskola tanára, ki akadémiákon 
is járt s mindkét hivatalát az egyházmegyei hatóság meg
elégedésére folytatta; de a Bájoki által előidézett rendet
lenséget megunván, mindkét hivataláról lemondott. 19) 
1742. Vásárhelyi György, ki a pestisben nagy számú

*) Szigeti Gy. F. ronvei: 1) De operatione spiritum. Franequerae. 2) Gf. 
Teleki József gyermekei és Thoroczkay Péter felett mondott beszédei. Kolozsvár, 
1724. 3) Bonyhai Simon György erdélyi püspök felett 1737 szeptember 29-én 
tartott gyászbeszéde. Kolozsvár, 1738.



híveivel együtt elhalt s hivatali évét Vajasdi Mihály — 
németi fi — töltötte ki, ki ide Ziláliról jött segédpapul. 
20) 1743—45. Szigeti János, ki ide nem irható szemte
lensége miatt papi hivatalától megfosztatott. 21) 1745—71. 
Fáy József. (Lásd az esperesek közt 316. lap.) 0  a szat
mári s németi egyháztanácsokat és iskolákat egyesítette s 
a népet rendhez szoktatta, mely 1771-ben bekövetkezett 
halála után felbomlott, s „a népben a viszszavonás lelke 
erőt vett s a belső személyek iránti kegyeletlenséggel 
gyakran megbélyegezte magát. u(Bartók Sz.-N. tört. 112. 
lap.) 22) 1771-—76. Fazekas György, ki a kedvetlenséget 
megunva Nagybányára, később Nagykállóba ment, hol 
meg is halt. 23) 1776—78. Burján Sámuel. Tanult Er
délyben, aztán hihetőleg a külföldi akadémiákon; mert 
,, clarissimus u-nak cimeztetik. Jött Taraczközről, Márrua- 
rosból s 1777. ezt irja róla a Jerémiás esperes egyház
látogatási jegyzőkönyve: „R. D. Sámuel Burján, delegati 
judici isuperiutendentialis ordinationibus satis facit, prae
terquam, quod memoriter precatur, liturgiám habet pro
priam, in hac superintendentia non usitatam, nec canonicis 
sese testimonialibus coram R. Seniore legitimavit. “ Marasz- 
tották 1778-ra is (Prot. vis. Jeremiae p. 614.); de meghalt 
s hivatali évét Petróczi Ferenc időközi lelkész töltötte ki. 
24) 1779—95. Színi Szegő Istváu. Jött Tokajból s egy
házmegyei ülnökké is megválasztatott. Hallgatói igen 
szerették; de szemei meghomályosodváu, hivataláról 1795. 
lemondott, 1799. pedig meghalt; javait a németi egyház
nak hagyományozván. 25) 1795. Tarczali József. Jött 
Szatmárról s 1796-ban Náuásra, onnan Bagosra, majd 
Diószegre költözött. 26) 1796—1800. Remetei Dobi Sá
muel. Tanult Kolozsvárt és külföldön. 1792-ben szinyér- 
váralljai pappá lett s onnan jött Németibe s Széles A. 
szerint egy igen szelíd, de igen szerencsétlen ember volt, 
kit a németiek nem marasztváu, Apába, onnan Kiskolcsra 
változott, a hol 1806. meg is halt. 27) Széles András. 
(Életrajzát lásd e mű 65-ik lapján.) Jött Szatmárról, a hol 
2-ik pap és tanár volt s tudománya gyarapítása végett 
külföldre ment. 28) 1801. Herepei Sámuel egy ékesszóló 
pap, — de a ki hibás erkölcse miatt hazája, Kolozsvárról 
is elbocsáttatott. A németiek az egyházi törvények ellenére



hozván be, a szatmári ref. egyházmegye meg nem erősité, 
csak időközi lelkészül ismerte el Lőrinc-napig, miután az 
egyházkerület sem ismerte el, minthogy bizonyitványt 
nem tudott felmutatni. Helyét Melegh Dániel segédlelkész 
pótolta az egyházi év leteltéig, kit innen Szárazberekre 
vittek; Herepei pedig, miután magán-istenitiszteletéket tar
tott, melyek rendesen ivással végződtek s botrányt bot
rányra halmozott, szánandó Ínség és nyomor közt halt 
meg egy szegény nő — Kádár Jánosné — házában. 29) 
1802—14. Gál Sámuel Sz.-Királyról. A n.-károlyi trak
tusban ülnök volt s a szatmáriban is azzá tétetett 1809-ben. 
A városi pénztárból ő nyert ismét legelsőben fizetést a 
németi lelkészek közül s a templom is hivataloskodása 
első évében szenteltetett fel. Meghalt 1814. október 1-én. 
Évét Tóth Benjámin töltötte ki. 30) 1815—52. György 
József. (Lásd az esperesek közt a 321. és 213—230. és 
236. lapon.) A uémetik oly feltét alatt hozták S.-A.Uj- 
helyből, hogy haláláig a papmarasztásról lemondanak. 
Meghalt 1852. szeptember 21-én. 31) 1852—64. György 
Lajos, az előbbinek fia. Mig 1853-ban akadémiai átjárói 
megérkezett, Győri Sándor nyug. lépett t.-becsi lelkész és 
Adorján Gedeon káplán szolgált helyette. Lelkészi hivatalát 
nagy buzgósággal folytatta; 1857-ben olvasó-egyletet ala
pított, melynek célja: az olvasást a nép alsóbb osztályával 
megkedvelteim s a téli estéken nekik hasznos mulatságot 
nyújtani s végül a németi iskolának könyvtárt alapítani. 
1859-ben, buzdítására, 48 részvényes 69 köböl gabonával 
magtárt alapitott; majd észre vevén, hogy a hivatalosko
dását megelőző években a konfirmáltatás el volt hanyagolva, 
ennél fogva a konfirmálatlanul felnőtt ifjak és lányokat 
öszszegyííjtvén, a konfirmációhoz úgy készité s készitteté 
elő. — Viselt egyházmegyei hivatalokat is stb. 1864. 
december 17-én elhalálozván, a presbitériumban a papi 
elnökséget Győry Sándor nyug. lelkészre bizták. Nejének 
az egyházkerületen a kegyeletéven felül még egy évet s 
a városnál nyugdijt eszközöltek. Ez idő alatt pedig mint 
helyettes lelkészek Szarka Boldizsár és Pásztor Károly s 
mint segéd Fülöp Lajos szolgáltak. 32) 1865—73. Joó 
István. Született Németiben 1836; tanult Szatmárt és 
Debrecenben, jelenleg debreceni ref. tan. képezdei igazgató



tanár. 33) 1873 óta Fésős András. Született 1841-ben 
Szatmári. Tanult Debrecenben, volt szóváthi rektor, böször
ményi és debreceni káplán, aztán bagaméri lelkész.

III. A f i - i skolák  és tan i tók .  a) A fő i sko l a  és 
t a n á r a i r ó l .  Németiben hajdan virágzó főiskola volt, 
melynek alapítási évét ugyan nem tudjuk , de anynyi tény, 
hogy 1665-ben már diákok tanultak benne, kikről a 
város politikai jegyzőkönyvében, Török Judit 1665-ben 
kelt végrendeletében megemlékezik. E kollégiumban még 
1740-ben latin, görög és héber nyelvet, bölcsészetet, 
theologiát is tanítottak; már ekkor pedig megkoudult fe
lette a halálharang, mert Zoványi György tiszántúli püspök 
1739. március 22. arról tudósítja Jerémiás István szatmári 
esperest, hogy a németi iskola elbontása reá bízatott. 
Ennek dacára az ekkor fel nem oszlott egész 1746-ig, a 
midőn a szatmári kollégiummal egyesült. A tananyag és 
tanmódszer hihetőleg itt is az volt a mi Szatmári, s ille
tőleg azon kollégiumokban, a honnan a tanárok kikerültek. 
Ezen tanárok később majd papok, majd pedig tanárokká 
lettek valamelyik nagyobb főiskolában. Tulajdonképeni 
profeszszor, úgy látszik, csak egy volt, az alsóbb osztá
lyokat pedig csak diákok tanították, kiknek azonban 
emlékezete fenn nem maradt. A tanárok névsorát is csak 
1670. után tudjuk, jelesül: 1) Orosz Péter, ki a debreceni 
ref. főiskola anyakönyve szerint ott 1670-ben volt diák. 
2) 1679. Patai Mihály, ki innen akadémiákra menvéu, 
úti költségül neki a szabó-céh 1 aranyat adott. 3) 1690. 
Erdősi János, ki 1692-ben szatmár-városi aljegyzővé lett 
4) 1692. Zólyomi Zsigmond, kit 5) Ladányi Ferenc kö
vetett. 6) 1699. Tacsi H. Izsák. 7) 1702. Ecsedi Márton. 
8) 1706. Debreczeni B. Pál. .Ez alatt kezdődik a németi 
iskola régi anyakönyve, melybe utódai irvák. 9) 1707. 
Németi András. 10) 1708. Bucsi István. 11) Szentpéteri 
János, ki itt 1710. meghalt. 12) 1711. Viski Márton. 13) 
1712—14. Körtvélyesi Sámuel. 14) 1714. Kábái István. 
15) 1715. Becskereki István. 16) Vári Imre. 17) 1717—20. 
Virág Szatmári János. 18) 1720—23. Nánási István, kinek 
20 beöltözött tanítványa volt. 19) 1723—25. Hagymási 
Pál. 20) 1725. Aszalai B. János, kiről igy ir az 1727. 
januári vizitáció : „Laudatur bum. ac doct. rector, tamen



secundum canones ecclesiasticos manere non potest ultra 
biennium. Quod attinet studiosos tempore examinis pro
fectus eorum demonstrarunt, si qui defectus porro exur
gerent, facile per inspectores hujus scholae corrigentur. 
Clar. dóm. Michael Némedi (az akkori lelkész) contra 
dnum rectorem, cantorem, totamque scholam, etsi eliquas 
leviculas difficultates, haberet sua claritas, promittit se 
qua rectorem, paterne correcturum." 21) 1727. Ujfalusi 
Gergely. Jött a debreceni főiskolából. 22) 1728. Perselyi 
István. 23) 1729. Harsányi István és 24) A. Szalai János. 
25) 1731. Ferenczi János. 26) 1733. Gerzsenyi István. 
Jött Debrecenből. 27) 1734. Danka András, *) jött á 
kolozsvári főiskolából s 1737-ben a külföldi akadémiákra 
ment s utódává 28) Bájoki János lett, ki Jeremiás István 
esperes ellen szuplantálván, a papi hivatalt is bitorolta. A 
Bájoki alatt megszaporodott diákság tartására gf. Teleki 
Anna az egész bökényi dézmát odaajándékozta. Később 
viszszajövén Danka 1741-beu mind a lelkészi, mind a 
tanári hivatalt viselte s 1741. március 22-én a jánki egy
házmegyei gyűlésen vizsgázott és exmittáltatott. Az 1742-iki 
vizitáció igy ir róla: „Laudatur ratione utriusque officii. 
Manere potuisset in officio pastoratus vel professoratus. 
Interim ex intimatione sacrae visitationis, et vigore delibe
rati, manere noluit, ne dissensio in ecclesia orta, ultra 
propagaretur." 29) 1742. Vajasdi Mihály, ki a lelkészi 
hivatalt is vitte s 1743-ban Zilahra költözött. 30) 1743—46. 
Polgári Mihály. Tanult Debrecenben, aztán vári rektorrá 
lett, honnan akadémiákra ment s onnan viszszatérve a 
debreceni tanárok által Németibe küldetett. Majd azon kí
vánalmát, hogy fizetése a lelkészével egyenlővé tétessék, 
meg nem nyervén, Hadházra ment lelkésznek. 31) 1746. 
Komlósi András, ki a németi és a szatmári főiskola egye
sülése miatt hivatal nélkül maradván, előbb Csengerbe, 
majd 1773. Sályiba ment lelkésznek.

b) Az elemi i s k o l á k  és t an i tó ik .  A főiskola fel-

*) A szatmári ref. egyházmegye levéltárában van Dankának egy bizonylata, 
melyet Dél Istvánnak adott ki 1740. ápril 3., bizonyítván benne, hogy a nevezett 
Németiben 4 évig volt diák; tanult ott bölcsészetet, theologiát, latin-, görög- és 
zsidó-nyelvet és széniorságot is viselt.



oszlatása után az elemi iskoláról sem tudunk semmit 1761-ig. 
Ekkor 1, 1766 óta 2, 1805 óta 3, 1877 óta 5 fi-tanitó 
alkalmaztatott. Ezen tanítók közűi az első rendesen egy
szersmind segédlelkész is volt, és az ma is. Maga a németi 
iskola egész az 1830-as évekig csak részben volt elemi 
iskola, részben pedig egy kis gimnáziumhoz hasonlitott. 
A tananyag és tantervre vonatkozólag az 1782-iki, 1795-iki 
egyházkerületi s illetőleg az 1795-iki, 1837-iki egyház- 
megyei tantervek, a tiszántúli ref. egyházkerület népiskolai 
rendtartása s a későbbi egyházkerületi és megyei tantervek 
szolgáltak irányadóul, még pedig úgy a fi-, mint a leány
iskolákra vonatkozólag. Mind a fi-, mind a leányiskolák 
főié koronként felügyelőket is rendelt a presbitérium s 
1854 óta pedig a tan ügy vezetésével egy rendes iskolai 
bizottmány van megbízva s úgy e bizottmány mint az egyház 
dicséretére el lehet mondani, hogy a szegény tanulókat 
évenként könyv és ruhanemííek ajándékozásával segiti.

*) Első és később  k á p l á n - t a n í t ó k .  1) 1761. 
március 8. eltemettetett Csujok Sámuel tanító. 2) 1766. 
Pásztor vagy Megyaszai Imre. 3) 1769. Árokháti István. 
4) 1772. Baku Ferenc. 5) 1776. Diószegi János. 6) 
1779—81. Főző József. 7) 1782. Madarász János. 8) 1783. 
Balogh György. 9) 1787. Szarka Mihály. 10) 1793. Nagy 
István. 11) 1794. Őri István. 12) 1795. Tasnádi Sámuel. 
13) 1796. Kása Sámuel káplán, ki később gacsályi stb. 
pappá lett. 14) 1798. Ozsváth János. (Lásd az esperesek 
közt.) 15) 1798. Melegh Dániel később sz.-berki s kisari 
pap. 16) 1801. Lovas Dániel, ki mint császlai pap halt 
meg. 17) 1803. Nagy Gedeon. (Lásd az espresek közt.) 
18) 1805. Győri Sándor, ki mint nyug. lelkész halt meg 
Németiben. 19) 1807. Kelemen József, ki mint milotai 
pap halt meg. 20) 1808. Győri József, később a nemesség 
tábori, majd Cs.-Ujfalu r. papja. 21) 1809. H. Kiss Áron, 
ki mint b.-paládi lelkész s egyházmegyei főjegyegyző halt 
meg. 22) 1810. Kádár Ferenc. 23) 1811. Zun József. 24) 
1814. Tóth Béniám, ki mint ombodi pap halt meg. 25) 
1816. Bernáth Sámuel, ki itt meghalt 26) 1816. jött he
lyére Patakról Vajányi Mihály, ki a főiskolába viszsza- 
menvén, 27) jött helyette Jászai István, ki előbb szigeti, 
később huszti pappá lett s mint ilyen meghalt. 28) 1819.



Dudás József, ki mint k.-remetei lelkész halt meg. 29) 
1820. Márton János. 30) 1822. B. Főnyi Sámuel, később 
úrmezei, sz.-dobi s matolcsi pappá lett, a hol meg is halt. 
31) 1826. Melegh Zsigmond, később csengeri s gacsályi 
pap. 32) Kovács Gáspár, ki később Porosaiméra vitetett. 
33) 1828. Teleki Mihály később óvári, aztán hérmánszegi 
pap, hol meghalt. 34) 1835. Darabanth János, ki mint 
csengeri lelkész halt meg. 35) 1837. Csanálosi György 
előbb n.-bányai, majd n.-paládi pap és n.-bányai esperes. 
36) 1839. Somodi Molnár Ferenc, jelenleg c.-dányádi 
lelkész stb. 37) 1840. Kiss Áron. (Lásd az esperesek közt 
323. lap.) 38) 1843. Derecskéi József, ki később világi 
emberré lett. 39) 1845. Farkas Benedek, jelenleg tyukodi 
lelkész. 40) 1847. Bakos Mihály, jelenleg tunyogi lelkész. 
41) 1851. Adorján Gedeon, ki mint kömörci lelkész halt 
meg. 42) 1856. Kiss Pál, ki mint kötegyáni pap halt 
meg. 43) Ágoston Sámuel. 44) 1862. Pásztor Károly, je
lenleg gacsályi lelkész. 45) 1869. Hegedős József, ki 
ügyvéddé lett. 46) 1873. Mártha József, jelenleg cs.-bagosi 
pap. 47) 1875. Zámbory Béla, jelenleg csaholczi lelkész. 
48) 1877. Papp Gusztáv előbb sz.-leányfalvi r. pap, most 
hérmánszegi lelkész. 49) 1878. Választás alatt.

P) 2-od t an í t ók :  1) 1766. Horváth Gábor. 2) 1769. 
Parajdi Illyés József. 3) 1772. Lencsés György. 4) 1776. 
Ajtay Sámuel. 5) 1779. Dobrai Dániel. 6) 1781. Bujdosó 
István, ki itt halt meg. 7) 1782. Szabó György, ki a 
fenyítésben szigorú volt. 8) 1788. Erdős Ádám, kedvelt 
tanító, ki később világi pályára lépett. Ot követte 9) Egry 
István, ki szinte világi emberré lett. 10) 1793. Egresi 
Ábrahám, ki itt halt meg. 11) 1794. Lovas Sándor. 12) 
1795. Teleki Lajos. 13) 1796. Láczai'János. 14) 1798. 
Melegh Dániel. 15) 1800. Kriston Sámuel., ki világi 
pályára lépett. „Tanított declinatiót.u 16) 1801. után 
1807-ig Kelemen József. 17) 1807. Győri József. 18) 
1808. Fejér Pál, ki Tatár falván és Kisszekeresen lelkész- 
kedett, hol meg is halt. 19) 1809. Jákó Mihály, ki mint 
leányok tanítója Szatmárt halt meg. 20) 1810. Kádár 
Ferenc. 21) 1811. Sinka Gábor. 22) 1815. Bernáth Sá
muel. 23) 1816. Dudás József. 24) 1819. Márton János. 
25) 1820. Beregszászi Főnyi Sámuel. 26) 1822. Muzsalyi



László, ki mint k.-szekeresi pap halt meg. Ekkor a 2-od 
tanítóság egy darabig szünetelt. 27) 1837 körül Bodnár 
Imre, ki világi pályára lépett. 28) 1840. Domián Pál, 
jelenleg sz.-becsi pap. 29) 1843. Sípos Károly, jelenleg 
milotai pap. 30) 1846. óta Sallai Mihály. Született Nagy- 
Kőrösön 1824. szeptember 24-én. Tanult ugyanott és 
Debrecenben, honnan Németibe jött a közép elemi iskola 
vezetésére; de erre az engedélyt nem adván meg a kor
mány, 1847-ben Porcsalmára ment tanítónak s onnan 1 év 
múlva jött viszsza s azóta a németi iskolának — melyben 
rajzolni legelsőben ő tanított — egyik kitűnő tanítója.

y) A többi  taní tók.  1) 1805. Kelemen József. 2) 
1807. Fehér Pál. 3) 1808. Kádár Ferenc. 4) 1813. Kom
játhy Mihály. 5) 1816. Bajnay József. 6) 1822. Kovács 
Gáspár. 1826-ban a 3-ik tanítóság egy darab időre meg
szűnt; sőt 7) az 1845-ben hozott Mándi Beke József is 
2-od tanítóul jött; azonban a kezdők tanításával foglal
kozván, a közép elemi iskolás fiúk tanítására időközben 
egy új tanítóság állíttatott fel, s így ő tényleg a 3-ik 
tanítóságot töltötte be. M. B. J. született Sz.-Berken, 
Szatmárban 1819. Tanult Szatmárt és Debrecenben; 1844. 
érkeserííi rektorrá lett, a honnan Németibejött s itt 1878. 
meghalt. Helyére 8) 1878. júliusban Nagy Lajos laszto- 
méri nevelő választatott. — Az 1870 nyarán felállított 
2 fi-iskola-tanitói állomás Cseh Lajos és Tar Károlylyal 
töltetett be, kik mindketten a nagykőrös-dunamelléki ref. 
képezde jeles növendékei voltak. *)

IV. A l eány- iskolák  és t an í t ó ik ,  a k á n to r o k  
és o rgoni s t ák .  Németiben a leányoknak rég idő óta 
külön volt tanítójuk s a mi kis ismeretet nyertek, — a 
a leányok iskoláztatása rendesen itt is kisebb mérvű lévén 
a fiúkénál, — ezt a kántortól vették. Később a kántorok 
mellé egy más leány-tanító s illetőleg orgonista állíttatott,
a) A kántorok közül a következők neveit ismerjük: 1) 
1679-et előzőleg Borosnyai N. Mihály. (L. Prot. Tarczali 
p. 305.) 2) 1679—1719. október 20. Böszörményi Ist
ván, ki itt balt meg. 3) 1720. Telegdi István. 4) 1725.

*) E fi-iskolában 1846—56-ig használt tankönyveket lásd e mű 170-ik 
lapján. S/y4JL / ' S' . " i '  _



Murzsai István, ki hivataláról lemondván, nyereggyártó 
lett. 5) 1733. Dömsödi Sámuel, ki innen Kolozsvárra vi
tetett. 6) 1736. Váradi János, ki pappá lett. 7) 1743. 
Beke György, ki kolozsvári kántorrá lett. 8) 1751. Dési 
György, ki Miskolcra vitetett. 9) 1751. őszszel: Elek 
István Mihály, kit 19 év múlva 10) Kisari András vál
tott fel, ki 1774-ben debreceni kántorrá lön. 11) 1774. 
Nagy János, ki 1776. N.-Károlyba ment. 12) 1776. Mándy 
István Patakról. 13) 1783.—1828. Makai György Patakról. 
Tanított vallást és olvasást. 1803-ban már csak a kisebb 
leányok tanítását vállalván el: a nagyobbak tanitására 14) 
Jákó Mihály, majd 15) Komjáthy Mihály alkalmaztatott. 
Ez fiúk tanítójává lévén: 16) 1813. Szabó Józsefre, — ki 
egyszersmind orgonista is volt, — bízatott a nagyobb leá
nyok tanítása 1828-ig. Ekkor azon okból, hogy a kántor 
a temetésekre járás miatt a kezdőkre elég gondot nem 
fordíthat, mig a nagyobbak ez idő alatt is képesek ma
goktól is valamit tanulni: a nagyobb leányok tanítása bí
zatott a kántorra, Sz. J. orgonista pedig a kisebbeket taní
totta 1834-ig, ekkor elgyengülvén, segédévé lett: 17) 
Doktor József; 18) 1835 ben pedig Nagy György, ki Sz. 
Józsefnek 1836-ban történt végleges nyugalmazásával állan- 
dósittatott is. Nagy György született Németiben, 1810. 
Tanult ugyanott s Szatmárt és Debrecenben, honnan 
1831-ben a bihari Tordára ment rektornak s innen haza 
jővén lett kisebb leányok tanítója és orgonista; de az 
utóbbi működéstől később fölmentetett. 19) 1828—61. 
Viski Lőrincz Sámuel. Született 1792. Németiben. Tanult 
ugyanott, aztán Debreczenben, honnan 1816-ban Somogy - 
megyébe Nagy-Bajomba ment rektornak. 1819-ben haza 
jött s városi hivatalokat viselt Szatmárt; 1828-tól pedig 
a németi ekklézsia kántora lett, mely hivatalt haláláig 
folytatta. Emléke Németiben még ma sem enyészett el. 
20) 1861—62. ideiglenes kántor volt előbb Beke József 
fitanitó, később Jákó Balázs, egykor szatmári gimn. 
tanár. 21) 1862—74. Bagoly Sándor, ki a kántorság 
mellett már az orgonistaságot is vitte. Jött Érkörtvélyesről, 
ment Börvelybe. 22) 1874 óta Barcsay Tamás kántor és 
orgonista. Született Csengerben; tanult Patakon; jött a 
bányai traktusból.



V. Be lh iv a t a lnok i  f izetések.  A Bélteki mátri- 
kulájában a régi fizetés nincs felvéve, a) A l e l ké s z i  
f izetés  1801-ben a következő volt: 300 rlifrt. készpénz; 
100 rlifrt. stoláré; 3 fordulón 18 köblös föld, melyet a 
lelkész maga miveltet; 4 boglyás kaszálló; 1 lanka, mely
nek évi haszna m. e. 50 rhfrt. — 1875-ben pedig ez: 600 
o. é. frt. a városi pénztárból; 16 öl kemény tűzifa a város 
által udvarára szállítva; 28 hold föld s m. e. 300 frt. 
stoláré, és lakás.

b) A s e géd l e lké sz  és első (most V-ik s VI. el.) 
oszt. t a n í t ó j á n a k  f i ze tése  1801: 115 rhfrt. készpénz; 
16 véka búza; minden gyermektől 1 máriás; 3 ünnepi 
publikáció 17 rhfrt.; temetésből 10 rhfrt. — 1875: a vá
rosi pénztárból 500 o. é. frt., a gf. Teleki család alapít
ványából 20 frt.; az egyházi pénztárból 25 frt.; 8 öl 
kemény tűzifa a várostól beszállítva, de ebből az iskolát 
is tartozik fűttetni; minden predikációs halottól 1 frt.; — 
összesen m. e. 700 frt.

c) A k is ebb  (most III-ik, IV-ik oszt . -beli)  t an í t ó
f ize tése  1801: 100 rhfrt. készpénz; 16 véka búza;
minden gyermektől 2 máriás és 1 szekér fa; 3 ünnepi pub
likációból 12 rhfrt.; a temetésből 10 rhfrt.— 1875: 500 
o. é. frt. a városi pénztárból; 42 frt. lakbér ugyanonnan; 
8 öl kemény tűzifa a várostól beszállítva; az egyház pénz
tárából 25 frt. búzapénz; a temetéseknél az énekszós ha
lottól 50 kr., a predikációstól 1 frt.; az iskola-kert felének 
használata.

d) A II-ik és e) az I. o s z tá ly  t a n í t ó j á n a k  f i 
zetése  1875. épen annyi, mint az előbbié, azon különb
séggel, hogy ezek közül egyik a 42 frt. lakbér helyett az 
iskola udvarán szabad lakást élvez s a kertnek felét is 
használja.

f) A k á n t o r  (most orgonista) és n a g y o b b  V-ik s
VI. oszt. l e á n y o k  t a n í t ó j á n a k  f izetése 1801: 70 
rhfrt. készpénz; temetésből 20 rhfrt.; 1 lanka, melynek 
évi haszna 60 rhfrt; 3 fordulón 6 köblös föld; 2 boglyás 
kaszáló; minden gyermektől 2 zsák csűs tengeri s 1 szekér 
fa.— 1875: A városi közpénztárból 500 o. é. frt.; 8 
köblös föld; 8 öl kemény tűzifa a várostól, melyből az 
iskola is fütendő; énekszós halottól 50 kr., predikációstól



orgonával 1 frt. 40 k r.; kényelmes lakás, udvar és kert 
használata.

g) h) A k i s ebb  l e á n y o k  2 t a n í t ó j á n a k  f ize
tése épen az, mi az előbbié a temetési dijat kivéve. (Lásd 
ezeket a Belhiv. fiz. 1801. öszszegelt kimutatásában s az 
1875-iki hiv. öszszeirásban.)

VI. A gy ü l eke ze t  keb l i  i g a z g a t á s a  s v i s z on ya  
az egyházmegyéhez .  A g o n d n o k o k  névsora .  A 
németi ref. egyház kebli igazgatását, épen úgy mint Szat
mári , hajdan a városi tanács intézte, és ezen városi tanács 
hivatkozva a II. Endre-féle kir. kiváltságra, az egyházme
gyei felügyeletet sokszor épen úgy ignorálta, mint Szatmár 
város tanácsa. E miatt az 1696. febr. 29-iki, s már Szatmár 
alatt (1. emtt 777. lapján) említett egyházmegyei határzat, az 
esperesi beegyezés nélkül behozott németi belhivatalnokokat 
épen úgy terhelé, mint a szatmáriakat. Az egyházmegyei ható
ság ignorálása s az iránt való engedetlenség 1738-ban hágott 
e gyülezetben mondhatni tetőpontra, midőn Németi akkori 
lelkésze, Jerémiás István esperes, maga otthagyá Németit, 
a szupplantáló Bájoki Jánosnak hagyván oda helyét, 
ki ellen később kénytelen volt a polgári hatóság segélyét 
venni igénybe. Azonban csakhamar belátta maga az egy
házat vezető városi tanács is, e viszszás állapot balkövet
kezményeit s 1742. jan. 12. kelt reverszálisában, a baj 
orvoslására, — a szatmári egyház vizitációja alkalmával, ma
gát a megbántott Jerémiás István esperest requirálta meg, — 
magát „ad omnem obedientiam et dependentiam canoni
cam in rebus ecclesiasticis submittalván.“ (L. e mü 172.1.)

A b.-kere8ztúri konvent után a városi tanácstól a pres
bitérium vette át itt is a gyülekezet vezetését. A legelső 
egyháztanács 1787. júni. 23. a nép által választatott s 
azóta maga egészítette ki magát egész 1860-ig, a midőn 
népképviseleti alapra állittatott. — Az 1787. választott egy
háztanács s illetőleg annak utódai is egészen a városi tanács 
által elfoglalt s már említett álláspontra helyezkedtek. így p. 
1800-ban a Herepei Sámuel lelkészül hozása alkalmával már 
ellenkezésbe jő Németi az egyházmegyével; de épen Herepei 
gyarlóságai miatt tapasztalnia kelle ellenkezésének káros 
következményeit. (L. e mü 827. lapját.) Az 1848-at közvet
len előző időkből az e.-tanácsról dicséretest nem mond-
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hatunk. Az egyház földbirtokának egy részét ugyanis 
azon okon, mert az a kellő jövedelmet nem hozta be , 
eladták, dacára annak, hogy az eladásnak a presbitérium 
egy kis töredéke ellentmondott, más része jelen sem volt; 
dacára annak, hogy az egyházi földbirtoknak — az egy
házmegye , s illetőleg kerület beleegyezése nélküli — eladá
sát, már a régibb egyházkerületi statútumok tilalmazzák. 
Eladták pedig oly formán, hogy a vevők a vételárt 10 év 
alatt törleszszék le, mégis midőn a Kosuth-bankjegyek 
már veszendőben voltak, dacára annak, hogy a 10 év még el 
sem telt, ez árt K.-bankjegyekben beszedték, a melyek is 
elégettetvén, az egyház tetemes kárt vallott. Ez ügy jó 
ideig hallgatott. Midőn azonban az abszolút világban az egy
házmegyei hatóság életjelt adhatott, s a gondnokok megszá- 
moltatása végett 1857-ben az egyházmegye számoltató-széket 
megalakította: Madarassy János e birtokeladás ügyet a 
számoltató-szék tudomására hozta; az egyházmegye meg
kereste az akkori megyefőnökséget az eladott birtokok 
viszszaadatása iránt, de mivel azok már több kézen mentek 
át, a földek azonosítása nagy részben lehetetlenné vált. — 
Több sikeretlen kísérlet után a Pusztaiakon 1866. márc. 
15-ikén tartott számoltató-széki ülés 1. sz. ítéletében kimon
dotta , hogy a menynyiben a földek barátságos úton viszsza 
nem szerezhetők, a törvényes viszszavehetésnek pedig az 
ősiségi nyílt parancs áll útjában: a vétkes hanyagsággal 
végbevitt eladásból eredt 1986 írtban és annak elmaradt 
törvényes kamataiban az 1847/8. és 1848/9. évben szolgált 
Jóo Zsigmond fg. utódait, Fekete Sámuel algondnokot, Makai 
Károly egyháztanácsost s az egész presbitériumot elmarasz
talja. Mely Ítéletet a tiszántúli egyházkerület 1868. évi 
109-ik sz. határozatában megerősítvén, azzal a felvilágosí
tással kiséri, „hogy önként foly az ítéletből, hogy ezen 
kártérítési kötelezettség azokat, kik azt bár sikertelenül 
is ellenzették, ha azt hitelesen igazolni tudják, nem terhel
heti." Erre a számoltató-szék Tyúkodon 1870. hozott 220 
sz. határozatában részint az 1847—49. évi presbitérium 
öszszes — részint annak akép felmentendő tagjai öszszeirá- 
sára, illetőleg igazolására egy küldöttséget nevezett ki, 
hogy annak jelentése nyomán az elmarasztalt gondnokok-, 
illetőleg utódaikon és a többi egyháztagokon a megítélt



ösz8zeget végrehajtás útján bevehesse. Az iratok a 
küldöttségnek kiadattak, és az, fájdalom, a többszörös 
sürgetések dacára is , küldetésében mindeddig el nem 
járt.

Az 1848 óta hivataloskodó egyház tanácsról teljes 
méltánylattal szólhatunk. Nevezetesen meg kell jegyeznünk, 
hogy az a pátensvilágban autonómiánkhoz való ragasz
kodásának példás jelét adta, s a pátens ellen nyilatkozó 
egyliázker. gyűlésre a lelkész elnöklete alatt 9 követet 
küldött; majd a szatmári gimnázium és nönövelde bizto
sítása-, illetőleg megalapítására az egyház részéről többszerü 
és nagyobb mérvű áldozatokat tett 8 a több egyházak 
elöljárói előtt folyvást mint jó példaadó halad. (L. e mű 
303. és 773. lapját.)

A mi az egyháztanács világi elnökei a g o n d n o k o 
ka t  illeti, anynyit jegyezhetünk meg, hogy a németi 
egyházban rendesen 2 gondnok szokott lenni, s ezek közűi 
a főgondnokok a következők voltak: 1) 1782—92. Jóo 
István. 2) 1792—1805. Kegyes Mihály. 3) 1805— 18. 
Jakab Mihály. 4) 1818—20. Juhász András. 5) 1820—24. 
Jakab Mihály. 6) 1824—26. Mándy József. 7) 1826—42. 
Jóo Ferenc. 8) 1842—44. Sáfár József. 9) 1844—47. 
Kóo8 György. 10) 1847—56. Jóo Zsigmond. 11) 1856— 
1857. Madarassy János. 12) 1857—58. Jóo Zsigmond.
13) 1858—59. ifj. Gyulai Ferenc helyettesített főgondnok.
14) 1859—61. Győri Sándor nyug. élő lelkész. 15) 1861 — 
1866. Ajtay Sámuel. 16) 1866—68. Makai Károly. 17) 
1868—74. Győri Károly. 18) 1874 óta Jóo Ferenc.

VII. Tem plom,  t o r o n y  és ha r a ng ok .  U r a s z t á l  
és uraszt .  eszközök.  A legrégibb t emp lom hajdan 
kathólikus templom volt; elpusztulása idejét nem tudjuk, 
de az alighanem 1703-ban történt, midőn az egész város 
porrá égett. Alkalmasint ezután építették azon patics-falú 
templomot, mely 1792-ig fennállott. Ezen év február 17. 
elhatárzá az egyháztanács, hogy egy új templomot építse
nek. E határozatot febr. 19. közölvén a néppel, azt ada
kozásra szólította fel. 1793. ápril 18. a mostani renaisance 
ízlésű templom alapköve le is tétetett. Az építkezésben 
segélyezték az egyházat a városi tanács, gróf Teleki Imre 
és József, Szirmay Lajos Egriből és Szegő István lelkész,



kinek hagyatékából készült a torony bádog fedele. A 
teljesen kész épület 1802. június 13. sz.-háromság vasár
napján szenteltetett fel. Bennt a templomban Benedek 
Mihály e.-ker. főjegyző, debreceni-, a cinteremben sátor 
alatt Gaál Sámuel helyi lelkész prédikált, a keresztelést, 
esketést s az úrvacsora kiszolgáltatását Gaál András és 
Németi István szatmári lelkészek végezték és a s.-pataki 
főiskola khórusa énekelt. *) A templomba az orgona 
1814-ben készíttetett, 1830. megújittatott; 1855. Blaunka 
1000 írtért ismét kijavította, mely összegből 700 irtot 
Thuri Mihály és Makai György házanként gyűjtöttek öszsze. 
A t o r o n y b a n  óra is van. A régi és gyenge szavú ha
rang helyett a nagy harang 1805-ben öntetett.**) 1845-ben 
is öntetett az egyház egy 12 és egy 6 mázsás harangot; 
de az előbbit 1849-ben a haza oltárára ajánlotta fel. A 
kisebbik helyett pedig 1861-ben öntettek Walser Ferenc 
által Pesten egy nagyobbat, melyre Ajtay Sámuel 150, a 
gubás-céh pedig 100 frtot adott.

U r a s z t a l o k  és készle te ik .  Urasztala van 2. 
a) Terítékek: 1 búzavirágszinö ezüsttel diszitett posztó
szőnyeg , az úrasztala mindennapos térítőjéül, melyet özv. 
Koós Lajosné György Krisztina a németi leányok adomá
nyából szerzett; 2 db. használaton kívül s 7 db. haszná
latban levő abrosz; 5 db. használaton kívül s 12 db. 
használatban levő apróbb kendő vagy felső teríték. Ezek 
legnagyobb részben gazdag arany hímzésekkel vannak 
ellátva, a jelentékenyebbek közűlök: 1690-ből Szeremi 
Lászlóné Dóczy Kata, 1792-ből Majthényi Sára aszszon y , 
1830-ból Kovács Mihály és felesége Iván Mária, 1847-ből 
Koós Etelka hajadon, 1858-ból Jóo Zsigmondné Horváth 
Krisztina, 1860. Vásárhelyi Emília adományai, b) Edé
nyek: 2 ezüst-tányér gazdagon aranyozva; az egyik ezen

*) A templomszentelést 2 napos lakoma követte, melyre a városi tanács 24 
kis köböl bort s 20 butella aszszúbort adott. A gazda szerepét Fáy József polgár- 
mester vitte. Ugyanekkor begyült az egyház részére 292 frt. 56 kr.

**) A nagy harang felirata felül: „A sz.-némethi H. Confson lévő közönség 
Szalontay Páltól is segittetve öntette 1805-ben.u Közepén: az egyház címere a 
zászlós bárány. Alul: „T. T. Gaál Sámuel préd. és T. Jakab Mihály és Juhász 
András kurátorságában. — Fudit me Johann. Lázár, de Tasnád.u A kisebb harang 
felirata: „A szatmár-németii h. h. egyház közönségének önkéntes adakozásából 
készült 1861.“



felirattal: „1684. aug. 7. csináltatta az B.(ecsületes) németi 
városa Darnai István uram bíróságában “ ; a másik körirata 
pedig ez; „Hoc levidense munus dicatum ex amore erga 
Deum et Ecclam Nemethiauam per Dóm. Michaölem Eötvös 
Szegedi judicem primarium, Petrum Csizmadia et Petrum 
Szitát ad distributionem Coeae Dni a. D. 1646.“ 5 ezüst 
pohár gazdagon aranyozva u. m. 1) Ily felirattal: I. Job.
1. Saugvis Jesu Chisti emundat nos ab omni peccato. 
Memento mortis Domini. — Calix Ecclesiae némethien fac
tus a. D. 1611. Pastore Joh. B. Zőlősi. Jud. p. Geo. 
Szabó.“ A 2-ik felirata ez: „Németi Görög László Szegedi 
Judit aszouniial együtt adta ezt az pohart az németi Ecc- 
lesianak. Istenhez való induattyából anno Domini 1663.“ 
3) „Szathmári szabó-céh pohara an. Dni 1635. meljet a 
u. ref. Eccla. ajándékozott Biró András, Váradi József 
céhmesterségekbeu 1766.“ A 4-ik F.-i.: „Ecclesiae ref. sz. 
nemethiauae.“ 5) Betegek pohara. F. i. ez: „Pásztohi 
Gergeli anno 1645. Ricsei Erzsébet adta Isten dicsőségére a 
sz. némethi Ecclanak 1702.“ Ehhez György József esp. 
leik. neje Oszterlamm Krisztina hagyományozott 1835. 
egy kis ezüst tálcát. — 7 kanna u. m. 1 cin-kanna „Andreas 
Bakay, Gasparus Dezső adták 1640.“ 1 más cin-kanna
Szegedi Eötvös Mihály adta 1647. 1 más k. Kegyes
József és felesége Joó Erzsébet adták 1783. 1 réz-kanna 
csináltatta Kegyes Mihály 1800. 1 másikat B(iró) A(ndrás 
és) R(ácz) I(stván) 1804. készíttették. 2 réz kanna vagyis 
inkább veder; ajándékozták Varga Mihály polgár és fele
sége. 1 kenyérszelő párkányos fa-tábla. Ke resz t e l é s i  
e s zközök :  Egy ezüst kanna ezen felirattal: „Én Szegedi 
Eötvös Mihály készíttettem el Istenhez való indulatomból 
1627. Ez keresztelési kannához ezüstöt Istenhez való in
dulatokból attanak: Tar István, Riczei János, Silye Mátlié, 
Herpai András, Vasadi István, Czögödi Szabó János, 
Szitás Péter, Szakái Márton ez becsületes emberek." Ezen 
kannát 1847. nzts. Fekete Antal és hitvese Szabó Zsuzsánna 
Jurácskó J. által megújittatták. Van hozzá egy ezüst- 
tálcza is e felirattal: „Istenhezi buzgalmukból a sz. németi 
ref. egyház kisdedei számukra ajándékozták ns. B. Lovas 
Szabó György és hitvese, Molnár Zsuzsánna 1846. ápr. 
24.“ Ugyanekkor a kereszteléskor leendő használat végett



Koós Krisztina egy ezüst szegélyű selyem-kendőt adott; 
Kádas József asztalos pedig egy csinos fényezett szekrényt 
készített, melyben e kér. eszközök tartatnak.

Vni. E gyh áz i  és i sko l a i  épü l e t ek ;  i nga t l an  
és ingó j avak.  I n g a t l a n o k :  a) É p ü l e t e k :  1) Az 
1507. sz. telekjegyzőkönyvben az 1585. helyrajzi szám 
alatt egy 531 □ “ telken fekvő p a p i a k  s melléképületei. 
E papiak eleje 1832-ben építtetett, s az igen régi hátsó 
rész 1836. emeltetett az előrészszel egyenlő magasságra. 
Az építésben a b. Wesselényi család segítvén az egyházat, 
annak a régi épületben talált címere az újabb épület hom
lokzatába falaztatott. 2) Az 1506. sz. t. j.-könyvben az 
1584. h. r. sz. 280 D® telken a kisebb l e á ny - i s ko l a  és 
t an í tó i  l ak ,  melyet az egyház 2000 írton vett s reá a 
régi roskadt épület helyére a mostani kényelmes épületet 
1847-ben építtette. 3) Ugyanazon telekj.-könyvben az 
1586. h. r. sz. a. 882 D® telken egyemeletes f i - i sko l a  
s egy földszintes t an í tó i  lak. Az elébbi magában foglal 
4 tan- és 1 tanácstermet, a segédleik.-tanitó lakását s az 
e. levéltárt. Alsó tornáca végén egy csengetytí van beil
lesztve, mely (ezen felirata szerint „sz.-nemeth. Eccl. 1785.“) 
Cserépi Ferenc által öntetett. Ezen épület alapköve 1836. 
tétetett le s 1840. teljesen elkészült. Az ezen telken levő 
fi-tanitói lak 1784. épült s 1855. teljesen kijavíttatott. 4) 
Az 1508. sz. t.-j.-k.-ben az 1586. h. r. sz. a. 552 □ “ tel
ken 2 l e á n y - i s k o l a  tanterme s a kántor-org.-tanitó 
l a k á s a  s melléképületei állanak. Ez épület 1804. és 1855. 
stb. bővíttetett. 5) Az árvaház. Ez a Lázár- és Peér-útcák 
sarkán (hihetőleg az egykori sz. Jakab kolostor helyén) 
900 □* telken fekvő 15 szobás derék szögletház, minden 
szükséges melléképületekkel, melyet a németi ref. egyház — 
kamatozó tőkéjének megsértése nélkül, a György Lajos- 
féle magtár szaporodása, 100,000 e célra készült téglájá
nak árúbabocsátása, néhai Molnár Zsuzsánna árvaházi 
alapítványának kamata, a szatmári takarékpénztár és a 
németi 3-ik tizednek 275 frt. 65 krra menő adománya 
és még a hívektől gyűjteni remélt pénzösszegből — 1877-ben 
vásárolt. — Ezen egyh. isk. és árvaházi épületek a tem
plommal együtt a tűz ellen biztosítva vannak, b) Fek vő  
b i r t o k o k :  1) Az 1506. számú telekjegyzőkönyvben



7792., 9976., 9977., 7872., 7873., 8077., 8079., 11,355. 
helyrajzi számok alatt a Nagy-Kőkerten, a Rekettyében, 
a Nyigerszegen, a Szigetben s a Pirosberekben 32 katasztr. 
hold és 300 □  öl lanka, kaszáló és szántóföld, melyek 
közűi a 3-ik, 4-ik, 5-ik, 6-ik tétel alatt levőket Lakatos 
András hagyományozta 1832. Az utolsó tétel alatti pedig 
Makai György hagyománya, mely is csak özvegye Kató 
Juliánná, most Sikolya Lajosné halálával jő az egyház bir
tokába. Továbbá: 2) Az 1508. sz. t.-j.-könyvben a 11,566. 
h. r. sz. a. a Halványban 1 hold. 3) A 2920. sz. t.-j.- 
könyvben 9460. h. r. sz. a. az Alsó-garandháton 2 h. sz. f., 
melyet az egyház Makai György végrendelete folytán örö
költ. 4) A 2828. sz. t.-j.-k.-ben a 8061 h. r. sz. a. a 
Szigetben 1 h. és 700 D° kert fele része mint zálog, Mol
nár Zsuzsánna hagyományából. 5) Az 1507. t.-j.-k.-ben 
a 2298., 4995., 5498., 5930., 7530., 9615., 9841., 11,134.,
11.202., 11,535., 6518. h. r. számok alatt az északi for
duló nyugoti részén, a Fövényesen, a Szőke-mocsárban, 
a Nagy-rét-oldalon, a Hammasszerben, az Alsó-garandhá
ton, a Rekettyében, a Hal vány hátiban, a Szent-Véren, a 
Halványban s a Császár-földjén, összesen 32 katasztr. 
hold és 539 O 0 kert, kaszáló és szántóföldet tevő lelkészi 
állomány. 6) Az 1508. sz. t.-j.-k.-ben az 5159., 6519.,
11.566., 11,571., 2001. h. r. számok alatt a Fövényesen, 
a Császár-földön, a Halványban s a Héderárka mellékén 
8 kát. hold és 1347 D 0 kántor-tanitói állomány.

I ngóságok .  A sz.-németi ref. egyház ingóságait 
teszik: a) a levéltárban levő összes okiratok; b) az anya
könyvek, — melyek 1713 óta vezettetnek; — c) az egyház 
közjegyzőkönyvei, kezdve 1782-őn; d) a körleveles j.-k.-vek; 
c) az egyházmegyei s kerületi jegyzőkönyvek és más nyom
tatványok; f) az iskolai öszszes szerelvények — melyek
nek alapját egy föld- és égteke veté meg, gf. Bathyányi 
Kázinér ajándékából; — g) az 1857-ben alakult könyvtár; 
h) az egyházi pecsétek. Ilyen 2 van; az egyik az egyház- 
község pecsété: „Sigillum Ecclae Sz.-Németiensis 1797.“ 
körirattal, s a paizsban zászlós bárány, felette nap, 
félhold és csillag címerrel, a másik a lelkészi hivatalé, 
melynek címere az a mi a városé, azon különbséggel, 
hogy a vártornyot őrző 2 vitéz helyett 2 augyal áll fennt



láugpallossal, körirata ez: „A Szatmár-Németi Ev. Ref. 
Papi Hivatal Pecsétje 1833.“

IX. T ők ep é n ze k  és a l a p i t v á n y ok. Az 1874. 
dec. 16. volt az egyháznak 7589 frt. 17 kr. (o. é.) be- 
táblázással biztosított t ők epé nze ,  melynek 1874. jau. 1. 
óta 8% -os kamatját élvezi; egy m a g t á r a ,  melyben a 
György Lajos leik. nevére alapított öszszeggel együtt 
volt 1874 ben 218 köböl 1 véka tisztabúza, 166 köböl 3 
és ‘/4 véka kétszeres; azonban a kikölcsönzök egy részét 
már ekkor be kelle perelni.

Az a l a p í t v á n y o k  e következők: 1) Gf. Teleki-féle 
200 frtos alapitvány, mely eddig az egyház tőkepénzei 
közé vegyítve kezeltetett; most (1877.) pedig egy 200 frtos 
magyar aranyjáradék kölcsön-kötvény vásároltatván belőle, 
külön fog kezeltetni. 2) A Molnár Zsuzsánna-féle alapit
vány, mely 1874-ben 4600 frt. volt s ennek 8°/0-os kamatai
ból tartozik az egyház a kebelében levő árva leánykákat 
neveltetni. 3) Egy 40 pengő frtos alapitvány szegény fiú
gyermekek segélyezésére. 4) Özv. Kató Györgyné 100 
frtos alapítványa, melyet elhunyt leánya Kanizsay Zsig- 
mondué Balogh Julián, emlékére tett oly célból, hogy 
annak 6°/0-os kamatját a legfelső leány-iskola legjobb női 
munkát készítő növendéke kapja. 5) Vajay—Koós Emilia 
alapitvány. Tette elhunyt neje K. E. emléke Vajay Károly, 
ki is a szatmári takarékpénztárba 200 o. é. frtot helyezett 
el oly végből, hogy az ott 1000 írtig növekedjék, s 
ekkor aztán kamatai szegény tanulók segélyezésére for- 
dittassék. 6) Szűcs Kovács István betáblázással biztosított 
150 frtos alapítványa, melyet csak nejének halála után 
vehet birtokába az egyház. 7) 127 frt. 28 krt tevő ala
pitvány, melyet Györy Károly e. főgoudnok árva fiúk 
segélyezésére gyűjtött. 8) A szatmári takarékpénztárnak 
az árvaház építésére az 1873-ik évi nyereményből adott 
50 írtja. (Láss ezekről fentebb is az „Épületek0 alatt, to
vábbá az 1874. dec. 16. kelt hiv. leltár és kiállitott birtok
iveken.)

X. Népesség.  1801: lelkek 2634; ágyszám 499. 
1877: lelkek sz. 3412, újházasok sz. 46, szülöttek sz. 
119, konfirmáltak sz. 61, halottak sz. 108. Iskolások: 
1801: tanulók sz, 260. 1877: tankötelesek 6—12-ig 393,



isk. jár 382, isk. nem jár 11; tanköt. 13— 15-ig 180, 
isk. jár 180.

71) Tagy.
Tagy várának romjai Széles A. szerint (a Szatm. t. 

trakt. ekl. b. 277. 1.) még 1810. körül láthatók voltak a 
Kraszua mellett, Majténykoz közel. A Bélteki Us. rnátri- 
kalája 96-ik lapján szintén be van iktatva a szatmári ref. 
egyházmegye gyülekezetei sorába; de egyebütt az e.-megyei 
levéltárban sehol sincs róla emlékezet. Jelenleg a sz.-dobi 
ref. egyház bir egy darab földet a t ag y i  dűlőben.

72) Tatárfalva.
1. A község rő l  és e g y h á z ró l  á l t a l á ban .  Tatár

falva fekszik a Szamos jobb partján. Földjén minden vete- 
mény csak középszerűén terem. Hajdan a Tatár nemzetség 
birta, honnan nevét is vette. 1406-ban Eőry Ambrus és 
Bálint nyer benne részt; 1411-ben a többi részét Tatárfalvi 
Tatár Ambrus és fia János birták; 1424-ben Pathiud Bá
lint és Lőrinc, 1456. Chomafalvy Benedek özvegye, 
Farkasfalvy Pál, Kis-Perichey János és Jakab, 1466. 
Csathó Gergely nyernek benne részjószágot, 1499. Mikolay 
Ferencnek az egész helység, 1505. a Chomafalvyak, 
Zsarolyányiak-, Farkasfal vyaknak és Piricseyeknek 2 
telek; 1519. Szölősi Jakabnak részjószág; 1571. Vatay 
Gáspárnak az egész helység; 1540. Gödé Judithnak 
és Torday Jánosnak részjószág; 1754. Csomaközy Zsig- 
mondnak, Krisztinának, Zsuzsannának hol királyi, hol 
nádorispáni adománynyal benne ismét részjószág adatott; 
1810-ben nagyobb részét birták Illosvay József utódai; a 
kisebbet pedig Décsey Ferenc, Pogány László, Men- 
száros Sándor és a Diószeghyek. (Szirmay Szatmárv.-m.-e. 
II. 110. lap.) A hadvészek sanyarúságainak szintúgy ki 
volt téve mint szomszédai; a pestis, ínség s az árvizek is 
koronként meglátogatták.

Előbb róm. kathol. egyház volt. A reformációt hihe
tőleg szomszédaival egy időben vette be , azokkal együtt 
csatlakozott a szatmári ref. egyházmegyéhez, a melyhez 
tartozik ma is. Kezdet óta miut anyaegyház ismeretes;



sőt leányegyháza is volt, nevezetesen Angyalos; mely tőle 
1763-ban elvált.

A szatmári reform, egyházmegye tarczali- és solymosi- 
féle közjegyzőkönyvei 1670-től 1720 körüli időkig csak 
válópereit jegyzik fel, egyéb ügyei a múlt század elejéig 
nem ismeretesek; sőt 1724-ig papjainak neveit sem tudjuk, 
valamint azt sem, a presbitérium mikor állíttatott fel s 
gondnok mikor választatott elsőben. Iskolatanitókkal sem 
találkozunk az egyházban; mert a papi és tanítói hivatal 
mindig öszsze volt kötve. Volt ugyan reá eset, — Angya
los elszakadása után, — hogy e csekély jövedelmű egyházba 
pap nem akadván, tanítót hozott; de ezt rendes állapotnak 
venni nem lehet.

II. Az egyes l e l ké s zek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  1) 1724-ben pap volt Tatárfalván 
Ecsedi Péter, kinek idejében a Csomaközy ház már felényi 
bért adott a papnak mint hajdan. 2) 1725—27. Ráczkevi 
János, kiről azt jegyzi meg a vizitáció, hogy hétköznap 
bibliát nem olvasott. 3) 1727-ben Petróczi György. 4) 
1730—32. Tunyogi László. 5) 1732—35. Terebesi Sá
muel. 6) 1735. Czeglédi István. 7) 1736—40. T. Szatmári 
János. 1739-ben egy peniteálni nem akaró hallgatójáról azt 
végzi a vizitáció, hogy ha szót nem fogad, szamár-temetéssel 
temettessék el. 8) 1740—42. Némethi György. 9) 1742— 
1744. T. Szatmári Ferenc, kit dicsértek, mert hétköznapon 
is bibliát olvas a templomban. 10) 1744-ben Kecskeméti 
István. 11) 1745—47. T. Szatmári Ferenc, kit dicsér
tek. 12) 1747—53. Vetsei György, ki alatt a parókhia 
igazítását hagyja meg a vizitáció. 13) 1753—56. Komá
romi István. 14) 1756—61. Sentei Sámuel, kiről azt írja 
1761-ben a vizitáció: „plus ebrius, quam sobrius" stb. stb. 
14) 1761—64. Gyarmati István. 16) 1764—67. Fülei Sá
muel , ki panaszol, hogy se kurátor, se egyházfi. 17) 1767— 
1774. Makiári Sámuel. 18) 1774—76. Váradi János. 19) 
1766. Gyarmati István, e.-m. ü. 20) 1777. Viski György. 
21) 1778—82. Borbély János. 22) 1782. Horváth József. 
23) 1782—86. Fekete István, kinek csupa kenyere is alig 
lévén, Ricsére ígérkezett. 24) 1786. Jakab Izsák. 25) 
1787. Szilágyi András. 26) 1788. Bányai János, ki épen 
ekkor jött az utrechti akadémiáról. Hallgatói nagyban



panaszkodtak ellene; Ilosvay József földesúr pedig ma- 
rasztotta továbbra is , de „nem bakancsosnak, hanem pap- 
nak.“ 27) 1789—91. Viski Székely György, egy részeges 
ember. 28) 1791. Zágonyi Imre. 29) 1792. Harsányi Sámuel, 
ki alatt a folytonos papváltoztatást megróvja a vizitáció. 
30) 1793. Varga István, lévita. 31) 1794. Horváth Benjámin, 
ki a rósz fizetés miatt Tisztaberekre Ígérkezett. 32) 1795. 
az angyalosi pap Varga István szolgált. 33) 1796—1801. 
Viski György, hűséges tanitó, ki itt meghalt. 34) 1801. 
Bencs József, kit roppant korhelysége miatt elbocsátottak ; 
de az esperes és e.-m. jegyző a földesasszony Illosvayné 
kérelmére, a vizsgálat megtörténtéig, meghagyta. 35) 
1802. Sallai András. 36) 1803. Czerte Márton, szorgalmas 
pap. 35) 1806—08. Őri József. Nála csendesebb, szeli- 
debb papra nem emlékeznek! 1810-ben panaszolja, hogy 
háza készületlen, udvara keritetlen, a miért a földesurak 
ökrei és bivalyai mindenét tönkre teszik. E mellett az 
udvarban mindenfélére használják; ha pedig nem megy 
a harangoztatás idejét megkérdezni, piszkolják. 1811-ben 
a földesa8zszony Nagy Mihályné elfoglalja a papi földet, 
noha mást Ígért ugyan a vizitáció előtt helyette. 38) 
1808. Béres Mihály. 39) 1809—13. Fejér Pál. 40) 1813. 
Mester István, kit a vizitáció mint szorgalmas tanitót di
csér, s meghagyja, hogy a papi vizsgát tegye le. 41) 
1818. Kósa Ferenc, ki fizetéscsonkitás miatt nem marad. 
42) 1820—27. Béres Mihály, ki panaszol, hogy búza he
lyett minden pótlék nélkül tengerivel fizetik, a cselédeket 
pedig a fizetés alól kivonják, különben is 8 köbölnyi fize
téséből meg nem élhet. A gyermektanitásért sem fizetvén 
meg neki az egyház az ígért 1 véka zabot, e miatt később 
nem tanított. 43) 1827—29. Szabó József, kedves pap, 
jó tanitó. 44) 1829. ismét Béres Mihály. 45) 1830—33. 
Főnyi Sámuel. 46) 1833. Szabó József. 47) 1834—39. 
Nagy Gábor. 48) 1839—41. Szabó József. 49) 1845. 
Márk Ferenc. 50) 1846—51. Ács András. 51) 1852—68. 
Juhász Péter. 52) 1868 óta Fülöp Lajos.

III. L e lk é s z - t a n í t ó i  fizetések.  1724. k ö r ü l :  
1) Néhai tek. nemz. Csomaközy Zsigmond szokott volt 
adni a prédikátornak esztendőnként 10 köböl búzát, 10 
irtot, 1 verő disznót, 1 kősót, 1 szekér szénát, 1 szekér



fát, a malomból szabbathálét. 2) A faluban minden gazda 
ember 2—2 véka búzát, 12 polturát, 1 boglya szénát. 
3) A zsellér ad 1 véka búzát és 27 pénzt. 4) Falustól 
adnak 12 szekér fát. 5) Az özvegy aszszonyok adnak 24 
pénzt, vagy ötödfél sing vásznat. A fellebb említett úr 
holta után a maradéki alább szállván, 5 köböl búzát és 
5 frtot ígértek, mig fellebbvaló épülésre jutnak. NB. 
Urgendi sunt. A faluban egy paraszt ember meghalván 
testált 1 szántóföldet a parókhiához ily formán: ő  nála 
volt a föld 3 forintban, ha valaki azt leteszi érette, azon 
pénz adassék a templom szükségére, ha penig senki le 
nem teszi, legyen a parókhiához. (Bélteki Matric. Us. 96. 
lap.) 1801: 9 v.-frt.; 16 köböl szemes-élet; 9 szekér 
széna; 18 szekér fa; az egyik fordulón 4 vékás szántóföld, 
a másikon 3, melyet megszántanak; 3 vékás kenderföld; 
2 v.-frt. stoláre. (Belhiv. fiz. ősz. kim. 1801.) 1874: 13 
köböl búza; 5 köböl tengeri; 9 szekér széna; 7 öl kemény 
tűzifa; 8 osztr. frt. 5 hold és 80 □ öl szántóföld, 1600 
□ ölével; 990 □  öl kertföld; tandijul minden növendéktől 
1 véka tengeri és 40 kr . ; stolárék. (1875. jan. 15. ö. ir.)

IV. Templom.  Ha rangok .  Ur a sz t a l i  kész le tek.  
E g y h á z i  épüle tek.  I n g a t l a n  és ingó egyház i  j a 
vak. A tatárfalvi ref. t emp lom  építési idejét dr. Rómer 
Flóris a XIV., dr. Henszlman Imre pedig a XV-ik századba 
teszi. Ez utóbbi szerint „csekély kiterjedésű épület, de 
nevezetes azért, mert Magyarországon az e g y e t l e n  ismert 
példány, melyben kétszínű tégla felváltott rakásával a külső 
falakban színes rakás idéztetett elő. A tégla t. i. vagy vörös, 
vagy fekete színű, és ugyanazon sorban mindig 1—1 
vörös tégla mellett fekete tégla van rakva. A polychrom 
hatás fokép az ablakivekben tűnik föl. A párkányzatok 
szintén e célra külön idomított téglákból készültek. Az 
egyetlen hajónak falközi szélessége 14'8", hoszsza 31/2,5". 
E hajónak vau két félkörben zárt ablaka, s homlokzatán 
3' 3"-nyi széles ajtaja, mely két körszelvénynyel és azok 
között fekirányos vonallal záratik. A falnak vastagsága 
csak 22"-nyi. A diadalív vastagsága szintén csak 22"-nyi. 
A szentély szélessége 11' 8", hoszsza 12' 7". Tám, — s ez 
is feltűnő csekély kiszökéssel, — csak a szentély 8-szögből 
vett 3 oldalának szögein látható. Nevezetes, hogy itt az



ablak, — ellenkezőleg a vidék szokásával, — a hajó északi 
oldalán fordul elő. A hajó 2 s a szentély zárfalainak 3 
ablaka mind igen keskeny (valóságos nyílása csak 6”-nyi) 
s félkörrel van zárva.“ (Archaeolog. Közi. III. k. III. fűz. 
156. lap.) E templomnak egy időben csak a falai állot
tak, s az 1848-iki leírás — a temp.-menyDyezet felirata 
nyomán — azt mondja, hogy a puszta falakat 1783-ban 
fedette be, s a belszerkezetet is ugyanakkor készíttette S z e- 
gedy  Fe renc  és felesége Csoma kö zy  Kr i s z t i na .  A 
közfigyelmet ezen árpádkori ereklyére legelőbb Haas Mi
hály hívta fel. A tatárfalvi egyház a stilszeríí restaurálás 
költségeinek legalább részben lehető fedezlietése végett 
1869. a kormányhoz folyamodott, s a magy. akadémia 
archeol. bizottságának véleménye, illetőleg Schultz Ferenc 
építész terve nyomán, a nyert kormánysegélylyel a tem
plom nemcsak befedetett, hanem annak belszerkezete is 
restauráltatok.

A templom előtti haranglábon 2 h a r a n g  áll. Az 
egyiken ezen felirat: „In Honorem Dei fudit me Geerg. 
Wierdt in Eperjes 1650“ s ez a nagyobb; a kisebbiket 
öntette Csomaközy Krisztina 1758.; de a mely elhasadván , 
nagyobbra öntette a tatárfalvi ekkla 1832.

Ura sz t a l i  ké sz l e t ek :  Egy ezüst pohár ezen fel
irattal: IN: HOR: DOMINI: CONULIT: SIGIS3: CZO- 
MAKOZI: REIPILICAE TATAREVNAE: ANNO: DO: 
1638: DIE 25 DECB.“ Egy ón-tányér „C. P. D. M. 
1722“ ; ismét egymás ón-tányér; egy másfél itcés, fede
les és orros ón-kanna; egy fedeles kő-kanna; egy sáhos 
kendő; egy vörös csikós sáhos kendő; három selyemkendő, 
kettejét ajándékozta ns. Ilosvay Franciska aszszony; két 
vászonkendő.

Egyh áz i  épü le t ek :  A lelkészlak, mely egyszer
smind iskola is, némi melléképülettel.

I n ga t l an  egyház i  b i r t ok :  a lelkészi állomány 5 
hold és 80 □  öl szántóföld, 990 □  kert, 1600 □ ölével.

I ngó sá go k :  3 db. anyakönyv; 2 db. körleveles jegy
zőkönyv; 1 db. tanács-jegyzőkönyv; 1 gondnok-szám.
jegyzők.; több egy .-kér. s megyei jegyzőkönyvek és más 
nyomtatványok. A pecséten itt is a zászlós bárány a 
címer, fölötte a repülő galambbal s 1833-ból való.



IV. Népesség:  1801: Lelkek száma 171. 1877:
1. sz. 247; szülött, sz. 11; újházas. sz. 2; halott, sz. 4; 
isk. köt. sz. 6—12-ig 12; iskolába járók sz. 12; t.-k. 
sz. 13— 15-ig 7; isk. jár. 7.

73) Tiszabecs.

I. A község rő l  á l t a l á ban .  Tiszabecs fekszik a 
Tisza balpartján. Árvizjárta határa bőven terem. Hajdan 
nagy legelői s terjedelmes erdei voltak; a Tiszán malmai 
s a Tisza partján gyümölcsösei, melyeknek termésével a 
Tiszán tutajokon kereskedett stb. Minthogy Szatmárvár- 
megyében 2 Becs van, s a legtöbb oklevél csak Becset 
említ: ennélfogva hajdani birtokos földesurai közűi csak 
azokat említjük meg, kiről kétségtelen, hogy tiszabecsi 
földesurak voltak. Jelesül 1504. és 1559-ben a Rozsályi 
Kunok birták, azután ezek örökösei: 1680 táján pedig a 
Pongráczok voltak földesurai; 1810-ben Borbély György, 
özv. Morvay Józsefné, a Löveyek, Bay György, Butkay 
Mihály, a Károlyi, Teleky és Schönborn grófok, Way 
József, Fogarassy Imréné s Ormós Borbála és számos 
nemesség birták, kik között 35 gazda református volt. 
(Szirmay Szatm.-v.-m. c. II. k. 261. lap.) — Tiszabecsnek 
nagyon viszontagságos élete volt úgy látszik minden időben; 
mert bár a hadvészek sem kerülték el s a Szamosközön tábo
rozó sportyázó hadak kizsákmányolták, mint ezt az 1662-iki 
megyei vizsgálatból kitetszik (Vmegyei levéltár act. pol. 
fascic. 21. nro 145. 1662.), a midőn a szatmári német 
várőrség felprédálván, benne 1500 frtnyi kárt tett; mind- 
azáltal — mondhatni — többet szenvedett a Tisza árjaitól, 
így például 1617. szept 17. kelt iratában Forgách Zsig- 
mond országbíró Kun László földesúr idejében megengedi 
az „Ujtiszabecsieknek", hogy a királyi dézmások dézmá- 
lása előtt, búzájokat behordhassák, hogy a teméntelen árviz 
benne kárt ne tegyen. És igy ki tudja hányadik helyen 
fekszik a mai Tiszabecs, melyet a Tisza folytonosan fe
nyegetett! Leginkább fenyegeti pedig 1793 óta, midőn a 
pap csak úgy akar maradni, ha a még fennálló, de a 
Tisza által folytonosan fenyegetett tornyot más helyre 
hordják. A toronynak elhordása, vagy a Tiszába omlása



felöl mit. sem tudunk; de a templom vége — az egykori 
szentély — az 1850. nov. 20-iki vizár alkalmával omlott a 
Tiszába. Ezen leomlott kőtömeg ma már a Tiszának kellő 
közepén van, s nyáron, midőn a viz leapad, tisztán ki
látszik a dombja. A megmaradt rész kövei folyvást hulla- 
dozván, az 1861. febr. 17-iki e. határzat folytán a még 
meglevő rész kövei szétszedettek. Az 1869. nov. 30-iki 
rendkívül nagy vizár a régi papi parókhiát s templom
helyet, a helység egész hoszszában s a nagy-útcának 
déli részét elhordta; sőt a Tisza a kis-útcát is erősen 
hordja, úgy hogy maholnap az egész községnek más 
helyre kell költöznie.

II. Az e g y h á z ró l  á l t a l á b an .  Tiszabecs a hitja- 
vitást előzőleg r. kathól. egyház volt. A reformáció alkal
masint Beregmegyéből szivárgott át ide, s talán nem csaló
dunk , ha ezt az alig pár mértföldnyire fekvő Beregszászban 
működő Radán Balázsnak tulajdonítjuk. Ugyanis Tiszabecs 
lakosai inkább jártak vásárra a szomszéd Bereg- és Ugocsa- 
megyékbe, mint a szatmármegyei vásáros helyekre, honnan 
őket, a sokszor — még most is — járhatlan árvizes Szamos- 
köz elzárta. Ilyen vásárok alkalmával legkönynyebben 
megismerkedhettek a javított tudománynyal. Azthiszszük, 
azt is joggal állíthatjuk, hogy a korán reformált Rozsályi 
Kun család, mint minden birtokaiban, úgy Tiszabecsen 
is pártfogója s illetőleg terjesztője volt a reformációnak. 
A reformációnak Beregből jövését megerősíteni látszik azon 
körülmény is, hogy Tiszabecs is a beregi egyházakhoz 
csatlakozott. Ugyanis már 1595-ben úgy szerepel, mint a 
beregi traktus egyik anyaegyháza, honnan csak az 1821-iki 
koordinációkor kebleztetett át a szatmári ref. egyházme
gyébe.

Mint ref. egyház kezdetben is a nagyobb anyaegy
házak közé tartozhatott; mert már 1600. márc. 17-iki be- 
regegyházmegyei gyűlésen szó van rektoráról. mi minden
esetre annak a jele, hogy már ekkor a papi s tauitói 
hivatalok el voltak különítve, a mi csak nagyobb egyhá
zakban volt még igy ez időtájbau. A beregi egyházmegye 
régibb jegyzőkönyvei egyébiránt innen leginkább csak egyes 
válóperek s házassági ügyekről tesznek említést a XVII-ik 
században, az 1603-ik évtől 1710-ig. Hajdan a kebli
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ügyek intézésében a lelkészszel együtt a földesurak tisztei 
s a községi elöljáróság vett részt itt is; papot, tanítót 
pedig az úgynevezett marasztáskor hívtak; egyetlen egy
házi elöljáró az egyházfi volt, s nem tudjuk megmondani, 
hogy a legelső gondnok s a legelső egyháztanács, — mely 
1860 óta népképviseleti alapon van szervezve, — mikor 
választatott. Tiszabecset különben csend és béke jellemzi, 
habár itt is voltak e század elején némi zavarok; azonban 
az egyház iránti érdeklődés és buzgalom szép jeleivel is 
találkozunk.

III. Az egyes  l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  A tiszabecsi ref. papok névsorát 
csak hézagosán tudjuk öszszeállitani a következőkben; 1) 
1601. Milotai János, kit a rektor a Nagy Ambrus hely
beli biró házában szidalmazván, e miatt párbaj keletkezett 
volna közöttük. M. J. 1610-ben a beregi traktus követe 
volt a debreceni zsinaton. 2) 1668. vagy 1669-ben Da- 
róczy András. 3) 1710. Gecsei Pál. 4) 1750. Forgolányi 
János. 5) 1754—63. Debreczeni Kacsóh Ádám, ki az 
egyházat mintegy erőszakosan foglalta el, a miért a be
regi traktus exkommunikálta; de később 12 frt. birság 
lefizetése után fölmentette. Ezután dicsérőleg nyilatkozik 
róla a vizitáció. 6) 1763—67. P. Szathmári András. 7) 
1767—73. A. Vámosi István „quoniam se et ministerium 
suum probro et contemptuo exposuisset — a sacra func
tione ad tempus arcendus et suspendendus decernitur." 8) 
1773—75. Örsi Péter. 9) 1773—87. Ratkó István, kit 
folytonosan dicsér a vizitáció egyházával együtt; 1785. 
e.-m. ülnökké is elválasztatik. 10) 1787—92. Rácz An
drás, ki alatt 1790. márc. 3. az egyház fizetésváltoztatás, 
illetőleg csonkításért kérelmez; de sikertelenül. 11) 1792— 
1796. Vekerdi Nagy Mihály. 1793-ban csak úgy marad 
meg, ha a Tisza által fenyegetett tornyot másfelé épitik. 
Mind őt, mind egyházát dicséri a vizitáció. Egy Löveyné 
nevű nemes asszonynak voltak csupán némi elsőségi kö
vetelései az úrvacsorához járulásnál 1794-ben, a miért 
megfeddetett. Viselt V. N. M. egyházmegyei ülnökséget is 
és mint beregi esperes halt meg. 12) 1796—1814. Buzinkay 
Ferenc, ki hivatalát dicséretesen folytatta s a szatmári 
10 egyház e.-m. pénztárnoka is volt. Az egyházról is di-



csérőleg nyilatkozik a vizitáció, kivevén 1800-ik és 1813-ik 
évet, a midőn a tanító miatt az egyházmegye kedvezőtlen 
határozatokat hoz ellene. 13) 1814— 15. Hatházi István, 
ki ellen alaptalan vádakkal léptek fel hallgatói. 14)
1815— 17. Széles András, e.-m. ülnök, kit szintén dicsér 
a vizitáció; azonban 1815-ben mégis némelyek vádolják.
1816- ban itt Belényesi József ügye folyik, ki a volt belhi- 
vatalnokok alatt zavart idézvén elő, a beregi ref. egyház
megye exkommunikálta; de ezen Ítélet alól az egyházkerület 
felmenté. Ugyanezen évben egy Márton János nevű za
vargó ember ad magáról téritvényt, hogy soha többé zavart 
nem csinál. 15) 1817—24. Szíícs Mihály e.-m. ülnök, ki 
itten dicséretes hivataloskodását halálával végezte b e ; 
hallgatói különben több ízben megkisérlék fizetése meg
csonkítását, igy p. 1817. és 1822-ben. 1817-ben Márton 
János ismét zavargott; majd templomszékper támad, mely
nek lecsendesitésére 1819-ben egy templomszék-osztály 
jegyzőkönyveztetik: mindazáltal 1820-ban ismét templom
székper foly a Szoluoky- és Márton-család között. 16) 
1824—33. Nyári Inczédy József, ki zilált péuzviszonyai- 
ból folyó kellemetlen ügyek miatt, Szatmárt kezdett papi 
hivatalát Szamosújlakon végezte be. 17) 1833—39. Fűsíís 
Dániel e.-m. ülnök. 18) 1839—51. Győri Sándor, e.-m. 
ülnök, ki késő vénségben nyugalomba vonulva Németiben 
halt el. 19) 1851—60. GeczeŐ Gedeon, ki hivataláról 
lemondott. 20) 1860—69. Illyés Bálint. (Lásd az írók közt.) 
21) 1869 óta Borzovai Kalós Péter — előbb csekei káplán — 
szolgál i ki e.-megyei aljegyzővé is megválasztatott.

A tiszabecsi egyházban segédlelkészek is működtek, 
igy p. az Inczédy káplánjai voltak: Adorján Mihály és 
Kozma Károly; a Fiisűsé: Baktai Mihály.

IV. T a n í t ó k  és i sko l aügy .  1) 1600 márc. 17. 
egyházmegyei gyűlésen a t.-becsi rektor nem jelenik meg. 
2) 1600. júli. 2-iki e.-m. gyűlésen Paládi Miklós úgy ir 
alá az e.-m. jegyzőkönyvnek mint t.-becsi rektor. 3) 1601. a 
t.-becsi rektorról olyan forma van feljegyezve a márc. 7. e.-m. 
gyűlés jegyzőkönyvében, mintha papjával párbajt vívott 
volna. Ezen ügy még a nov. 25-iki gyűlésen is előfordul. 
Ezután nem ismerjük a t.-becsi rektorok névsorát egész 
1759-ig. 4) 1754. 1755. van ugyan szó a tiszabecsi tani-
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tóról; de csak anynyi, hogy a vizitáció megdicséri, a nélkül, 
hogy nevét említené. 5) 1759-ben a t.-becsi rektor Kard- 
szagi Dániel. 6) 1763. Fejér György. 7) 1765. Kovács 
Bálint. 8) 1768. ismét Kardszagi Dániel. 9) 1776. Máté 
János. 10) 1779. Szederi János. 11) 1787—88. Vásár
helyi Sándor. 12) 1789—92. Harsányi Sámuel, ki „homo 
ambitiosus" és papjával civódó lévén, Tiszabecsről eltéte
tik. 13) 1793-ban a „tanító" dicséretes. 14) 1795. Ta
kács István, ki ellen egy özvegy aszszony vádja miatt 
vizsgálat tartatik. 15) 1796—1800. a „tanítóról" dicsérettel 
nyilatkoznak. Ez talán Boros Márton volt, kit 1800. al
kalmatlan volta miatt az egyház elbocsátott, de egyszer
smind jó bizonyítványt is adott neki, melyért a pap és 
egyház az egyházmegyei gyűlésre idéztetett. 16) 1801— 
1803. Őri József, kit alkalmatlan volta miatt szintén el
bocsátanak. 17) 1803 —1807. Gáti Gedeon, kit a vizitáció 
dicsér. 18) 1806—10. Tóth András, előbb dicsérik, később 
(1810.) gyengének mondják. 19) 1810. Szilágyi Márton. 
20) 1811. Pető Dániel. 21) 1812. Lenkey Imrét rendelte 
Tiszabecsre az egyházmegye; de az egyház nem fogadta 
el, hanem Petőt, tartotta meg, ki ellen hoszszas vizsgálatok 
után azt végezte az egyházmegye, hogy ha el nem távozik, 
vármegyei karhatalommal hányattassák ki. Ekkor aztán 
csakugyan elhozták Lenkeyt Sonkádról, kit egész 1824-ig 
folytonosan mint serény tanítót és jó kántort dicsérnek. 
22) 1824—30. Adorján Mihály segéd-lel készt mint dicsé
retes tanítót is szívesen maraszták. 23) 1830—33. Kozma 
Károly káplánt szintén. 24) 1833—37. Tamás András, 
ki itt jan. 17. meghalt. 25) 1837—41. Bernáth Antal,
26) 1841—47. Lovas Szabó József, tehetséges tanitók.
27) 1847—65. Perényi Gábor, egyike a szatmári ref. 
egyházmegye legjelesebb tanítóinak, ki később szemei vi
lágát vesztvén, előbb 28) Géresi Mártont 1855-ig, később 
29) Tóth Lajost tartotta segédül, ki 1865-ben rendes ta
nítóvá is lett. 30) 1866—69. Papp Endre. 31) 1869—70. 
Szabó Endre. 32) 1870 óta Bay Ferenc. A két utóbbi 
szintén a szatmári ref. egyházmegye jobb tanítói közé 
tartozik.

V. Bel h i v a t a l n o k i  f izetősek,  a) Le ik  őszi f i 
zetés  1874: 66 köböl búza; 12 öl kemény tűzifa; 26



hold szántóföld és kaszálló; 6 és ‘/2 hold erdőföld-legelő 
(a holdak 1200 □ ölével számítva); a temető fű-termésének 
Yj részbeni használata; 370 írtnak 20%-os kamatja; az 
özvegy aszszonyoktól per 51 kr., lOfrt . ; mintegy 50 fo
rint stoláre. (1875. jan. 2. ö.-ir.)

b) T an í t ó i  f izetés.  1874: 34 köböl búza; 8 öl 
kemény tűzifa; 13 hold szántóföld és kaszálló; % telek
alja erdőföld; a temető fűtermésének V3-részbeni haszna; 
185 írtnak 20%-os kamatja; özvegy aszszonyoktól 3 frt.; 
mintegy 20 frt. stoláre. (1875. jan. 2. ö.-ir.)

VI. Templom,  t o ro n y  s ha rangok .  U r a s z t a l i  
eszközök.  A Tisza által 1850. nov. 20-ikán elhordott s 
hihetőleg a XV-ik században épült régi góth templomról s 
tornyáról a II. és III-ik cikkben mindazt elmondtuk, a 
mit ide vonatkozólag kikutathattunk, még csak anynyit kell 
megemlítenünk, hogy 1774. aug. 1. Becsky Ferenc szol- 
gabiró bizonyítványt ad arról, hogy Szatmárvármegye 
megengedte ki vakolását és meszelését; 1850-ben a lesza
kadt templom végét bedeszkázván az egyház, úgy hasz
nálta istentiszteleti helyiségül 1859 őszéig, a midőn a 
kis-útcára vezető sikátor mellett lelkészi parókhiául vásá
rolt telken talpra épített egy ideiglenes fa-templomot, fel
szerelvén azt a régi templom karzata és székeivel; sőt még 
az ólom-karikás ablakokat is alkalmazta, mikben egyes 
festett üvegdarabok a régi templom egykori fényéről tanús
kodnak. Ez új templomban az 1859-ik évi karácsonyban 
tartatott az első istenitisztelet.

Ez ideigl. templom előtt egy félig terméskőből, félig 
fából épült 5 öl magas t o rony  áll 2 h a r a n g g a l .  A 
nagyobb — mintegy 4 mázsást— „1800-ban öntette az t. 
becsi ref. egyház a maga költségén"; — a kisebb m. e. 
1 és */i mázsást „1794. apr. 17. öntötte Lázár Áron."

U r a s z t a l i  eszközök.  1 ezüst pohár, néhol meg
aranyozva, ezen felirattal: „A. D. 1637 Czont András 
bíróságában Tisza-Becziek vötték Ecclesia számára." 1 
más aranyozott talpas ezüst kehely, melyet „A t.-becsi 
ref. egyháznak ajándékozott Bartha József 1868"; értéke 
28 frt. 1 nagy füles ón-kanna, melyen több ciráda közt 
füle mellett egyfelől egy lovas ember, másfelől egy férfi- 
és leányalak szemlélhető; fedelén ez: „A. 1645"; alább



pedig ezek: „Tisza-Beczen lakó ón Czont András felesé
gemmel Paalphi Erzsébettel: — csináltattam az úraszta
lára egy lábas kannát, és egy tányért lábast. Conferal- 
tatott akkorbeli bírák ideikben úgy mint ur birái Dücző 
András, falu birái Fábián Paal és Sulkos Miklós." — 
Széles A. 1876-iki jegyzése szerint ezen „Ur" Kun István 
Szatmárvármegye főispánja volt. 1 kisebb füles kanna, fel
irat és évszám nélkül, csupán 3 emberi alak és alul-felül 
csillagokkal. 1 nagyobb és kisebb cin-tányér. 1 kis füles 
keresztelő-kanna ónból. Több selyemmel és aranynyal 
hímzett kendő.

VII. Le l kész i  és t an í t ó i  épü le tek .  I n g a t l a n  
és ingó egyház i  j avak .  A régi paplakot — melynek 
telkét a templom mellett külső birtokkal együtt Pongrácz 
Menyhárt ajándékozta 1680-ban, — felsőbb egyházhatósági 
engedélylyel eladta az egyház, mely aztán községházul 
használtatott, mígnem 1876 őszén lebontatott, a Tisza 
teljes elhordással fenyegetvén. Az új papiak 1868-ban 
épült az előbbi cikkben említett helyre, kőalapra vályog
ból, zsindely-tető alá. Hoszsza 9 öl 4 láb, szélessége 5 
öl 4 láb. Van benne 4 szoba, 1 előszoba s 1 kézi ka
mara, udvarán nyári szobával toldott csinos méhes és 
egyéb melléképületek. A t an í t ó i  l ak  és i sko la  1793-ban 
talpra épült, patics-fallal és zsindely-tetővel, azon telken, 
melyet 1696-ban Pongrácz Pál ajándékozott, de melyet a 
Tisza szintén elhordással fenyeget. Az épület hoszsza 12 , 
szélessége 3 öl; van benne 2 szoba, 1 konyha, 1 kis pitvar, 
1 tanterem, udvarán pedig egyéb melléképületek. A leik. 
és tan. épületek a templommal együtt a tííz ellen biztosítva 
vannak.

I n g a t l a n  egyház i  j avak.  A t.-beqsi egyház bir
tokait leginkább hagyományokból nyerte. így p. már 
említve volt, hogy Pongrácz Menyhárt és P. Pál uraktól 
kapta parókhiális telkeit külső birtokkal együtt 1680. és 
1696-ban; 1710. aug. 12. pedig Pálfi Gáspár hagy egy 
almást rétjével együtt a t.-becsi papi hivatal számára a 
Kacsógyakra nevű helyen; 1727. márcz. 26. Botos Annók 
hagy a Gorondou 1 szántóföldet az egyháznak ; 1730. aug. 
24. Tiszabecsi Miklós hagy egy 3 vékás szántóföldet 
ugyancsak a Kacsógyakrában; 1801. özvegy Bartha Jánosné



Nagy Anna egy a papi parókhiára menő egész telkét hagyo
mányozza a tiszabecsi ekklának minden külső járulékival 
s azokhoz tartozó jogokkal együtt, — melyet s melyeket 
ő és férje 500 vonás forinton, — 51 krt számítva 1 frtra , — 
1795-ben Bessenyei Györgyné Morvay Erzsébettől zálo
gosított s melyet a tulajdonjogot biró Bessenyey Ágnes 
1828-ban újabb 16 évre ad a t.-becsi egyháznak zálogba 
500 írtért. Ugyanennek örökösi 200 pengőforintért újabb 
32 évre zálogba vetik 1841-ben, mely 32 év az előbbi 
zálogos évek elteltével vevén kezdetüket; egyszersmind 
az arányositás alkalmával a telek után járulandó külbir- 
tokot is, a kisebb kir. haszonvételekkel együtt az egy
háznak lekötvén. (LVIII. gyűl. oklev. 652. lap.) Ezen 
eképen szerzett javak után az őt törvényesen illető oszta
lékokkal együtt tekintélyes birtoka lön a t.-becsi egyház
nak , mely a közvetlen egyházi birtokot, lelkészi s tanítói 
állományt együtt véve teszen belsőtelek és szántóföldek
ben 115 hold s 971 Dölet; rétek- és kertekben 19 hold 
és 1350 Dölet ,  holdját 1600 □ ölével számitva. (1874. 
dec. 3. ö.-ir.)

I n g ó s á g o k .  3 db. anyakönyv, 1754—1814-ig, 
1814—40. és 1840-től jelenig. 3 db. körleveles jegyző
könyv, 1814—41., 1841—60. és 1860-tól jelenig. Ta
nács- és számadások jegyzőkönyve 1800 óta. Egyházke
rületi és megyei jegyzőkönyvek és más nyomtatványok; 
iskolai szerelvények és iskolai könyvtár stb. (1875. jan. 
2. ö.-ir.)

VIII. Né pes sé g .  1787-ben a tiszabecsi ref. egyház 
87 családból áll. 1875: leik. száma 1046; szülöttek sz. 
41; újházas. sz. 9; halott, sz. 30. — I s k o l á s o k :  1820: 
iskolába jár 41 növendék; 1875: iskolakötelesek sz. 135; 
iskolába jár 61; részben jár 52; iskolázatlan 22.

74) Tiszakóród.
I. A községről  á l t a l á b a n .  Tiszakóród fekszik a 

Tisza balpartján, mely észak felől Beregmegyétől választja 
el. Részben sárga agyagos, részben homokos, különben a 
Tisza és Túr vize által öntözött határa elég termékeny s 
a Tisza-parton szép gyümölcsösök diszlenek. A mi földes



urait illeti: 1545-ben Kusalyi Jaks Mihály bírta. 1550-ben 
mint a rozsályi uradalom kiegészítő része a Rozsályi Kuu 
családra szál. R. Kun Annát Barkóczy László vevén nőül, 
igy a Barkóczyakra szállt, majd B. László unokájának — 
B. Zsigmondinak — leánya, Barkóczy Mária, Kende 
Mihályhoz menvéu nőül, ekként legnagyobb részben a 
Kendék birtokába jutott. 1810-ben és azóta is legtöbbet 
bírtak benne a Kendék s aztán gf. Rhédey Lajos, Bay, 
Bessenyey, Kölcsey, Jármy, Uketyevith, Csiszár, Sántha, 
Nyeviczkey és Tholnay családok tagjai. (Szirmay Sz.-v.- 
m.-e. II. k. 258. lap.) Viszontagságairól keveset tudunk. 
A hagyomány azt mondja, hogy az 1848-ban még részben 
meglevő Burgunda nevű útca helyén lett volna az anya
helység, s a templom körül csak nehány ház állott; 
azonban a Tisza elszakgatván Burguudát, úgy nyúlt a 
helység a templom-felé sőt azontúl is. Vizár, járvány és 
zsákmányló hadak sem kerülték el. így p. a hagyomány 
lengyel- és tatár-pusztitásról is beszél; különben a szat
mári német várőrség martalócai is 150 frtnyi kárt tettek 
benne, mint ez az 1662-iki megyei vizsgálatból kitetszik. 
(Szatmárvárm. levéltár act. pol. fascic. 12. uro. 145. 1662.) 
A pestis is — hihetőleg 1742-ben — annyira pusztított 
benne, hogy a halott hordásra 12 embert fogadtak fel, 
ezek közííl is csak egy maradt meg. (LVII. gyűl. okle
velei 668. lap.) Tiszakóród úrbéres község volt; azonban 
birtokviszonyai — nem számítva az urbáriumot, — az első ha
tárarány ositáskor 1834-ben szabályoztalak. Lakosai között 
1810-ben 112 telkes gazdát említ Szirmay, kik közííl 36 
nemes volt, s ezek közt a Kálnássy-család, melyből egy 
a II. Rákóczi Ferenc seregében ezredes vala.

II. Az egyház ró l  á l t a l á ban .  A hitjavitást előző
leg Tiszakóród róm. kath. anyaegyház volt; de mint hihető 
az alig pár órányira eső Beregszászban, az oda vásárra 
járó lakosok a reformációval megismerkedvén : protestánssá 
lett s később a határozott kálvini irányhoz csatlakozott. 
Sorsáról különben a XVI-ik században s a XVII-ikben is 
nagyon keveset tudunk. Anynyi tény, hogy már 1595-ben 
egyike volt a beregi ref. egyházmegye anyagyülekezetei
nek, s a nevezett egyházmegyétől csakis az 1821-iki 
koordinációkor vált e l, s azóta a szatmári ref. egyház



megyéhez tartozik. A beregi ref. egyházmegye jegyző
könyvei egyébiránt a XVII. századtól s a XVIII-ik ele
jéről leginkább csak egyes válóperek és házassági ügyeket 
említenek belőle, jelesül 1607—1743-ig. A XVIII-ik 
század óta leszámítva egypárszor kiújult székpert s egyéb 
apró rendetlenséget, Tiszakóród a békésebb s rendesebb 
egyházak közé tartozott, s az évenkénti vizitációk sokszor 
nyilatkoznak róla dicsérőleg. E században az egyházi épít
kezések körül szép jelét adá szorgalmának. Lelkész Tisza- 
kóródon kezdet óta volt, bár ezek névsorát a múltból 
csak hézagosán ismerjük. A tanítói hivatal a lelkészből 
már 1611-ben el volt különítve; de később hihetőleg a 
népesség apadásával ismét egyesült, mig nem azt 1777-ben 
ismét külön választani törekszenek. A kebli igazgatás ve
zetői a lelkész s a község polgári elöljárói voltak; egyedül 
csak az egyházfi leven egyházi elöljáró. Az első gondnok 
választásának s az egyháztanács felállításának idejét nem 
tudjuk. Az egyháztanács különben hol több, hol kevesebb 
számból állott s maga egészité ki magát; 1860 óta azon
ban képviseleti alapon van szervezve. A belliivataluok ok 
hívását s elbocsátását a nép gyakorlá 1806-ig az úgyneve
zett „marasztáskor“, azután az egyháztanács; legújabban 
a lelkészválasztás a nép joga, s a belhivatalnokok élet- 
hoszszig választatnak.

III. Az egyes  l e l k é s z e k  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e s e m é n y e k .  A hajdani t.-kóródi papokról mit 
sem tudunk. 1) 1597-ben a beregi traktus jegyzőkönyvé
ben (I. köt. 117. lap) van ugyan szó a t.-kóródi papról, 
de neve említve nincs. 2) 1752-ben Szabó Dávidot t.-kó- 
ródi papul felszentelik. 1754-ben hallgatói dicsérőleg nyi
latkoznak felőle az egyházlátogatóság előtt; ugyanekkor 
egy becstelen nő vádja alól felmentetik. Ekkor a parók- 
hiális épületek elhanyagolvák s az egyházi javak részben 
elidegenitvék. Az 1755. febr. vizitáción Sz. D.-t hallgatói 
dicsérik, de nem ruarasztják: mindazáltal ugyanez év 
októberében a gáti e.-m. gyűlésen mint kóródi pap ad asz
talt. 3) 1760—64. Vámosi István, kinek idejében (1760) 
a templomot renoválják. 4) 1764—66. Örsi Péter. 5) 1766. 
Szabó István. 6) 1767—76. ismét Örsi Péter. 7) 1776— 
1779. ismét Vámosi István. Az 1773-iki beregi e.-m.



gyűlésen Kóródról Varga János és Tóth Mihály megro
vatnak. Az 1776. jan. 10. gyűlésen Fáy Dániel vádolja 
Vámosit, kit is a megejtett vizsgálat után hivatalától 
megfosztanak; ennek dacára az ez évi vizitáció azt jelenti, 
hogy V. I. hallgatóival jó egyetértésben van, s az egyház 
dolgai kívánatosán folynak; de már az 1779-iki e.-m. 
gyűlés hivatalától egy évre felfüggeszti. 8) 1780—87. 
Kátai István, e.-m. ülnök és gazda, kit egyházával együtt 
megdicsér a vizitáció. 1784-ben egy Tóth Mihály nevű 
ember sok bajt okoz az egyházban. Az 1787-iki vizitáción 
az egyik rész marasztaná Rátáit, a másik nem. Jő tehát 
helyette 9) 1787/8. Szatmári Sámuel. 10) 1788—92. Ináncsi 
Pap Mihály. Az 1790. októb. gyűlésen Vámosi József 
feleségével való viszálya az egyik tárgy. 1792-ben a Vizi- 
és Gergely-család közt templomszék-per foly. Ugyanezen 
évi vizitáción I. P. Mihályt szerfelett dicsérik, mindamellett 
ez évi hely osztáskor 11) Végh Béniámot rendeli az egy
házmegye Tiszakóródra, ki ott 1792—1802-ig lakik. 
Alatta nagy békesség van az egyházban, csak 1798-ban 
zavarja ezt a tanitó, ki papjával egyenetlenkedik. Ugyan
ezen évben az elöljárók a közősből földet akartak felfogni 
az egyház részére, de ez ellen Kende Pál alispán Csekéből 
tiltakozott mondván: „földestír hire és engedelme nélkül 
paraszt helység vagy ekkla földet magának nem csinálhat; 
a mit fölfogtak azt is viszsza veszi." 1801-ben ns. Mező 
Gáspár gondnokot és ifj. Kálnási István egyházfit dicséri 
a vizitáció. Az egyház jövedelmei: alma-adakozás, mely
ből bejött 40 frt. és publikáció, mely jó számadás alatt 
vagyon. Kötvényen van 250 vált.-frt. 12) 1802—1806. 
Lukahalmosi Nagy György, kit 1803-ban nagyon dicsér
nek, pedig a tanítóval való viszálya miatt terhes vádakat 
adnak be ellene: mindazáltal kiegyenlittetvén az ügy, 
gyűlés elé nem került. 1804-ben is még kedvellik, s 
1805-ben is ott marad; pedig már ekkor a kóródi egyház 
13) Csengeri Pált kérte, kit 1806-ban meg is nyervén, 
kedvességben tartották magok között egész 1811-ig, a 
midőn már változtatását kérik; de magának sem volt kedve 
ott maradni. Alatta épült a kőtorony. 14) 1812—20. 
Szabó Nagy Mihály. Mindvégig kedvességben van. Az 
egyház békéjét az 1817. és 1819-iki templomszékper za



varja. 1815-ben Tinka Mária orosz anyától származó ci
gányleányt a kóródi elöljárók nem bocsátják az úrasz
talához : ugyanazért kéri az egyházmegyét, hogy a refor
mátusok közé vegye fel. 1818-ban Gavallér Mihály elszántjá 
az egyház földjeit. 15) 1820—32. Nagy János. Az egyház
látogatók dicsérettel nyilatkoznak felőle. így p. 1821/2-ben 
„N. J. lelkész presbitériumával együtt szigorúan fenntartja 
az egyházi fenyítéket. Ns. Vizi Márton és Király György 
jobbágy vallástalan emberek megintése a presbitériumnak 
oly feltét alatt hagyatott meg, hogy ha helyosztó-gyűlésig 
meg nem javulnak: jelentessenek fel mint polgári fenyí
ték alá valók. 1829. N. J. leik. nagy kedvességben s a 
templom és párókhia virágzó állapotban van. 16) 1832—45. 
Beregszászi Pál, ki több nemű egyházmegyei hivatalt is 
viselt; alatta az egyház békés volt. 17) 1845/6. Szabó 
Sámuel, csak helyettes lelkész. 18) 1846—50. Ács András, 
kinek elmozdítását az egyház még alapnélküli vádakkal is 
igyekezett eszközölni. 19) 1850 óta Beczkes József. (Lásd 
az e.-m. tanácsbirák közt.) Az ő idejében Abonyi Imre, 
a Tiszának Kóród melletti átmetszését 1856-ban 400 pengő- 
forintért magára vállalván, ezen 400 pengőfrtot részben 
B. J. leik. eszközlése folytán a tiszakóródi ref. egyháznak 
ajándékozta oly célból, hogy annak egyik fele egy új papiak 
építésére, másik fele iskolai felszerelések- és szükségletekre 
fordittassék. 1869-ben az új papiak elkészülvén, ez ala
pítványból az építkezés jelentékenyen segélyeztetett; iskolai 
szükségletekre pedig 1874. évig belőle 138 frt. 11 kr. for- 
dittatott. Az ezen alapítvány ügyeinek megvizsgálása vé
gett ez évben kibocsátott küldöttség 229 frt. 64 krt tőké
sített Abonyi-féle iskolai alapítvány címen, melynek 16%-os 
kamatja ezután egyedül iskolai célokra fog fordittatni. 
Ezóta ez alapítványnak a kormány által még ki nem 
fizetett utolsó részlete — 100 frt. — Török Pál ref. püs
pök közbenjárására a pénzügyminiszter által utalványozva 
lön. Abonyi Imre úr különben azóta is éreztette a tisza
kóródi egyházzal jóindulatát, menynyiben az új papiak 
belsejének feldíszítésére 100 frtot o. é. ajándékozott.

IV. T a n í t ó k  és i sko l aü gy .  A XVI-ik századi 
tiszakóródi tanítókról mit sem tudunk. A XVII-ik század
ban 1) 1611-ben van szó a t.-kóródi rektorról, amenynyiben



a máre. 18. beregegyházmegyei gyűlésen valamiért vádol
ják. Később valamikor az isk. tanítás kötelezettsége ismét 
viszszaszállt a lelkészre, — miként hihetőleg az előtt is 
volt. 1777. februárban azért folyamodnak a t.-kóródiak á 
beregi ref. egyházmegyéhez, hogy mind papot, mind mes
tert akarván tartani, engedje meg, hogy a pap fizetéséből 
szakítsanak el a mester számára 1—1 vékát. Teljesült-e 
óhajtásuk s lett-e tanítójuk: nem tudjuk. A t.-kóródi ha
gyományok (LII. gyűl. tört. leir. 336. lap) a tanítók 
névsorát év nélkül közölvén, Kun Lászlót nevezik meg 
legelői, s igy hihető, hogy 1778 körül Ő volt a tanító. 
1786. Szilágyi Sámuel. 1789. Varga Gergely, ki ellen ez 
év júl. 29. e.-m. gyűlés vizsgálatot rendel. A kóródi ha
gyományok szerint Komáromi Boldizsár, Gyimóthi István, 
Kovászuai Sámuel, Nagy Mihály tanítók váltják fel egy
mást; a beregi vizitációnális jegyzetek szerint pedig 1796-ban 
Komáromi József a tanító. 1797-ben elég gyermek van 
ugyan az iskolában, de a tudományban igen gyengén 
vannak. 1798-ban Nagy József és nem Mihály a tanító; 
de a pappal egyenetlenkedvén: elmozdittatik. 1799—1802. 
Magócsi Gáspár, ki 1800-ban azon panaszol, hogy széna 
termését erővel elvette az egyház. 1802—05. Bántó János, 
kit dicsértek; bár 1803-ban papjával viszálkodott. 
1805—09. Cséke Sámuel, kinek 1808-ban igen jó iskolája 
volt; de 1809-ben meghalt. 1809—11. Keresztúri Mózes, 
kiről 1810-ben rósz relációt tesz a vizitáció s 1811-ben a 
vizitáció vádjára el is mozdittatott. 1811. Béla János. 
1812—16. ismét Magócsi Gáspár, kit 1814 ben már nem 
kedvellenek. 1816. Tóth András dicséretes tanitó. 1817. 
Orbán Zsigmond. 1818. Vatay Mihály. 1819. ismét Tóth 
András. 1820. ismét Vatay Mihály. 1821—25. Horváth 
Miklós, jó ember, jó kántor és jó tanító. 1825—30. 
Tamás András, ki alatt az iskola virágzó állapotban volt. 
Különben papnak készült. Ezutáu hivataloskodtak: Fe- 
renczi István, Lovas Károly, Szabó József, Rápolti Mi
hály, Juhász József. 1857. Rápolti Mihály. 1858. Jakab 
Lajos. 1861. Bernáth Antal, ki 1867-ben itt meghalt. 1868— 
1872. Székely József. 1872—74. Molnár József. 1874— 
1875. Bornemiszsza Imre. 1876 óta Lengyel Lőrinc.

V. Le lkész i  s t an í t ó i  f izetés,  a) Le lké sz i



f i ze tés :  Hajdan a lelkésznek 80 köböl búza fizetése volt 
s ezenkívül 10 vékás szántóföldet s 20 boglyás kaszálót 
használt. 1874: 55 köböl búza; 12 öl kemény tűzifa; 7 
hold szántóföld; 4 h. 500 □  öl kaszálló (a holdak 1600 
□ öllel számítva); 15 frt. garaspénz; 15 frt. stoláré. (1874. 
dec. 6. ö.-ir.)

b) Tan í t ó i  fizetés.  Hajdan a tanítónak 26 köböl 
búza fizetése volt évenkint s ezenkívül használt 2 vékás 
földet. 1874: 18 és V2 köböl búza; 6 öl kemény tűzifa; 
5 hold és 250 □ öl kaszálló (a holdak 1600 □  ölével szá
mítva); 105 o. é. frt. pénzajánlat, mintegy 98 gyermektől 
49 frt. tandíj és 49 csirke, 17 frt. 50 kr. stoláré. (1874. 
dec. 6. ö.-ir.)

VI. Templom,  t o r o n y  s ha r angok .  U r a sz t a l i  
kész l e t ek .  A t.-kóródi ref. t emplom,  alakját tekintve, a 
XV-ik században épülhetett. Egyetlen hajójának hoszsza 6 
ö l, falközi szélessége 3 és '/2 öl; menynyezete deszkából van. 
A szentély hoszsza 4, szélessége 3 öl 1 láb. Bizonyos 
kiszögellések a szentély falának felső részén azt gyanittat- 
j á k , hogy egykor boltozva volt. Ablakok csak a templom 
déli oldalán vannak csúcsivekkel s kőfaragványokkal, de 
a melyek kontár kezek igazítása folytán eredetiségöket 
vesztették. A templom kapui is csúcsívesek. A hagyomány 
szerint lengyelek, tatárok s más martalóc hadak feldúlván 
e templomot, pusztán állt az , úgy hogy a körötte levő 
egykori temető fejfái közt játszadozó pajzán gyermekek 
romladozott falain ki- s bemásztak. 1760-ban Vámosi 
István lelkész faluról-falura járva kéregetett kijavithatása 
végett, s az igy szerzett öszszegből renováltatott, a midőn 
az északi oldalon még fennállott sekrestye elbontatván, 
alapfalai is kihányattak. A templom belsejében egy fa
szószék állt, melyre Ezsaiás LVIII. r. 1. verse volt felírva; 
a karzat szintén fából volt és van; de a régi szószék helyett 
téglából készítettek újat. E templom eredetileg torony 
nélkül állt , s a nyugoti végéhez úgy ragasztatott, az ajtó 
fölötti irat szerint a négyszögű k ő - t o r o n y  1808-ban, 
melyet egy lapos hólyagból kiemelkedő nyárs alakú bá
dogos sisak borit. Ugyanezen időben folytatták a templom 
renoválását is; mert a menynyezet keleti végén levő vers 
szerint ns. Mező Sámuel főgondnok, Kálnási István és



Debreczeni József egyházfiak s Csengeri Pál lelkész idejé
ben, 1811-ben készítették új menynyezetét. Készítője Erős 
Mihály asztalos-mester volt. E toronyban 2 harang függ; 
az egyik 6 mázsás és 57 fontos „Öntette a t.-kóródi ref. 
ekkla a maga költségén 1788“ ; a másikat felirata szerint 
szintén az, 1827-ben.

U r a s z t a l i  eszközök:  1 abrosz ezen felirattal: „Ezt 
az asztal-abroszt Isten dicsőségéhez való buzgóságból vette 
Vizi Éva, Zoltán István kedves életpárja 1775. sz. György 
hava 19-ikén“ ; 1 más abrosz „a t.-kóródi ref. egyháznak 
ajándékozta Balogh Sára 1868“ ; 1 más fehér abrosz; 1 
fekete s 1 zöld-vörös kockájú, 1 ritka vörös kendő; 1 
zsemlyeszin selyemkendő „Homoród-szentpáli Gavallér 
Pál ajándoka. A. o. 1805.“ 1 cin-tányér „1786 Asztéi
Anna" felirattal; 1 másik cin-tányér „S. B.“ betűvel; 1 
régi kis ezüst kehely; 1 újabb ezüst kehely ezen fel
irattal: „Pap József és hitvese ns. Sántha Mária a t.-kó
ródi ref. ekklézsiának 1834.“ ; 1 cin-kanna ezen felirattal: 
„Ao. 1782. Bonna Andrásné és fia 25. aug.“ ; 1 keresztelő 
kanna.

VII. L e lk é s z i  és t an í t ó i  épüle tek .  I n g a t l a n  
és ingó egyház i  j avak.  A papi  p a r ó k h i á t  a hagyo
mány szerint Czégényi nevű földesúr (talán Kende?) aján
dékozta hajdan. Ezen funduson állt a régi papilak, mely 
helyett 1818-ban építettek egy másikat fából és talpra. 
Volt benne 3 kis szoba s 1 oldalkamra. Ez meglehetősen 
elavulván: az útcza szélére a templommal párhuzamban 
épült, az esperes által készitett terv szerint az új papiak, 
terméskő alapra vályogból, zsindely-fedéllel s alatta pin
cével. Van benne 5 szoba, konyha 8 kézi kamara. A 
papi parókhia a szükséges melléképületekkel is el van 
látva. Ugyanezen papi parókhián volt az útca szélen a 
tanítói lak és iskola is ; de az arányosítás alkalmával a papi 
parókhia északi szomszédságában Kende Zsigmond adott egy 
jobbágytelket, de az épületeket az egyház fizette ki róla. 
Ide építtetett a t an í t ó i  l ak  és i sko l a ,  kőalapra, vá
lyogból, zsindely-tetővel. Van benne 2 lakszoba, 1 tan
terem , 1 konyha. Udvara ennek is el van látva a szük
séges melléképületekkel. Az öszszes egyházi és isk. 
épületek, valamint a templom is a tűz ellen biztosítva vannak.



I n g a t l an  kü lb i r t ok .  A tiszakóródi egyháznak haj
dan 10 köblös szántóföldje s 100 boglyás kaszálója volt, 
melyet maga irtott ki; de mindezeket az 1834-iki arányo
sításkor elvesztette. Nyert ezek helyett: az egyház köz
vetlen birtokul 20 köblös földet, a papi hivatal 20 s a 
tanítói hivatal 10 köblös földet. (57. gyűl. tört. leir. 668. 
lap.) Jelenleg következő ingatlan ktilbirtokai vannak: köz
vetlen egyházi birtok: 8 hold, 600 □  öl szántóföld, 3 
hold 600 □ öl kaszálló; lelkészi állomány: 7 hold szántó
föld , 4 hold 500 □  öl kaszálló; tanítói állomány: 5 hold 
s 250 □  öl szántóföld és 1430 □  kaszálló. (A holdak 1600 
□  öllel számítva.) (1874. dec. 6. ö.-ir.) I ngóságok .  2 
darab anyakönyv, 1764. és 1839-en kezdve; 2 db. kör- 
leveles jegyzőkönyv; 1 db. egyháztanácsi jegyzőkönyv; 
egyházkerületi s megyei jegyzőkönyvek és egyéb nyomtat
ványok és „A Helv. Hitv. Tartó Tiszakóródi Ekkla Pa- 
roch. Pecsétje 1833“, melyen a zászlós bárány a címer, 
felette a sz.-lelket jelképző galambbal. (1864 dec. 6. ö.-ir.)

VIII. Népesség.  1787-ben a tiszakóródi ref. egyház 
75 családból állt. 1877: lelkek sz. 861; szülöttek sz. 32; 
újházasok sz. 7; halottak sz. 25. I skolások:  1877: is
kolakötelesek sz. 94; isk. jár 57; részben jár 37; iskolá
zatlan 37.

75) Tunyog.
I. A községről  és az e g y h áz ró l  á l t a l ában .  

Tunyog fekszik a Szamos balpartján, földe termékeny. 
1335-ben Tunyoghy Mihály birván felét, Károly király 
előtt átadta Chaliolyi János mesternek Visegrádon. 1378-ban 
fele Daróczy Szűk Márknak, Andrásnak és Imrének ki
rályi adománynyal adatott; 1419. és 1421. a Csaholyiak 
az Orosz nemzettséggel perelnek Tunyog miatt. 1547-ben 
Chaholyi Imre leányai bírták. 1592. Nagykállai Leökös 
Lőrinc; 1630. Kozák Rácz János; 1717-ben Korda Mi
hály benne részt nyertek. 1725-ben Géressy János és 
neje Tunyoghy Erzsébet egész helységet; 1758. Szíícs Mi
hály, János, Márton, Miklós és Ferenc egy nemes udvar
helyét és 16 telket benne nádori adomány nyal felkértek. 
1810-ben birták: a gróf Károlyi ház, Korda, Illosvay, 
Szíícs és több nemesek. (Szirmay Szatmárv.-m.-e. II. k.



119. lap.) A háborús idők veszélyei-, pestis- és ínséggel 
szintén ismerős volt mint szomszédai. 1662-ben a szatmári 
német várőrség az úgynevezett „sárga német" a többi 
közt a templom kerítését és a paplakot is felégette. Ta
lán ekkor vagy ezután 30 évvel égett el a templom tető
zete is; mert Korda Mihály a debreceni főiskola Sarkadi 
Nagy Mihály-féle gyűjteményében levő eredeti feljegyzésé
ben ez áll: „Anno 1728 csináltattuk meg a templom felső 
részét, az ki is tűz által elégett s 40 esztendőkig puszta
ságban állott."

Tunyog egykor rém. kathól. egyház volt. A refor
mációnak hihetőleg a lutheri irányát fogadta el legelőbb 
s alkalmasint — mint Ohaholyi birtok — a Chaholyi örö
kösök befolyása nyomán. Midőn pedig gyülekezetek egy
házmegyékké szervezkedtek, Tunyog a szatmári reform, 
egyházmegyéhez csatlakozott s oda tartozik még ma is. 
Ez egyházmegye Tarczali- és Solymosi-féle közjegyző
könyvei 1670-től 1720 körüli időkig csak válópereit em
lítik, s igy rég múltjáról keveset tudunk.

II. Az egyes  l e l k é s ze k  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t  t ö r t é n t  n é m e l y  események.  1) 1569-ben 
papja volt Papp Péter, másként Petrus Pastoris, csengeri 
születésű egyén, ki a nagyváradi zsinaton is jelen volt, 
mely a sociniánusok ellen tartatott. Ez volt hihetőleg Tu
nyog Kálvin-féle reformátora is. 2) 1687—89. Berzétei 
János. 3) 1689. Zádori Sámuel. 4) 1690. Szalontai Sá
muel. 5) 1709. Gödöllei János. 6) 1725. Rápolti Mihály, 
kit dicsértek hallgatói. 1731. ezeket írja róluk a vizitáció: 
„Si aedilem non constituerint pastore non carebunt; festa 
non celebrant verum externos labores exetcent." 7) 
1731—36. Hagymási Pál. 8) 1736—42. Almási Ferenc. 
9) 1742. Szatmári János, a midőn Tunyogon pestis ural
kodott. 10) 1743. Solymosi József. 11) 1744. Mogyorósi 
András, kit bár marasztottak, de fa nem léte miatt Nagy- 
szekeresre ígérkezett. 12) 1745—47. Bodoki Sámuel, ki 
rósz éueklő volt; gyermekeket nem akart tauitani, s e 
miatt a nép nem marasztotta. 13) 1747 —49. Gyulai Sámuel. 
1749—51. Nincs szó Tunyogról. 14) 1751. Garbóczi 
András, időközi leik., kit dicsérnek. 15) 1752—53. Vida 
István. 16) 1754—60. Kovács István, ki mellett már



rektor is volt. 17) 1760—65. Ismét Vida István. 18) 
1765—69. Szikszai István, ki alatt a nemesek is elvállal
ták a faadás kötelezettségét. 19) 1769—73. Bibarczfalvi 
János. 20) 1776. Musai István, e.-m. ülnök, kit dicsérnek. 
21) 1777—86. Györfi József, e.-m. ü. 22) 1787—90. 
Balogh György. 23) 1790—94. Geczeö János. 24) 1794— 
1797. Szabó János. 25) 1797—1801. Sárközy Gáspár, 
ki fizetés miatt panaszol. 26) 1801-ben Geczeö János, ki 
a szántás elfogása miatt panaszol. 27) 1802. Ecsedi Já 
nos. 28) 1805—8. Varga István. 29) 1808— 13. Kelemen 
József, egy emberszerető jeles lelkész. 30) 1814—21. 
Győri Péter, kinek fizetését a közbirtokosokon szolgabiró 
közbejöttével parancsolja behajtani az 1814-iki vizitáció; kü
lönben szerették. 31) 1821. Kása József. 32) 1824—32. Réz 
István. 33) 1832—40 szept. 4-ig, a midőn meghalt Ge- 
czeő István. Évit fia 34) Geczeö Gedeon mint káplán töltötte 
ki. 35) 1341. Kiss Péter, ki Semjénben halt meg. 36) 
1842—51. Geczeö Gedeon. 37) 1851 óta Bakos Mihály. 
Szül. Sz.-Németiben 1825., tanult Szatmári és Debreczenben, 
aztán lett németi káplán, honnan Tunyogra jött.

III. T a n í t ó k  és i sko l aügy .  Tanító nem volt 
Tunyogon egész 1759-ig, mely időig a pap énekelt 
és tanított. 1) 1759-ben jött valaki „praeceptor" címmel, 
de a kinek neve nem emlittetik sehol. így hihetőleg is
kola nemléte miatt maga a tanítóság is szünetelt 1770-ig. 
2) 1770-ben jött Bodoki János. 3) 1775—81. Galamb
falvi Ferenc, kit dicsérnek. 4) 1781. — talán 1784. Csá
kány Mihály. 5) 1784—86. Tömöri Ferenc. 6) 1786. 
Debreczeni József. 7) 1787—89. Pataki Mihály. 8) 1789. 
Csengeri Gábor. 9) 1790—94. Kiss Mihály. 10) 1795. 
Pelsőczi Mihály. 11) 1796. Tömöri Ferenc, dicséretes 
tanító, ki olvasást, vallást és latin nyelvet tanított. 12) 
1804—6. Hamar Ferenc. 13) 1806. Varga János, kit 
dicsértek. 14) 1807—10. Dobos András, egy korhely ta
nító. 15) 1811 —19. Harcsár Dániel, kit 1811-ben dicsér
tek. 1812. az iskola lakhatlan; 1814-ben nincs iskola, 
meri az épület használhatlan, de ígérik, hogy kijavítják. 
A rektort erkölcstelenséggel vádolják, a vizitáció beidézi 
a gyűlésre, addig is meghagyja a presbitériumnak, hogy 
a pappal együtt minden két hétben vizitálják meg az
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iskolát; később megjavul s dicsérik. 16) 1819—21. Sinka 
Gábor, szorgalmas tanitó. 17) 1821—27. Szerdahelyi 
Ferenc, ki szorgalmas tanító volt, de szubordinációt nem 
ismert 18) 1827. Kézi Miklós, igyekező tanitó. 19) 
1828—30. Szabó András, dicséretes tanitó, ki mint simái 
pap halt meg 1877. 20) 1830—32. Nagy Gábor. 21) 
1832. Kalmár Antal. 22) 1832. Jakab János és 23) 
Kassai György 1842-ig. 24) 1842. ápriltól 1870. júl. 2-ig 
a midőn meghalt Cséke László. 25) 1870—75. Faragó 
János. 26) 1875 óta Kerti Albert.

IV. Le lkész i  s t an í t ó i  f izetések,  a) Le l ké s z i  
f izetés  1705 körü l :  1) Minden gazda ember ad 1 boglya 
szénát és 3 kereszt búzát. Ha búzája nem terem, ad 3 
véka búzát. 2) Minden paraszt ember a ki gazda ad 10 
polturát. 3) Minden gazda, ha járó marhája vagyon, ad 1 
szekér fát; ha marhája nincsen, kettő ad 1 szekér fát. 4) 
A nemes ember ad másfél forintot és 3 kereszt búzát. 
5) A zsellér ad 16 polturát. 6) A szolga felesége ad 10 
polturát és másfél véka búzát. 7) Az özvegy aszszony 3 
sing vásznat. 8) Mindkét járáson vagyon 4—4 szántóföld. 
9) Keresztelés 24 dénár vagy 1 tyúk s 1 kenyér; eske- 
tés 1 f it.; halott predikálás 1 frt. Későbbi kéz: A mely 
zsellér eltölt 3 esztendőt, azontúl lakosnak ítéltetik, úgy is 
fizessen, mint a lakos tehetsége szerint. 1768. 7-ma Jan. 
A S. vizitation accedált az ekkla arra, hogy már nemes 
uráimék is ex debito fizessenek fát, mint a parasztok. 1777. 
6-ta Jan. Tunyogi ekklézsiabeliek designáltak kendernek 
való szántóföldet. (B. Matr. Us. 94. és 93. lap.) 1801: 
56 v.-frt.; kévés búza 70 kereszt; szemes élet 10 köböl; 
széna 20 rövid szekérrel; fa 30 szekérrel; nád 346 kéve; 
2 fordulón 6 köblös szántóföld 9 darabban; 2 boglyás 
kaszálló; stoláre 10 v.-frt. (Belhiv. fiz. ősz. kim. 1801.) 
1874: 102 kereszt búza, mely 30 köblöt ad; 17 köböl 
szemes búza; 5 szekér széna; 10 hold szántóföld; 12 h. 
kaszáló; 6 h. legelő, miknek adóját az egyház fizeti; 9 
öl kemény tűzifa; m.-e. 50 frt. stoláre.

b) Tan i t ó i  f izetés :  1801: 28 v.-frt.; 35 kereszt búza; 
5 köböl szemes élet; 15 szekér fa; 2 fordulón 5 köblös szán
tóföld 7 darabban; 173 kéve nád; 21 frt. tandíj. (Belhiv. 
fiz. ö.-i. 1801.) 1875: Keresztes életből mintegy 6 köböl



1 véka tisztabúza s 9 köböl kétszeres; vékás életből m.-e. 
8—9 köböl; 5 öl kemény tűzifa; 5 hold szántóföld; 6 
hold kaszálló; 3 h. legelő, miknek adóját az egyház fizeti; 
készpénz m.-e. 21 Ért. 50 kr.; vásárvám m.-e. 7 frt.; 
stoláre m.-e. 10 frt. (1874. dec. 17. ö.-ir.)

V. T em plo m ,  t o r o n y  s ha r angok .  U r a s z t a l i  
eszközök.  A Szamos balpartján, a folyó közelében álló 
tunyogi reform, t emp lom,  építési módoráról Ítélve, a XV. 
század 2-ik feléből való. Az egyház egyik anyakönyvében 
ide vonatkozólag ugyan ez áll: „Annotationes curiosae: 
A tunyogdi templom kezdett építtetni és e ruderibus re- 
novaltatni 1753 -r- belső része menynyezetével együtt, külső 
része pedig 1755-ben; sendelyeztetett 1757-ben; fundálta- 
tott pedig legelsőbben a mint hozzávethetni a „cseh írásból"
t a lá n  C 8eh ek tö l 1011., m it e s m é r te te t t  a z  ir á s :  ........................
1011.“ Ezen állítólagos csehirást én kerestem több helyen; 
de bár a meszelést is levakartuk, reá nem akadhattam. 
Különben ezen az épitésre vonatkozó 1011 évszám hogy 
csakugyan csak kuriózumnak járja meg: a fentebbi oknál 
fogva magától érthető. Egyébiránt a jelzett helyen még 
a következő jegyzetek találhatók: „Anno 1728 csináltatták 
meg a tunyogi templomnak felső részét, a ki is tűz által 
elégett volt és 40 esztendeig pusztaságban állott." *) — 
„Anno 1742 Isten segedelme által újabban náddal az 
Istenházát megköttettük." — Egyébiránt a templom egy- 
liajós s ennek hoszsza 5 öl 2 láb; szélessége 3 öl 1 és % 
láb; magassága 3 öl 3 láb. A szentély hoszsza 3 öl 3

*) Korda Mihály jegyzéséből „azoknak nevei, kik magok istenes jó szán- 
dokból szabad akaratjuk szerint kiki mit confer&lt és praestalt: „Én Korda M. 10 
magyarfcfrt. 20 den., Szűcs István 10 frt. 20 d.f Szűcs Márton 10 m.-frt. 20 d., 
Szűcs János 10 m.-frt. 20 d., Szűcs György 5 m.-frt. 10 d., Szűcs János és Mihály 
10 frt. 20 d., Vadák István 5 frt. 10 d., Jukasztó Istvánná 4 mar. 1 frt. 36 d., 
Szabó Andrásné 1 német frt. 1 frt. 20, Mezeiué 4 mar. 1 frt. 36 d., Balog Gáspámé 
1 frt. 2 d. Summa facit 66 m.-frt. 14 d. Erogatio: Az ácsoknak 61 frt. 20 d. 
Ezer léczszeg 3 frt. 6 d. — Két sing vas 48 d. — Czigányoknak 26 d. — Egy 
imádságos könyvet vettem ekklézsia számára 1 frt 20 d. Summa: 66 frt. 14 d. K. 
M.a — „Memori ale  Anno 1738. Szabó Istvánná hagyott (?) Sofi István hagyott az 
feleségét az templomban temettette (?) — Gombos István hagyott egy fél telket 23 
magyar frtokban , mivel az ekkla pénzét annyit költött el. .— Néhai tek. nztes Hos- 
vay György uram vött volt kezéhez 30 m.-frtokat, kivel is az o kglme successori 
tartoznak, kirül való recognitiót betettem az ekkla ládájába. — Ismét Tetétleni 
Györgyné Csefán Anna a. hagyott életében az tunyogi templomra 20 m.-frtot, kinek 
az recognitióját betettem az ekkla ládájába, kivel is Gaesi Jánosnó Tunyogi Er
zsébet a. vagy legatariussa tartozik stb.tt



láb; magassága 3 öl 2 láb 4M; szélessége 2 öl 1 láb 8". 
A hajót s szentélyt csúcsos diadalív választja; de mind
kettőnek menynyezete deszka. A levakart s lepattogott 
mész alatt veres cirádák ugyan láthatók; de falképeknek 
semmi nyoma. Ablakok — még pedig csúcsívesek — a tem
plom déli oldalán vannak; a hajón 2, a szentélyen 3. Ez 
utóbbinak keleti végén egy kerek ablak volt; de a köze
lebbi években hosz-négyszöggé alakíttatott. A szentély zá
rása a nyolcszög 3 oldala. A bejárás a hajó nyugoti végén 
levő csúcsíves ajtón történik. Látszik még a hajó déli 
oldalán is 1 csúcsíves befalazott ajtó, valamint 1 másik 
is a szentély északi oldalán. A hajó és szentély külső 
szögletein a szokásos támaszok még többé-kevésbé épek. 
A t o r ony  hihetőleg a múlt század végén épült. Nyolc
szög alakban a templom nyugoti végén emelkedik, téglából 
készült sisakja szögletein 4 apró tornyócskával.

U r a s z t a l i  eszközök.  1 nagy sáhos abrosz 
„T. N. G. I. E. R. S. E. B. E. T. A.SZON (Tunyogi Erzsébet) 
felirattal; 1 avult gyolcs-abrosz ezen himvarrással: „Nem- 
zetes Tunyogi Mihály uram felesége K. B. adom ez abroszt 
az Tunyogi templombeli asztalra Istenhez való buzgó sze
relemből. Anno 1643. 23 D. J. S.“ ; 1 más elavult abrosz; 
1 avult sárga selyem arany virágos kendő; 1 arany virágos 
kis zöld selyem-kendő; 1 fehér gyolcs-kendő, 4 szögletén 
arany virággal; 2 fehér gyolcs-kendő 8 arany virággal; 1 
fehér gyolcs-kendő aranyfonallal szegve; 1 avult gyolcs- 
kendő arany- és ezüstvirággal; egy rojtos nagy tüll-kendő; 
1 fehér csipkés kerek asztalterítő „A Tunyogi egyház számára 
1855 dec. 25“ — ajándékozta Szíícs Albertné sz. Kiss 
Karoliu; 1 fehér tüli-kendő piros bojtokkal, „Sz. J .“ 
jegygyei, aj. Szűcs Juliánná; 1 fehér sáhos asztalkendő; 
1 vörös asztalszőnyeg, ajánd. Szűcs Károlyné, Csabay 
Johanna 1856. 2 cin-tányér, egyik 8 szögű ilyen felirattal: 
„S. GIVORGIUS. ISTEND. S. P. D. 1731“, a másik 
ilyennel: „N. Vas Mihály vette 1787. Isten dicsőss."; 
4 cin-kanna; egyik fedelén „T. H.“ betű s 1661 évszám; 
a másikon „V.“ betű, a többi minden jel nélkül; 1 ara
nyos ezüst pohár; 1 keresztelő pohár és tál cinből. (1874. 
dec. 17. ö.-ir.)

VI. E g y h á z i  és i s k o l a i  épü le tek .  I n g a t l a n



és i ngó j avak .  A p a p i a k  4 szobával, elég kényelmes 
épület; kisebb és nagyobb kamarája, ez utóbbi alatt pince 
s egyéb melléképületei szintén vannak. A papiak azon 
telken fekszik, melyet Gombos J. 23 írtban hagyott; a 
régit hihetőleg elhordta a Szamos. A t an í t ó i  l ak  és is
k o l a , tégla alapon vályogból készült miként a papiak is; 
fedele fazsindely. Van benne 2 szoba s 1 tanterem. 
Melléképületei szinte vannak. Egyéb egyházi épületek még  
az ócska iskola s egy korcsma. Mindezen épületek vala
mint a templom is a tűz ellen biztositvák.

Inga t l an  k i i l b i r t o k ok :  10 hold szántóföld, 12 
h. kaszálló-, 6 h. legelőből álló lelkészi, — 5 h. szántói., 
6 h. kasz., 3 h. legelőből álló tanítói állomány s 18 
hold rétbőr álló közvetlen egyházi birtok. I n g ó s á g o k :  
6 kötet anyakönyv, kezdve 1777., 2 kötet körleveles jegyző
könyv ; 2 tanácsjegyzőkönyv; 2 alamizsnás diárium; több 
rendbeli egyházkerületi s illetőleg e.-megyei jegyzőkönyvek 
és más nyomtatványok, S az 1833-ból való parókh. pe
csét s az iskolai szerelvények. (1874. dec. 17. ö.-ir.)

VII. Népes ség:  1801: Lelkek sz. 425. — 1877: 
Leik. sz. 742; szül. sz. 51; újházas. sz. 8; halott, sz. 46. 
Iskolások 1801: isk. járók sz. 41. 1877: isk. kötelesek
sz. 108; isk. járók sz. 65; részben iskolázottak sz. 14; 
iskolázatlanok száma 29.

76) Tyúkod.
I. Ak öz sé g r ő l  é s az  e g y h á z r ó l  á l t a l á b an .  Tyú

kod fekszik a Krasznaközön; jó termő, de részben lápos ha
tárral. Régen két helység volt, egyik a mostani Tyúkod, 
a másik Egyedkuttya, mely később Eke-Tyúkodnak ne
veztetett. Eketyukod régen a Kölcsey nemzetiségé volt. 
1380-ban Tyukody László, Jakab és rokonai bírták, — 
1395-ban Domahidy Miklós birtokában volt. 1406-ban 
Eőry Ambrusnak benne részjószág, 1424-ben Kazai Kakas 
Miklósnak és Kaszonyi Pogány Domokosnak három te
l e k ,— 1448-ban Domahidy Györgynek, 1449-ben Jármy 
Lászlónak, Ramocsaházy Tamásnak, Zsadányi Tamásnak 
és Santhus Miklósnak részjószág adatott benne. 1514-ben 
a tyukodi nemesek a pártos keresztes parasztokhoz állót-



t ak , ezért jószáguk Bátliori András főispánnak adatott. 
1544. Peökry Pál nyer benne részt. 1550. á csengeri 
i'itra menő Mihály Jakab rétje, a Halászó-tó melletti mező 
s Varadics-tó a tyukodi határhoz tartozókul odaitéltetnek. 
1665. Horváth Istvánné, Kende Jánosné, Sándorházi Fe- 
reucné egyes részeibe, 1750. Nagy Sándor és Nagy 
György az egész helységbe beiktattatnak. — 1810-ben a 
Rápolti Nagy, Uray, Szalay, Gyene és más nemes csa
ládok bírják. (Szirmay Szatmárvárm. e. II. k. 126—128. 
lap.) Nem tévedünk ha azt állítjuk, hogy a szatmári és 
ecsedi erősségek között feküdvén, a hadviselések által 
okozott sanyaráságokban Tyúkodnak is része volt. Ezen 
háborús idők pusztították el a Tyúkodnak csaknem köz
vetlen szomszédságában létezett s egykor népes Bürgezd 
helységet is , melyben 1546-ban Pekri Pál még két nemes 
udvarhelyet kapott. A nép innen Tyúkodra húzódott; 
melynek északi részén egy sor ház még 1810-ben is Bür- 
gezdnek hivatott. — 1834-ben földrengés is érte Tyukodot. 
Most a gyakori árvizek miatt, — melyek a lápról jönek, — 
az egész helység nagy töltésekkel van körülvéve.

Egykor róm. kath. egyház volt, s 1332-ben a szat
mári főesperességhez tartozott. Kozma nevű papjáért ugyan
ekkor 2 garast fizetnek pápai sexennalis dézma gyanánt.

A reformáció lutheri iránya hihetőleg itt is csakhamar 
elterjedt, s mint Báthori birtokban alkalmasint ezek révén. 
Különben kezdet óta a szatmári reform, egyházmegyéhez tar
tozott , melynek Tarczali- és Solymosi-féle közjegyzőkönyvei 
1670— 1720 körüli időkből csak válópereit jegyzik fel. — 
Kezdetben itt is csak az egyliázfiak kezelték az egyház 
vagyoni ügyeit s az első gondnok és presbitérium válasz
tásának idejét nem tudjuk. A presbitérium itt is maga 
egészité ki magát; de 1860 óta a nép által választatik.

H. Az egyes  l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  e s emények .  Régibb papjairól mit sem tudunk. 
1) 1724. Pápai Mátyás, e.-m. ülnök. 2) 1725. Beregszászi 
János. „Non resolvit, non catechisat, nec puellas insti
tuit." 3) 1726. Vásárhelyi Mátyás, e.-m. ülnök. 4) 
1727—29. Hagymási Pál. 5) 1730—32. Kállai János, 
akadémikus pap, e.-m. jegyző. 6) 1732—35. Kállai Ist
ván, ifjú pap, ki 1736. januárban meghalt, de özvegye



tavaszig a parókhián meghagyatott. 7) 1736. Czeglédi 
István, akadémikus pap. 8) 1737—40. Hagymási Pál. 
9) 1741—45. Enyedi Sándor, akadémikus pap, ki a kul
tuszt sokszor saját önkényéből felfüggesztette, igy p. a 
pestis után — midőn többen végrendelkeztek az egyház 
javára — 1743-ban, mivel az új parókhiális házba kemen
cét nem csináltak; — 1744-ben azért: mert nem volt 
rektor. Panaszolták ellene azt is, hogy bibliát ugyan 
olvas, de zsoltárt nem magyaráz; továbbá hogy Gyene 
Pálnak igy szólott: „Ördög, pokol neki, — a végház, a 
mándoki cserés, a kis Koronka." 10) 1745—50. Vásár
helyi Kelemen. Rektora nagyon csúnya rimet mondott 
nevére részegen. 11) 1750—65. Mándy István. 1753-ban 
megfeddi a tyukodiakat a vizitáció a miért kurátoruk 
nincs. 12) 1765—77. Győrfi József, ki innen Tunyogra 
ígérkezett. 13) 1777—80. Etédy Márton; ki mint aszszesz- 
szor (1780) Zsarolyánba ment. 14) 1780—82. Ónody Jó
zsef. 15) 1782—88. Szakái Mihály. Noha az Urayak 
igen kedvelték, sok boszszúsági miatt Zsarolyánba ment. 
(Lásd az esperesek közt.) 16) 1788—95. Várady János, 
ki utolsó évében sokat betegeskedett. 17) 1794—1808. 
Bakos András. Folyton kedvellik; de 1808-ban maradni 
nem akar, mert fizetését csak imigy-amúgy adják be. 
Az Uray-családtól 14 év alatt alig kapott valamit; egyszer 
két köböl búzát, melyből rostálás után csak 6 véka lett 
s egyszer 4 cseber bort. — A gondnok 3 év óta nem 
számolt; presbitereket választani nem akarnak. Panaszolja 
továbbá: hogy Uray Zsigmondot temetvén, midőn a 
XXXVIII. zs. 7—8. verséből fölvette a textust Majos Ist
ván Ugocsából, bement a házba s az ablakot kinyitván, 
hangosan igy beszélt a környezőkhöz: „most is hazudik 
a pap, most is.“ Ezt a torban is ismételte mondván: 
„Bizony hazudott tiszteletes uram! Pénzért hazudnak 
kendtek.“ 18) 1808 —15. Kovács Márton Atyából, kit 
megloptak. Hallgatói a vizitáción mindig kedvezőleg nyi
latkoztak'róla; de részint — a még 1798-ban megindult 
templomszékeken való versengés, részint a miatt, hogy 
búza- és széna-fizetése legnagyobb részben kinnmarad: — 
otthagyja Tyukodot. 19) 1815—18. Váradi Imre, Szat- 
márhegyről, — hova mint szatmári rektor ment. Panaszol



a lápra s a hiányos fizetésre. *20) 1818—21. Kása József. 
Panaszolnak ellene, hogy köznapi könyörgését nem 
értik. 21) 1821—27. Kozma István. Kedvellik; de a ha
nyag fizetés miatt ő is panaszol. 22) 1827—37. Szegfalvi 
Szeghy Péter. Kedvellik s nem panaszol. 1828-ban jelen
tik a vizitációnak, hogy az agenciális perzselyből — va
lami cigány feltörvén a templomot, — 14 rhfrt. gyüjtelé- 
ket elorzott. A rabló vármegyeszerte kerestetett; de siker 
nélkül. 23) 1837—42. Nagylegenyei Erdélyi József. 24) 
1842—52. Somodi Molnár Ferenc, ki innen V.-Orosziba 
s onnan 1874. Czégénydányádra változott. 25) 1852 óta 
Farkas Benedek. Szül. Kaszonybau Beregm.-ben, tanult 
S.-patakon 1842-ig, ekkor e.-bényei rektor lett, honnan 
1845-ben Sz.-Németibe jött káplánnak, onnan V.-Orosziba 
s innen Tyúkodra, hol ma is lelkipásztorkodik.

III. T an í t ó k  s t an  ügy. A reformációt követi) 
időkben alkalmasint a papok tanitották az iskolát is; de 
1707-ben már rektor volt 1) Szőlősi Mihály. 2) 1724—26. 
Újlaki Zsigmond. 3) 1727. Ecsedi István. 4) 1729. a 
rektor csak név nélkül emlittetik. 5) 1731. Bényei N. N. 
6) 1733. Gönczy N. N., ki nyomorultul veszett el a korcs
mán , s még azon évben jött helyette 7) valaki, de neve 
nincs feljegyezve. 8) 1736—42. Tóth Técsi János. 8) 
1742. Mogyorósi N., papja panaszol ellene. 10) 1743. A 
rektor neve nincs kitéve. 11) 1743. Milotai Miklós, előbb 
csak kántor. 12) 1744—45. Radnóthy N. 13) 1745—49. 
Diószegi Ferenc, ki az iskola falát és kemenczéjét saját 
kezeivel csinálta meg. 1748-ban vissza akarták hívni 
Técsit, de a vizitáció nem engedte; „quia est alter Demas.“ 
14) 1750—54. Miskolczy Zsigmond. 15) 1754—56. Fányi 
János. 16) 1759—63. Szabó László. 17) 1763 — 65. Ke
rekes Ferenc. 18) 1765. Deáki Sámuel. 19) 1767—76. 
Bodoki Sámuel, kit elbocsátottak, pedig jó tanító volt. 
20) 1770—72. Zalányi Ferenc. 21) 1774. Bátori Pál.
22) 1775—77. Pataki Mihály, ki innen Sályiba ígérkezett.
23) 1777—83. Nagy József, 1780-ban dicséretes tanító, 
42 tanítványa vau. 24) 1783. Czeglédi Mihály. 25) 
1784—85. Csajághy András. 26) 1786—89. Debreczeni 
József, ki innen Czégénybe ígérkezett. 27) 1789—96. 
Begyes György. Jött Egriből, 1794-ben 70 tanítványa



van. 28) 1797. Kriston László, jött Sárospatakról s di
csérték. 29) 1801. Kurovszky György, Sárospatakról; 
szintén dicséretes tanitó. 30) 1805. B. Sziícs István. 31) 
1808. Végh János. 1810-ben világi emberré lett. 32) 
1811—16. Lökös Mihály, tanult Debreczenben s folyton 
dicsért jó tanitó volt. 33) 1816—18. Márk Ferencet szintén 
dicsérik. 34) 1818—23. Kiss Péter, szorgalmas tanitó, de az 
egyház a tanszobával mit sem gondol; nincs ajtó, sem fütö. 
Az 1822—23-iki vizitáción is mint szorgalmas tanítót dicsé
rik s marasztalják; de a papságra leendő előléptetését kéri, 
melyről meg is biztatta a vizitáció, ha a lelkészképességi 
vizsgát leteszi. 35) 1824. Lenkey Imre. 36) 1833—52. 
Szarka Bálint. 37) 1852—60. Szabó Endre. Mindkettő 
egyike volt a jobb tanítóknak. 38) 1860—65. Csizmadia 
Zsiginond. 39) 1865—71. Molnár József. 40) 1871—73. 
Székely József. 41) 1873 óta Derecskéi Bálint.

IV. L e l k é s z i  s t an í t ó i  f izetések,  a) Le lk é s z i  
f i ze tés  1705 után: 1) Summa pénz 30 frt. 2) Búza 20 
köböl. 3) Tűzifa 12 szekérrel, ha a rétre nem mehetnek 
égerfáért. 4) Minden ember ad 1 szekér szénát. NB. 
Mikor a föld szárazság vagy árvíz miatt füvet nem terem, 
egy boglya szénáért 16 polturát kell fizetni; a mikor pedig 
terem de valaki nem akar szénát adni: 3 máriást kell fizetni. 
5) Kereszteléstől 24 dénár. 6) Házasok eskütésétől 1 frt. 7) 
Halotti prédikálástól 1 frt. (B. M. U. 95. lap.) 1801:41 
v.-frt.; 30 köböl 2 véka búza; 82 szekér széna; 82 szekér 
fa; stoláré. (Belliiv. fiz. ősz. kim. 1801.) 1874: 40 köböl 
búza rostálva; 176 frt. szénaváltság; m.-e. 20 frt. má
riáspénz; 12 öl fa; 200 kéve nád; 2 hold szántóföld; 2 
h. rét; m.-e. 50 frt. stoláré. A búzából minden 12 évet 
meghaladt egyénre vetnek ‘/2 vékát.

b) T an í t ó i  f izetés 1705 után: 1) Summa pénz 
16 frt. 2) 10 köböl búza. 3) 6 szekér fa, ha az Égerbe 
nem mehetnek, pénzen veszik. 4) Abécés gyermektől 24 
den.; olvasótól 48 den.; rudimentistától 1 frt. 5) Egy sör
főzés. (B. M. U. 95. lap.) 1801: 20 v.-frt.; 21 köböl 
búza; 10 szekér széna; 10 szekér fa; minden gyermektől 
szabbathaleban 1 véka zab :— 1801: 90 véka. — (1801. 
Belhiv. fiz. ősz. kim.) 1874: Mintegy 30 köböl búza; 
m.-e. 16 szekér széna; 6 öl tűzifa; 1 hold szántóföld s 1 h.



kaszálló; 9 írt. máriáspénz; m.-e. 88 frt. tandíj s 35 frt. 
stoláre. (1875. márc. 9. ö.-ir.) A búzát részben az öszszes 
belhiv. búza-fizetés ’/j-ából, részint úgy kapja, hogy 
minden saját kenyerén élő pár ember fizet neki */4-et.

V. T em p lo m ,  t o r o n y  s ha rangok.  U r a s z t a l i  
eszközök.  I n g a t l a n  és ingó j avak .  A XV-ik szá 
zadban, vagy talán még korábban épült s góth ízlésű 
templom már szűk lévén, 1795-ben elbontották s ekkor 
épité a tyukodi reform, egyház önerején a mostani tem
plomot, melyet ugyan az 1837-iki földrengés megrázott; 
de jelentékeny romlást rajta nem okozott. Ugyanezen 
templomhoz van ragasztva a t o ro ny  is, mely a templom
mal együtt téglából épült és zsindelylyel van fedve. E 
toronyban egy 4 és egy 3 mázsás harang függött; a 
kisebbik azonban Budapesten újra öntetett s a mostani
2 harang 7 és 4 mázsás. E toronyban óra is van.

U r a s z t a l i  e szközök:  2 cin-tányér; 2 ezüst pohár; 
egyik kivül-belől aranyozott; egy 15 itcés réz-kanna; 1 
aranyozott s 5 itcés nagyságú bádog-kanna; 11 darab 
aranyvirágokkal himzett kendő és egy aranyhimzéssel 
diszitett piros bársony nagy felső teríték, melyet Farkas 
Benedek lelkész és neje Szalai Etelka ajándékoztak.

Egyház i  és i sko l a i  épüle tek .  A p a p i a k  4 
szoba, kisebb és nagyobb s pincével ellátott kényelmes papi 
lak, mely 1807-ben épült egészen téglából nádtetőalá. Ud
varán a szükséges melléképületek szintén nem hiányzanak. 
A t an í t ó i  l a k  és i sko l a ,  2 lakszoba, konyha, kamra 
és egy tanszobával szintén téglából épült, nádtető a lá , 
1843-ban. Udvarán a szükséges melléképületek szintén 
feltalálhatók. Mindezen e. és isk. épületek a templommal 
együtt biztosítva vannak.

A tyukodi egyház papi, tanítói s közvetlen i n g a t l a n  
k ü l b i r t o k a  áll öszszesen: 7 hold s 1468 □  öl szántóföld, 
20 hold s 1233 □  öl rét, 9 hold égres és 3 h. 1360 □  
öl nádasból, mind 1600 □  ölével számítva. I ngóságok :
3 db. anyakönyv, 1766., 1811. s 1839. években kezdve; 
2 db. tanácsjegyzőkönyv 1840. és 1867. években kezdve; 
2 db. körleveles jegyzőkönyv ugyanazon évekből; egyház
kerületi s megyei jegyzőkönyvek s egyéb nyomtatványok. 
(1875. márc. 9. ö.-ir.).



VI. Né pes sé g .  1801: Lelkek száma: 773. 1877: 
leik. sz. 830; szülött, sz. 32; újházasok sz. 8; halott sz. 
38. Iskolások. 1801: isk. járók sz. 90. 1877: isk. köte
lesek sz. 81: isk. járók sz. 69; részben iskolázottak sz. 8; 
iskolázatlanok száma 4.

77) Zsarolyán.
I. A község rő l  és az eg y há z ró l  á l t a l ában .  

Zsarolyán egykor kuriális község; fekszik a Szamosközön, 
termékeny határral. Hajdan a Zsarolyányi és a Szekeres 
nemzetség bírta. 1431-ben Zsoldos Jánosnak benne rész
jószág adatott, 1487-ben bírták: Zsarolyányi Zsoldos Ba
lázs , Benedek és Bálint, Gálffy Sebestyén, Mihály és Bene
dek, Erdélyiek, Csekeyek és mások. 1507. Báthori Istvánnak 
Zsarolyánban és Sámély pusztán részjószág; 1587. Zsaro
lyányi Lászlónak is Sámély pusztán és Zsarolyánban szintén 
rész adatott. 1590. Csányi Albert, Fodor György, Almásy 
Gáspár, Petry György, Zsarolyányi Ferenc, Sámé Már
ton , Soós, Zsoldos, Nagy, Csekey és más nemesek Zsa
rolyán helységnek és Sámély pusztának birtokában királyi 
adomány mellett megerősítettek. 1632. a Zsarolyányi ne
mesek Nagy-Szekeressel egy erdő felett pereltek. 1754-ben 
részjószágot Klobusiczky László nyert benne. 1810-ben 
birták: a Jeney, Sámé, Veres, Szerdahelyi, V áry, Mé
száros, Ujlaky és más nemes családok. (Szirmay Szatm.- 
v.-m. e. II. k. 218. lap.) A Szamosközön megfordult 
különféle hadak Zsarolyánt sem kerülték el. 1662-ben 
a szatmári német várőrség szintén megsarcolta s lakosai 
egyéb káraikon kívül 400 frtnyi kárról panaszkodnak. 
Ezen kivül a pestis is meglátogatta, s az utolsó tatárfutás 
alkalmával leégették.

Zsarolyán egykor róm. kathól. egyház volt, s hogy 
a reformációnak első vagy lutheri iránya mikor hódította 
meg, megmondani nem tudjuk. Hihetőleg a Báthori és 
a Zsarolyányi család pártfogása mellett történt az. Anynyi 
tény, hogy kezdet óta a szatmári reform, egyházmegyéhez 
tartozik. Régmúltjáról sem tudunk semmit; mert mint a 
szomszéd gyülekezetekből, úgy ezen egyházból is csak a 
válóperek vannak közölve a szatmári ref. egyházmegye



Tarczáli- és Solymosi-féle közjegyzőkönyveiben 1670-töl az 
1720 körüli időkig.

II. Az egyes  l e l ké szek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  1) 1615. Csengeri József. 2) 1678. 
Ináncsi András, bizonyos kötleveleket úgy előttemeznek, 
mint zsarolyáni prédikátorok. Szintén ekép ir alá a Tar- 
cali-féle jegyzőkönyv 253. lapján 3) 1679. Rápolti E. 
János. 4) 1710. Váry János, ki ekkor bevégezvén Zsa- 
rolyánban lelkészi hivataloskodását — a községi elöljáróság 
jegyzőkönyve szerint — pénzül akarta fizetését fölvenni s 
a búzát el nem fogadta, a miért az egyház az esperes 
előtt bepanaszolta. 5) 1717-ben a tatárok felégetvén 
Zsarolyánt, a templom is leégett, s a lakosoknak okleveles 
ládáik is oda égtek, — mely pusztítást Gödölei István 
úgy jegyzett fel a nagy-szekeresi templom falára, mint 
Zsarolyánnak is prédikátora. 6) 1724—30. Dálnoky János, 
1727 óta e.-m. ülnök. 7) 1730—31. Nagyari Jakab. (Lásdaz 
esperesek közt.) Ez évben (1731) égettette meg a megyei tör
vényszék Nagykárolyban Zsarolyánból Tóth Borkát — Sá- 
rossy Jánosnét, — mely tény úgy az akkori zsarolyániak mint 
a megyei törvényszék babonás lelkiállapotára szomorú világot 
vet. 8) 1731. Buesi István. 9) 1732—36. Bagaméri Sámuel, 
akadémikus pap. 1734 ben múzeumot építettek számára; 
1736. e.-m. ülnöknek címezik; a zsarolyániak pedig nem ma- 
rasztják azon okon: „mert olyan érdemíí embert nem tud
nak eltartani." 10) 1736—38. Petróczi György, e.-m. 
ülnök. 11) 1738—39. Váraljai János. Jött Ököritóról; de 
itt hivatalából elmozdittatott. 1740. és 1741-ben nincs szó 
a zsarolyáni papról. 12) 1742—46. Garbóczi András, ki 
innen Szamosújlakra Ígérkezett. Ennek idejében az 1742-iki 
nyári pestisben többen testáltak az egyháznak , ezek között 
nemes Kaposi András 40 forintot, melyet — életben ma
radván— viszszavett. 13) 1746—51. Sárói András, e.-m. 
tilnök, kedves és dicsért pap, de ki mindemellett nem 
akart 1748-ban maradni; mert Kondor Mihály a parókhiára 
részegen bemenvén, a papnénak ezt mondotta: „ilyen-amo
lyan teremtette cigányaszszonya én tartalak tégedet, ilyen 
ebet; de kiraklak." 1751-ben S.-t már betegnek írják.
14) 1752—59-ig Vásárhelyi Kelemen, kit 1759-ben Német 
Ferenc szemtől-szemben kujon teremtettével szidalmazott.



15) 1759—66. Tereli Szatmári Ferenc. 1762-ben már 
e.-m. ülnök; 1765. dicséri a vizitáció, hogy a Helv. Conf. 
szerint tanít. 16) 1766—70. ismét Garbóéi András, e.-m. 
ülnök. 17) 1770—74. Báróthi István. Alatta templomszékper 
indult meg, a midőn 1772-ben a vizitáció Cséke Sámuelnek 
a templomban széket adott. 1772—76. nem szól Zsaro- 
lyánról a vizitáció. 18) 1774—76. Dobrai József. Tanult 
Debreczenben s a külföldi akadémiákon. Elment a beregi 
traktusba, Váriba. 19) 1776—80. Ónodi József, szintén 
akadémikus pap és tudós ember, de a ki kelletén túl 
dicsekedett, jelesül: ha a biblia elveszne: le tudná írni. 
1779-ben hibául róják fel neki hallgatói a vizitáción , hogy 
hétköznap is könyv nélkül könyörög. Színi nevű rektorá
val sok baja volt. 20) 1780—88. Etédi Márton, e.-m. 
ülnök, kit 1781-ben a szél megütött; de azért nemes 
gondolkozású hallgatói megmarasztották mig csak szolgál
hatott. Még azután soká élt Zsarolyánban, midőn már 
nem is járhatott. 21) 1788—1829. Szakái Mihály. (Lásd 
az esperesek közt.) 1797-ben széna-fizetését — ott-lakása 
tartamára — szaporították; 1824-ben derék paplakot épí
tettek számára egészen téglából. Különben 41 évi s illetőleg 
holtig való ott lakása mind őt, mind Zsarolyánt igen di
cséri. E 41 év alatt káplánok voltak: Hunyadi János, 
Szatmári József, Beregszászi József; — 1824. Szabó Fe
renc, — 1825. Lányi János; — 1827. Tarczy László. 22) 
1830—33. Kovács Mihály, rendes pap. 23) 1833—44. 
Kolumbán István, később matolcsi pap, hol meg is halt. 
24) 1844—54. Illyés Dániel, ki Csaholcon halt meg. 25) 
1854 óta Lányi János, ki alatt a roskadozó templom 
1865-ben elbontatván újból építtetett, melyet az 1868. szept. 
20. támadt tűz, mely az egész helységet elhainvasztá, majd
nem megsemmisített; a parókhiális ház azonban — a lelkész 
minden ingóival — valamint az iskola is leégett, s ez 
utóbbi szétbontatván, teljesen újból építtetett.

III. T a n í t ó k  s t anügy.  A reformációval megnyílt 
iskolában alkalmasint a papok tanítottak; 1690-ben azon
ban 1) Bagosi István bizonyos kötleveleket úgy előttemez 
mint zsarolyáni iskolamester, mi azt bizonyítja, hogy már 
ekkor önálló tanítóság is létezett Zsarolyánban. Ezután a 
tanítókról mit sem tudunk egész 1722-ig. 2) 1722-ben a



tanító Németi János. 3) 1724—27. Gyarmati Miklós. 4) 
Ezután 1731-ig nincs szó a zsarolyáni rektorról, ekkor is 
a vizitáció csak anynyit ir: „a zs. rektor megmaradt." 
5) 1732—34. Szakmári Sámuel, ő t magát dicsérik, de 
feleségét nyelvességeért meginti az 1732-iki vizitáció.
1734- ben lévitaságot kér. 6) 1734—36. Miszti István,
1735- ben szorgalmasabb tanításra intik. 1736. csak anynyit 
mond a vizitáció: „a rektort nem marasztják." 1742-ig 
aztán nincs szó a zsarolyáni rektorról. 7) 1742. Bagosi 
Márton. A nyári pestisben tanitványi majd mind elhaltak. 
8) 1744. Gyarmati Miklós. 1745-ben nincs kitéve a rek
tor neve. 9) 1745 tavaszától 1746 tavaszáig a lakosok nagy 
szegénysége miatt nem volt tanító. 10) 1746—50. Técsi 
Mihály. 11) 1750—51. Nagy Ferenc. 12) 1752—56. 
ismét Técsi Mihály. 13) 1758—63. Roppantó István; ki 
Hiripre ígérkezett. 14) 1763. —67. Nagy József, egy 
igen jó tanító, ki — bár marasztották — Hiripre Ígér
kezett. 15) 1767—71. Geczeő János, szintén jó tanitó.
16) 1771—72. Szilágyi György, dicséretes tanitó. 17) 
1773. Kósa János. 18) 1774. Vecsei István. 19) 1775. 
ismét Kósa János. 20) 1776—80. Színi Gedeon, ki papja, 
Ónodival viszálkodott s 1779-ben 97-szer mulasztott. Innen 
Czégénybe ígérkezett. 21) 1780— 1807. Zámbory István, 
előbb matolcsi preceptor. A vizitáció mind erkölcsi vise
leté-, mind tanításáért folyton dicséri; tanított pedig az 
elemiektől a syntaxisig s az ö iskolája a legelső, illetőleg 
a legjobb volt az egész egyházmegyében. Született Matol- 
cson, meghalt zsarolyánban 1807. novemb. 22) 1807—13. 
Nagy Sándor, gacsályi fi. Jó kántor. Innen Porcsalmára, 
onnan Tótfaluba, majd Csengerbe ment kántornak s lányok 
tanítójának. 23) 1813—15. Hunyadi János. Született az 
ugocsai Forgolányban, tanult Szigeten, Debreczenben, onnan 
porcsalmai tanítónak jött. 1811-ben V.-Orosziban az es
peres mellé káplánul felszenteltetett; 1815. mándi pappá 
lett stb. 24) 1815—19. Sinka Gábor, szorgalmas tanitó, 
jó kántor s józan életű ember. 1819. Tunyogra ment. 
25) 1819. Harcsár Dániel, ki évet sem töltvén, K. Isaák 
Sámuel alispánhoz ment tiszttartónak N.-Szekeresre. 26) 
1820—22. Szatmári József, kibocsátott rendes pap. 27) 
1822. Beregszászi József, dicséretes tanitó és káplán. 28)



1822—37. id. Gacsályi Pál. 29) 1837—44. Turányi Gá
bor. 30) 1844—45. Kukri József. 31) 1845—46. ifj. 
Gacsályi Pál, most porcsalmai tanitó. 32) 1846—50. 
Szilágyi Dániel. 33) 1850—55. Jakab János. 34) 1855— 
1858. Szarka Bálint. 35) 1858—60. Halász Pál. 36) 
1860—62. Kolumbán Bálint. 37) 1862—64. Jakab Antal, 
káplán. 38) 1864—65. Bay Ferenc. 39) 1865—66. Berki 
Péter. 40) 1866—67. Szabó Antal. 41) 1867—69. Kótai 
Lajos. 42) 1869—71. Némedi Miklós. E 2 utóbbi most 
szatmári tanitó. 43) 1871/2. Lányi János lelkész. 44) 
1872 óta Kun Ádám.

IV. L e l k é s z  i és t a n í t ó i  f i z e t é se k .  a ) L e l k é -  
szi  f i z e t é s  1705 körül: 1) Pénzfizetés 16 írt. 2) Minden 
gazda a kinek 10 kereszt búzájánál fellebb terem, ad 3 
kereszt búzát, a kinek kevesebb, 21 polturát. 3) Minden 
gazda ad egy-egy boglya szénát. 4) Summában adnak 
16 szekér fát. 5) A guzsalyos özvegyek adnak 5 sing 
vásznat. 6) Kereszteléskor 1 tyúk s 1 kenyér. Halott- 
prédikálás 1 frt., éneklésért 8 poltura. Későbbi kéz: Es- 
kütésért 1 frt. (B. M. U. 77. lap.) 1801: 70 kereszt 
búza; 12 köböl szemes élet; 20 rlifrt.; 16 szekér széna; 
9 rhfrt. stoláre. (Belhiv. fiz. öszsz. kimut. 1801.) 1874: 
32 köböl szemes élet; 16 szekér széna; 10 öl kemény 
tűzifa; 4 hold szántóföld. (1875. ö.-ir.)

b) T a n í t ó i  f i z e t é s  1705 után: A B. Mát. Us. 
77. lapján a lelkészi fizetés alá későbbi kézzel ez van 
Írva: „Tertialitatem h a b e t . tehát harmados volt a pap
pal a fizetésben, de mikor? 1801: 35 kereszt búza; 6 
köböl szemes élet; 8 szekér fa; 10 rhfrt., 30 rhfrt. tandij. 
(Belhiv. fiz. öszsz. kim. 1801.) 1874: 16 köböl szemes
élet; 2 szekér széna; 5 öl kemény tűzifa; 4 hold szántó
föld; 12 frt. 8 40 véka zab tandíjul; stoláre. (1874. ö.-ir.)

V. T e m p l o m ,  t o r o n y  s h a r a n g o k .  U r a s z -  
t a l i  e s zk öz ök .  E g y h á z i  és i s k o l a i  é p ü l e t e k .  
I n g a t l a n  és i ngó  e g y h á z i  j a v a k .  A zsaro- 
lyáni régi ref. templom góth ízlésben volt építve s hihe
tőleg a XV-ik században épült. A mostani templom újabb 
ízlésben épült s alapja 1865-ben tétetett le. A lakosság 
a regálé jövedelméből építette; de még csak kivakolva s 
meszelve és ablakokkal ellátva van, de sem menynyezete,



sem bútorzata , egy úrasztalán kívül. A torony is csak a 
templomtető serényéig van felemelve, különben benne 2 
harang függ; a nagyobb 2, a kisebb 1 mázsás. A na
gyobbik felirata ez: „A zsarolyáni ref. egyház tulajdona. Ön
tötte Csepelyi Antal. 1858.“ A másikon csak „1858“ 
évszám áll; de mindkettőt Cs. A. készítette Máudról.

Urasz ta l  és a hozzá való eszközök.  Az új úr
asztalát felirata szerint „A zsarolyányi ref. egyház részére, 
készíttette Jeney Menyhért 1876. aug. 9." Ürasztali terí
tékek: 1 nagyobb gyolcs és 3 kisebb teríték, kettejének 
szegletei virágokkal kihimezve; a 3-iknak pedig közepén 
aranyfonallal egy koszorúban ezen szavak kivarrva: „Mo
hácsi Éva varratta Isten dicsőségére, a zsarolyáni ref. sz. 
ekklézsiának 1724.“ 2 közép nagyságú selyem-kendő,
mindkettő 1876-ból; a nagyobbik fekete, szélein vörös, 
fehér és zöld virágokkal; a kisebb kék, szélein vörös vi
rágokkal díszítve. Felirata szerint: „Nyiry Magdolna, 
Jeney Menyhért neje ajándékul adta a zsarolyáni ref. 
egyháznak." — Edények: 1 nagy lapos cin-tál és 1 cin
tányér; a tálon ezen körirat: „A zsarolyáni sz. ekklézsiáé 
1774. d. 25 apr.“ 1 hoszszúkás ezüst pohár, szája szélén 
körül aranyozva s rajta ezen körirat: Sanguis Jesu Christi 
purgat nos ab omni peccato 1641.“ Egy 6 literes és egy 
1 literes cin-kanna; a nagyobbikön ezen felirattal: „A zsa
rolyáni sz. ekkláé 1774.“

Az egyh. és isk. épüle tek  közűi a papiak 1824-ben 
épült 8 az 1868. szept. 20-iki tűzben leégvén, azután re
nováltatok. A tanítói lak és iskola szintén azon korból 
való volt, de a tűzben faanyagja elhamvadván, az egész 
épület — minthogy szűk is volt — szétbontatott s újból épít
tetett. Most már a célnak megfelelő elég kényelmes épület. 
Mindkét parókhián melléképületek is vannak. Van továbbá 
az egyháznak 1 szárazmalma is , mely a többi egyh. isk. 
épületekkel s a templommal együtt a tűz ellen is bizto
sítva van. I nga t l an  birtoka az egyháznak hajdan 7—8 
hold földből állott; most csak az van, a mit a 2 belhi- 
vatalnok használ. (L. IV. c.) I n gósága i t  az anyaköny
vek (kezdve 1768.) s jegyzőkönyvek, e.-ker. és megyei 
nyomtatványok s a parókh. pecsét (1833.) képezik.

V. Népesség.  1801: lelkek sz. 384. 1877: leik.



sz. 290; szülöttek sz. 11; újházasok sz. 4; konfirmálta- 
tott 7; halottak sz. 10. Iskolások. 1801: tanulók sz. 58. 
1877: tanköt. 6—12-ig 39, isk. jár. 39.

78) Ura.
A községről  és az egyház ró l  á l t a l á ban .  Ura 

hajdan közelebb feküdt a Rraszna vizéhez, de ennek árja 
ellápositván határát: elpusztult. Azután mint puszta úgy 
használtatott, de később ismét megnépesülvén, a láp szé
lén ismét helységgé alakult. Az Uray nemzetség tőle 
vette nevét. 1414-ig egészen e család bírta; de már 
1642-ben báró Károlyi Ádám kir. adománynyal részjószá
got nyert benne. 1810-ben egészen az Uray-család bírta 
fiágon s legnagyobb részben ma is az biija. (Szirmay 
Szatmárv.-m. II. k. 128. lap.)

Reformáltatása hihetőleg — mint szomszédaié, — föl
desurai munkássága folytán történt, sigy azUray-családnak 
köszönhető. A háborús vészek s egyéb említett viszontag
ságok miatt később elpusztult itt az egyház is, úgy hogy 
midőn a Bélteki Usualis Mátrikulája szerkesztetett, már 
teljesen puszta volt, ugyanazért neve után is csak ez van 
irva a 100-ik lapon: puszta. Hogy azonban valamikor 
anyagyülekezet lehetett, gyanittatja azon szántóföld emlé
kezete , mely szántóföldet a régi Ura helyén az ujfalusi 
bel hivatalnokok, mint urai papi telket használtak. A szat- 
máregyházmegyei levéltárban 1724— 1800-ig nincs róla 
semmi emlékezet. A benne lassanként megszálló reformá
tusok Cs.-Ujfaluba jártak át istenitiszteletre, s igy Ura 
mint filia a cs.-ujfalusi egyházhoz csatlakozott. Később 
Uray Bálint és Károly földesurak egy kis fundust aján
dékozván, arra a ref. lakosok egy kis fatemplomot épí
tettek , melybe koronként a cs.-ujfalusi belhivatalnokok 
jártak át szolgálni; de részint a rósz útak, részint a 
meszszeség miatt e szolgálat az uraiakat ki nem elégítvén, 
1862-ben egy lévitai állomást alapítottak. Ezóta a tem
plomi szolgálatokat a tanító végzi, az ujfalusi pap csak 
évenként 6-szor a sákramentomok kiszolgáltatása s az 
egyházi közgyűlések tartása végett jelenik meg Urában. 
Ezóta Ura társegyház, s hogy azzá alakult á t , kiválólag
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báró Uray Bálint-, Uray Menyhért-, Imre- és Jánosnak 
köszönhető; főmozgatója lévén ez ügynek F o d o r  I s t v á n  
gondnok, ki e minőségben 29 éven át fáradozott, hogy 
e kis egyházat öszszetartsa s ennek hűséges gazdálkodás 
és buzdítás által némi kis tőkepénzt szerezhessen, a pa- 
rókhiális épületeit felépíthesse s azokat jó karban tarthassa.

II. Az egyes  b e lh i v a t a l n o k o k  nevei .  Az urai 
lelkészeket lásd Cs.-Ujfalu alatt (e mű 428. lapján). A 
tanítók 1862 óta a következők voltak: 1) 1862—65. Ju
hász József segédlelkész, jelenleg (1878) géberjéni pap. 
2) 1865—69. Szilágyi Dániel, most gyügyei tanító. 3) 
1870—71. Csécsi József, ki gazdatisztté lett. 4) 1871—72. 
Miski Károly. 5) 1873 óta Molnár József.

III. Be lh iv a t a ln o k i  f izetések.  Az ujfalu-urai 
lelkész kap évenként 4 köböl búzát és a stólát. Az urai 
tanító a szabad lakás és az 1 hold parókhiális kert hasz
nálatán kívül kap 12 köböl búzát a néptől, 63 irtot o. é. 
az Uray-család regáléjából, 8 szekér szénát, 3 öl kemény 
tűzifát udvarára szállítva, 400 kéve nádat hasonlag, minden 
növendéktől 1 frtot o. é. és 1 csirkét tandijul s a teme
tési stólát. Az egész m.-e. 215 Értőt képvisel.

IV. Egyház i  és i sko l a i  épületek.  A mostani 
Urában egy kis fatemplomot e század elején építettek a 
hívek. A fundust hozzá Uray Bálint és U. Károly földes
urak adták. E kis templomot 1822. nov. 7. Kiss Áron, 
akkor kisnaményi lelkész szentelte fel, alapul ve vén a II. 
Kron. VII: 12 versét.*) Ezen templom 1858-ban elham
vadván, báró Uray Bálint ajándékozott az előbbi kis 
fundus helyett egy (1 katasztr. hold 500 □  °) telket, a melyre 
egy tanítói lakot és iskolát s később egy 4 öles hoszszú

*) A felszentelési beszédben eme vers-sorok fordulnak elő:

„Nagy a seregeknek Ura, Egy zsombók is lehet éltár,
De azért e kisded Ura Egy könyörgés avagy zsoltár,
Oltárt épít ő neki. Égbe szállhat innét is!

Leszállt az Ur a lápokra 
S mint a Mézes csipkebokra 
Istent hirdet a láp is.“

E paszszusra az adott a szerzőnek okot: mert a templomszentelési előző éjjel a Iá - 
pon az avatag nádast meggyújtották, — hogy az új nád-termés annál szebb legyen — 
és a meggyújtott uád lobogva égett.



imaházat építettek. Az isk. tan. lakon van a tanítónak 3 
szobája s 1 tanszoba. Melléképületei szintén vannak s 
mindezek, mind a templom a tűz ellen biztositvák.

V. Ha rang  és ú r a s z t a l i  eszközök.  Harangja 
Urának egy van m.-e. 175 font, ezen felirattal: „A tek 
és mlgos Uray család költségén öntette az urai ref. egy
ház Fodor István gondnokságában 1861.“ — Urasztali 
eszközök: 2 sábos abrosz, 2 fehér kendő, 1 zöld és 1 
veres selyem-kendő, ez utóbbi aranyvirágokkal, 1 moll 
himzett kendő U. M. betűkkel; 2 cin-tányér, 1 aranyozott 
ezüst pohár ezen felirattal: „Uray Zsigmond a maga költ
ségén 1833.“ s 1 cin-kanna.

VI. Ingó és i n g a t l a n  j avak .  Az anyakönyvek, 
a melyek az ujfalusi parókhián állanak; — egyháztanácsi és 
gondnokszániadási jegyzőkönyvek (1858 óta), melyek Urá
ban , az egyház ládájában a sz. edényekkel együtt őriztetnek; 
végre a földgömb-, térképek- s ábrákból stb. álló iskolai 
szerelvények. Ingatlan java az egyháznak a parókhiális 
funduson kivül nincs. Az 1808-iki összeírás szerint a régi 
pusztatelkek sorjában volt egy 2 vékás földje, Uray Pál 
és László szomszédjában; melyet az ujfalusi lelkész hasz
nált; ugyanazon soron egy más 2 vékás föld, melyet a 
tyukodi rektor használt (mert talán ez tanitott hajdan!), 
szomszédja Uray György volt. Végre a Sáságy-oldalou 
egy 5 vékás föld, melyet bár a parókhiához tartozónak 
állítottak, Uray Zsigmond használt.

VII. Népesség.  1877: lelkek száma 149, újházas 
1, szülött 4, konfirmált 6 , halottá. Tanköteles 6—12-ig 
20, isk. jár 15, nem jár 5.

79) Vámos-Oroszi.
I. A községről  és az eg y há z ró l  á l t a l á ban .  V.- 

Oroszi fekszik a Szamosközön. Vámos előnevét onnan vette, 
hogy az északi részén levő Tápéinak nevű patak liidján 
régen vám szedetett. Földje termékeny. Régente az Oroszi 
nemzetség bírta. 1419-ben egy része Báthori Istvánnak 
és Benedeknek királyi adománynyal adatott. 1436. Báthori 
István; 1462. Báthori András, László, Pál és Miklós 
benne új királyi adománynyal megerősittettek. 1471. egy
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részét Kusalyi Jaksch István bírta. 1524. Drágffy Jánost 
az egész helységbe; 1609. Macskássy Mihályt; 1632. Né- 
metliy Jánost egy-egy részébe; 1633. Bethlen Istvánt és 
Pétert az egész helységbe beiktatták. 1810-ben birták: a 
Tolnayr , Doniahidy, Szenyiczey, Gulácsy, Mándy és más 
nemes családok. (Szirmay Szatmárv.-m. e. II. k. 248. lap.)

A hadvészek minden sanyarúságában része volt. 
1662-ben a szatmári német várőrség 200 írtnál több kárt 
tett benne; a pap egy bornyúját 40 írton váltott vissza 
tolok, s az egykori vizsgálati jegyzőkönyv azt mondja, 
hogy anynyira kipusztitották, miszerint lakói „majd éhen 
halnak." Az utolsó Rákóczi-féle felkelés alkalmával az 
egész falu elpusztult, s a hagyomány szerint 1711 után 
30 évvel is csak 8—10 kunyhóból állott. (Act. publ. 
pol. 1662.) 1810-ben 12 nemes ember és 44 telkes-job
bágy is lakta.

Vámos-üroszi egykor róm. kath. parókh. egyház volt. 
A hagyomány ugyan azt mondja, hogy orosz barátok 
laktak volna benne.

V.-Orosziban mint Drágffy s később mint Bethlen bir
tokban a reformációnak alkalmasint lutheri iránya még a 
Drágffy Gáspár reformátoraitól terjedt e l, s a Bethlenektől 
a ref. egyház később nagy pártolásban részesült.

II. Az egyes  l e l ké s zek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  események.  Anyaegyház lévén V.-Oroszi 1707-ben 
úgy azelőtt is, lelkészeket is kelle tartania; de azokról 
1712-ig mit sem tudunk. 1) 1712-ben lelkésze volt Szik- 
szai Ferenc. 2) 1722 előtt Szatmári Mihály lévita. 3) 
1722—31. Szatmári Pál lévita, ha ugyan ez az előbbi 
Szathmári Mihálylyal nem azonos? Az 1726-iki vizitáció 
V.-Orosziról ezt jegyzi meg: „Hic disciplina politica non 
viget. Hinc sancta visitatio judici injungit: ut judex aedilis 
officio in posterum fideliter fungatur." 1729-ben huma
nissimus Sz. P. lévitát minden ok nélkül el akarták bo- 
csátáni, de a traktus meghagyd. 1731-ben nem jelenvén 
V.-Oroszi a vizitáció előtt az espereshez rendeltetett be 
Szatmárra. 4) 1731—37. Hodosi Miklós, lévita, — ki a 
parókhiális házat alapjától kezdve saját fiaival építette, — 
a miért az egyházról azt Írja az 1733-iki vizitáció: „hic 
nihil boni, sunt ministro indigni." 5) 1737—41. Thuri



János. 6) 1741—47. Nábrády György. 1747—53. nincs 
szó Y.-Orosziról a vizitáció naplójában. 7) 1752—55. Pósa 
Imre, lévita. 1755—59. ismét nincs szó V.-Orosziról. 8) 
1758—62. Gyújtó Tamás, ki 1747-ben jött az egyházme
gyébe a nagybányaiból. 9) 1762—66. Hincs János, ki 
vérengző tettei miatt letétetett. 10) 1766—76. Farkas 
István. 11) 1776—79. Vári István, ki szelid lelkületű 
ember volt s ki — miként elődje is — önként liagyá el 
V.-Oroszit. 12) 1779. Mogyorósi András. 13) 1780—83. 
ismét Hincs János, ki időközben hivatalát viszszanyerte. 
14) 1783—85. Szatmári Molnár János. 15) 1785—88. 
Gáti József, ki 1787-ben panaszolja, hogy karácsony 3-ad 
napján rektora egy őt gyalázó prédikációt tartott. 16) 
1788—90. Kalocsay Mihály. 17) 1790—91. Fekete István 
18) 1791—99. Literati Vida József, ki hivatalát buzgón 
vitte. Az ő idejében Tholnay a lelkészi használatban levő 
földeket földesúri hatalommal el akarta foglalni. 19) 
1799—1805. Harsányi Sámuel, kit Széles A. a papi status 
mocskának nevez. Ment F.-Darócra. 20) 1805—11. Ka- 
bay Ferenc, esperes, kit nagy kegyelettel emlegettek. 
(Lásd az espesek között.) 21) 1811—12. Hunyady János, 
káplán. 22) 1812—17. Zabolai Kozma István. Tanult s 
talán született is Erdélyben; járt a külföldi akadémiákon; 
volt szigeti, majd csengeri pap, honnan V.-Orosziba jött. 23) 
1817—20. Tóth Benjámin. 24) 1820—47. juni. 10. történt 
haláláig Illyés Mihály, előbb angyalosi lelkész, ki folyton 
kedvességben volt hívei előtt, s ki alatt az egyházi építkezé
sek buzgalommal folytak, nevezetesen az 1828-iki vizitáció a 
parókhiát ugyan rósz, de a templom- s tornyot már jó álla
potban leli. Ugyanezen vizitáció a cinterembe temetkezés 
ellen tiltakozik, s némely kalákázók és ünneprontók megbün
tetését meghagyja. 25) 1847—52. Farkas Benedek, jelen
leg tyukodi lelkész. 26) 1852—75. Somodi Molnár Ferenc, 
e.-m. ülnök, ki alatt egyházi magtár alapittatott. Született 
Szatmármegyében Atyában; tanult S.-patakon s a külföl
dön; volt sz.-németi káplán, k.-semlyéni, majd tyukodi 
lelkész, honnan V.-Orosziba jött. 27) 1875. ápr. 10. óta 
Mándy Benő. Szül. Szatmármegyében Borzován; tanult 
Patakon s Debreczenben, volt pacséri rektor, szatmári 
káplán, mándi majd cz.-dányádi pap, honnan V.-Orosziba



jött. Jelenleg egyszersmind a leik. gyámintézeti választ
mánynak is elnöke.

III. T a n í t ó k  és t anügy .  A hitjavitás után itt is
a lelkészek vezették a tanítást; de már 1707 előtt külön 
tanítója lehetett Vámos-Oroszinak; mert a Bélteki Usualis 
Mátrikulájában a tanítói fizetés fel van véve. 1780 előtt 
azonban a V.-Oroszi tanítókról mit sem tudunk. Ekkor 
építették az iskolát s illetőleg tanítói lakot s hozták taní
tóul Nagy-Szekeresről 1) Váradi Gergelyt, ki itt 1783-ig 
lakott. 2) 1783—87. Horváth Benjámin, ki innen Daruóra 
ment. 3) 1787—91. Kiss József. 4) 1791—94. Nagy 
Mihály. 5) 1794—96. Varga F. István, 6) 1796— 1800. 
Eresei József. 7) 1800. Szodoray Pál, szorgalmas tanító. 
8) 1801. Szilágyi János, szintén szorgalmas tanító. 9) 
1803—06. Nagy János, jó tanító. 10) 1806—11. Boros 
Márton. 11) 1811. Hunyadi János, dicséretes tanító s 
káplán, ki promotiót kért. 12) 1814—20. Ormáuközy 
Ferenc, dicséretes tanitó. 13) 1820. Oláh Jánost ki „tanit 
s nem tanultat." 14) 1821. Tóth József, szintén szorgal
mas tanitó. 15) 1822. Topa György. 16) 1824—27. 
Tóth József, dicséretes tanitó, ki papságra kért előlépte
tést. 17) 1827. Cséke György, szorgalmas tanitó. Öt fel
váltották: 18) Józsa Dániel, — 19) Szabó Bálint, — 20) 
Peres András, — 21) Vásárhelyi János 1856-ig. 22)
1856—60. Tóth Sámuel. 23) 1860—66. Kálydy Lajos. 
24) 1866—77. Nagy Ottó, ki egy időre hivataláról lemon
dott. 25) 1877 óta Melegh Károly.

IV. Le lkész i  s t an í tó i  f izetések,  a) Le lké sz i  
f ize tés  1705 körül: 1) Minden gazda ember, kinek 2 
hold vetése van, ad 52 kéve búzát; a kinek alább van, 
vagy 1 sincsen ad szemül 1 köblöt, ha akkor 1 frtot nem 
fizetett, mikor a búzát behordták. 2) Minden gazda ad 1 
boglya szénát s 1 szekér fát. NB. A Patrona 25 kereszt 
búzát ad. 3) Guzsalyos özvegyek adnak 5 sing vásznat. 
4) Kereszteléskor 1 tyúk s 1 kenyér; halotti prédikálásért 
1 írt.; éneklésért jár 1 tyúk s 1 kenyér. Mikor mester 
nincsen, a prédikátornak ad minden gazda ember '/2— Vt 
köböl búzát. Későbbi kéz : Vagyon 2 szántóföld. Az ekkla 
rétjét lekaszálják. (B. M. U. 64. lap.) 1801: 40 köböl 
búza; 20 szekér széna; 40 szekér fa; 3 fordulón 6 köb



lös föld, melyeket az ekkla szánt; 5 rhfrt. stoláre. (Bel- 
hiv. fiz. ősz. kim. 1801.) 1874: 38 köböl búza; 23 szekér 
széna; 10 öl kemény tűzifa; 11 hold föld; szántásdijban 
15 frt.; 40 frt. stoláre.

b) Tan í t ó i  f izetés.  A múlt században a fenntebbi 
feljegyzés szerint, midőn tanító volt, annak minden gazda 
'/2 köböl búzát fizetett. 1801: 13 köböl búza; 40 szekér 
fa ; 3 fordulón 7 vékás föld; 26 v.-frt. tandíj; stoláre. 
(Belhiv. fiz. ősz. kim. 1801.) 1874: 18 köböl búza; 10 
szekér széna; 5 öl kemény tűzifa; 5 hold föld; szántás 
és tandij; stoláre. (1875. jan. 26. ö.-ir.)

V. Templom,  t o ro ny  s ha rangok.  U ra sz t a l i  
eszközök.  Egyház i  és i sko la i  épüle tek .  I n g a t 
lan és ingó j avak .  A v.-oroszi ref. t emp lom kő- és 
téglából épült — mint épitésmodora mutatja — a XV. 
század második felében. A hagyomány szerint az utolsó 
Rákóczy-forradalom alatt az egész faluval együtt feldúlat- 
ván, huzamos ideig pusztán és fedél nélkül állott s bor- 
nyúk legeltek benne és környékén; később azonban meg
épült. A templom méretei ezek: az egyetlen hajó hoszsza 
3 és ö l; szélessége ugyananynyi; magassága 3 öl és
2 láb. A nyolcszög 3 oldalával zárt szentély hoszsza 3 
és '/j öl s 1 láb; szélessége 2 öl 2 és */, láb; magassága
3 öl. A hajó déli oldalán 2 nagyobb, a szentélyen 3 
kisebb ablak van. A hajót s szentélyt csúcsives diadalív 
választja el. Az előbbi deszkamenynyezettel, az utóbbi 
igen szép gerinces boltozattal bir, mely alá utóbbi időben 
karzat vonatott. Nagy kár, hogy a szentély-boltozat egy 
része, a diadaliv déli részével együtt meg van rongálva, 
vagy azért, hogy a szószék fölötti magas korona beférjen, 
vagy azért, hogy a fenutjelzett időben a templom feldú- 
latott. A hajó belső északi falán, a lehulladozó meszelés 
alatt, most már olvashatlanná lett góth irás látszik, vö
rössel festve, hasonszinű cifrázatok között. A déli oldalon 
levő kapuzat most már újítva van. A templom nyugoti 
végére 1819—23-ig egy nyolcszögtí, vörös zsindelylyel fö
dött t o r n y o t  is építettek. Ezt is — valamint a templom 
minden szögleteit — a szokásos tárnok támogatják. E torony
ban 2 harang függ; a kisebbiknek góth betűs körirata 
következő: „Vámos-Oroszi me possidet. Anno Dói (domini).



1585. Verbum Doi manet in aeterno auribus tuis.“, a 
nagyobbik — mintegy 3 mázsás — 1797. juni. 21. öntetett.

U r a sz t a l i  e szközök :  11 részint arany nyal varrott 
s szegélyezett gyolcs-, részint sáhos vászon-, részint szür
kéiméből készült kendő, illetőleg abrosz; 1 kis ara
nyozott ezüst tányér, közepén koszorúba foglalt Krisztus
képpel; 1 aranyozott ezüst kehely fölül szép cifrázatokkal 
s ezen körirattal: „Németi János adta Isten tisztességére. 
Anno 1632.“ ; 1 üveg pohár; 1 cin-tányér; 2 ón-kanna, 
a kisebbiken ezen felirat: „Dekán Pajzes István, M. 
Sárközi Demeter, M. Ardae István M. 1652.“, fenekén I. 
M. betűk.

E g yh áz i  és i sko l a i  épüle tek .  A pap i l ak  a 
templom szomszédságában egy félszigeten fekszik; vályog- 
és téglából zsindely tető alatt; hoszsza 8 öl. Van benne 
3 lakszoba, konyha, kamara s alatta pince. Melléképüle
tei szinte vannak. A t a n i t ó i l a k  és i sko l a  a templom
mal szemben álló épület. Szűk telke a szükséges mellék- 
épületekkel szintén el van látva. Van még az egyháznak 
egy vályogból készült zsindelyes magtára is a papitelken s 
egy szárazmalma a tanitóilak közelében az útczán; mely 
utóbbi 1846-ban vétetett.

Oszszes i n g a t l an  egyházi külbirtoka a v.-oroszi 
egyháznak — ide értve a lelkészi és tanítói állományokat 
is — 27 hold s 1206 □  öl szántóföld s 3 hold rét. I n 
góságok :  1500 frtnyi tőkepénz , mely a magtári állományt 
tevő gabnaneműek árából folyt be; 3 db. anyakönyv, 
kezdve 1776. éven; több körleveles és tanácsjegyzőkönyv, 
valamint egyházker. s megyei jegyzőkönyvek s egyéb 
nyomtatványok s „A Helv. Hitv. Tartó V.-Oroszi Ekkla 
Paroch. Pecsétje. 1833.“ zászlós bárány címerrel stb. Vé
gül az i sko l a i  szer e lvények .  (1875. jan. 25. ö.-ir.)

VI. Népesség.  1801: Lelkek száma 321. 1877: 
leik. sz. 474; szülött, sz. 22; újházas. sz. 4; halott, sz. 7. 
I skol ások.  1801: isk. jár. sz. 36. 1877: isk. kötelesek 
sz. 6—12-ig 47; isk. jár 38; részben jár 9.



80) Vetés. *)
I. A községről  á l t a l á ba n .  Vetés Szatmármegyé- 

nek egy jelentékeny magyar falva, fekszik a Krasznakö- 
zöu, a Szamos balpartján, Szatmár, Zsadány, Dob és 
Óvári között. Határába — melyet a Balkány vize délről ke
resztül foly — bele vannak olvadva Gyülvész és Gelényes 
puszták. Földe sik és termékeny. Lakosai reformátusok és 
görög kathólikusok, kik már 1810. templom- és parókhiá- 
val birtak; kevés rém. kath. és zsidók. Vetést 1241 előtt 
Kristóf kómesnek hagyományából a n.-váradi egyház birta; 
1241-ben elpusztulván, V. István 1266. Simon kómesnek, 
András fiának, a Vethésy család egyik ősének adomá
nyozza. 1312-ben Kopoz nádor parancsára Péter mestert, 
Péternek fiát, Ördögnek nevezett Andrást, Györgyöt, az 
Eudus fiát, mint Andrásnak Myke fiának közel rokonit 
iktatják bele. 1325-ben Vetés Eudus fiainak jut osztály
részül. 1366-ban Wethéssy Lőrinc, Péter fia, Gelényes 
nagy részét hozzá foglalja. 1416. és 1420-ban az egészet 
Wethéssy Jakab és testvére Tamás váradi prépost birják. 
1420-ban Csáki István tanúvallást tétet: hogy Wethéssy 
Jakab vetési jobbágyait a fogságból erőszakosan kiszaba
dította. 1459. Wethéssy Miklós kir. engedélyt nyer, hogy 
Vetés mellett a Szamoson hidast állíthasson és révbért 
szedhessen. 1516-ban a Báthoriak Károlyi István pap 
magvaszakadtával fölkérik Vetést, de a Wethéssyek ellen
állása miatt birtokába nem léphetnek. 1549. Iváncs erdeje 
Vetéshez tartozónak Ítéltetett. 1552. Szenynyesi Lukács 
nyer benne részt. 1562-ben Mezőteremi Wethéssy Jáuos, 
Márton, Péter és László, birtokában új kir. adomány nyal 
megerősittetnek. 1612. Kaszás Bálint egy részt nyer 
benne malommal; 1616. Pethő István is egy malmot nyer 
a Szamoson. 1625. Kökényesdy Péter is részjószágot nyer 
benne a Háború nevű pusztával együtt; de a Wethéssy 
ti-maradékok ellene mondanak. Ezen Kökényesdy P. 
1632. tauúvallatást tétet, hogy Tövis nevű föld nem 
Szatmár, hanem Vetéshez tartozik. 1650-ben ugyancsak

*) Lásd bővebben nA Vetési ref. egyház története4* című 1875-ben kiadott 
monográfiámat.



ezen K. Péternek Wethéssy Potyinkától született leányai 
Zsuzsánua és Borbála Szilágyi Ferencnek és Dolhai 
Pálnak házastársai gf. Pálffy Pál nádor parancsa mellett 
osztályra kényszerítik a Wethéssy fi-ágat, a hol a Vetés 
mellett fekvő Vetés-Kékes és Háború puszta is emlitte- 
tik; de ezen osztálynak 1651. a W. fi-ág ellentmond. 
Ezen időtől fogva Vetést mindig a Wethéssy-család bírja 
a már elősorolt s a később vele rokonult családokkal. 
1769-ben ezen birtokos családok fejei a következők voltak: 
u. m. Wethéssy Ferenc, Bottka György, Szentlászlay 
Ferenc, Szerdahelyi Ferenc, Sz. Zsigmond, Uray Antal, 
Szigethy István, Muray Miklós, Berey Ferenc és Mihály, 
Sződényi Mihály, Nagy József, Zálogh Mihály. 1810-ben 
pedig birták: Wethéssy Ambrús, Darvay Gábor, Szerda
helyi Zsigmond, Ferenc és László, Palóczi Horváth 
Györgyné, Szilágyi Erzsébet, Markocsán Péter, Korda 
István, Kerekes Gáspárué, Muray Miklós és Lajos, Szent
lászlay István és Ferencué, gf. Teleki Ferenc, Bakay 
Adám, Kállay Leó, Bottka Lajos, Várady Sándor, Uray 
Antal, Kengyel Gábor, Patay Mihály és Mátayak, Várady, 
Vaday, Uszkay, Elek, Kelemen és Korchma családok. 
Ezek közűi kihalt a mezőteremi és vetési Wethéssy család 
Wethéssy Lajosban 1863. dec. 20.; a Muray, Szentlászlai, 
Papolczy, Kerekes, Várady, Vaday, Szigethy, Uszkay, 
Elek, Kelemen és Korchma családok szintén kihaltak.

A mi viszontagságait illeti, a következőket jegyezzük 
meg: 1241-ben a tatárok pusztítják el Vetést, ezután 
miudanynyiszor szenved, a hányszor a szatmári várat os
tromolják, vagy abban német őrség tanyázik, igy p. 1562. 
1564. és 1565. a törököktől; 1605-ben a Szatmár környé
két pusztító Bastától; 1657. a lengyelektől; 1661. a szat
mári német várőrségtől; 1663. a törököktől; 1665. ismét 
a szatmári német várőrségtől; 1669—73. a kurucoktól; 
1675—76. a kurucokat üldöző németektől; 1685. Karaffá- 
tól. 1703-ban II. Rákóczi Ferenc Szatmárt ostromolván, 
Vetéshez száll táborával, honnan szept. 28. Szatmár alá 
viszszatér. 1711-ben a pestis, 1717-hen tatár, 1742-ben 
ismét a pestis s újabban a kholera és egyéb járványok is 
pusztítottak benne.

II. Az e gy ház ró l  á l t a l á ban .  Vetés a reformáció



előtt jóval róm. katliól. anyaegyház volt, ugyanis az 
1241-iki tatárjárás előtt benne Sz.-Miklós temploma díszel
gett, de ezt a tatárok elpusztították úgyanynyira, hogy Vetés 
még 1265-ben is puszta volt. 1325-ben a vetési r. kath. 
templom feletti pártfogói jogot Endus fiai kapják. 1334-ben 
ez egyház a szatmári esperességhez tartozik. Papja Mik
lós 9 garast és 10 dénárt fizet pápai sexennális dézmául. 
1460-ban a (mostani ref.) templomot építteti Wethéssy Al
bert veszprémi püspök.

A mi Vetés reformáltatását illeti, ez akkori földes
urainak a Wethéssyeknek tulajdonítható, kik alapos vé
lelmünk szerint a közeli Erdődön székelő Drágffy Gáspárt 
követték. Ezen vélelmet támogatja az erőszakos téritgető 
Báthori Zsófia 1677. máj 3. Szatmár vármegy éhez intézett 
levele, melyben ezen szavakkal hivatkozik az egykori föl
desurak térítési szokására: „e dolgot is a mi eleink igen 
bííven elkövettek a maguk jószágábau.“ Lehet hogy Vetés 
reformálói közvetlen a Drágffy mellett csoportosult refor- 
mátori körből valók voltak; de hogy épen kik voltak 
legyen, nem tudjuk. Anynyi kétségtelen, hogy az 1545. 
szept. 20. tartott erdődi zsinat alkalmával már Vetés re
formációja be volt fejezve. Azok között a kik az emlitett 
zsinat végzéseit aláirták, volt egy Kalocsay János nevű, 
és ki tudja, — miután Vetés a Kalocsayak fészke is volt 
rég időktől kezdve, — nem ez a Kalocsay János volt-e 
Vetés reformátora s illetőleg első prédikátora? Mint 
Szatmárvármegyében általában, úgy Vetésben is a refor
máció lutheri iránya terjedt el előbb, de a mit csakhamar 
a kálvin-féle irány váltott fel, mely irány az 1570-iki 
cseugeri koufeszszióbau teljesen győzedelmeskedett. A re
formációt követő egy 100 év eseményeiből csak anynyit tu
dunk, hogy Vetés anyaegyház volt s a Kökényesdy , 
Iwáncsy- és Wethéssy-családok ez idő alatt a vetési egy
háznak nagy pártfogói voltak; továbbá hogy az egyház 
kezdet óta anyaegyház vala. A szatmáregyházmegyei jegy
zőkönyvek — jelesül a Vetus Tarcalianum és Solymosi 
Causarum protocolluma — egyébiránt 1670—1755-ig, leg
inkább csak a mátkasági, házassági és válópereket jegy
zik fel innen. Különben a mi a vetési egyház nevezete
sebb eseményeit illeti, azt a következő cikkben adjuk.



III. Az egyes l e lkészek  s h i v a t a l o s k o d á s u k  
a l a t t i  n e vez e t e sebb  események.  A vetési ref. lel
készekről 1684-ig semmit sem tudunk. 1) 1684. Szatmári 
István volt a vetési lelkész. 2) 1686. Uray Mihály. 3) 
1690. Mezey Mihály. 4) 1706. Bodalay Mihály. 5) 1709. 
Musnai Márton. 6) 1722 —27- Bodalay Mihály, kit „Ao. 
1725. plebs manere fecit, nobiles non item; tunicam nec 
brevem nec longam habet." 1726. panaszolják róla, hogy : 
„lectionem bibliorum non continuat." 1723-ban pedig ezt 
jegyzi fel róla a vizitáció: „Rév. M. B. minister ecclae 
Vetés polygamum talem copulando virum, qui ob polyga- 
miam est excentus (capite plexus) ea ratione e ven. nostra 
societate, post instantiam rejectu est eliminatur." 7) 
1727. Ráczkevi János Tatárfal várói, ki 1728-ban a pap
ságról letétetett, kalpagja az e.-m. gyűlésből kidobatván. 
8) 1728—29. Vetéssy István. 1730. a viz. szérieséből el
veszett. 1731-ben ezt írja a vizitáció: „a prédikátor nem 
akar megmaradni." 9) 1732—35. Váralljai János, ki 
1732-re úgy ígérte megmaradását, ha neki új parókhiát 
építenek. 10) 1735—42. Ismét Vetéssy István. 1736-ban 
egy ember a káromkodás miatt nagyobb exkommuniká- 
cióval súlytatván , erővel kisérlé meg a templombamenetelt. 
11) 1742—54. Almási Ferenc. Ennek idejében volt a 
pestis. 1743-ban „propter praeclusionem sui visitari non 
potuit." 1744-ben az elpusztult gyülvészi fíliális ekkla 
parókhiális telkét és kaszállóját, úgy a tanító fundusát a 
vetési pap bírja, melyekre nézve megparancsolja a vizi
táció úgy a papnak, mint az ekklának, hogy ezen vákáns 
jószágokat el ne idegenítsék. 1753. A. F. már „jurassor"- 
nak cimeztctik s maradni nem akar. 12) 1754—56. Szat
mári Molnár János. 1757—58. a vizitáció aktái elvesztek 
s igy az ekkori pap nevét nem tudjuk. 13) 1758—63. 
Medgyesi Pál, ki 1761. már e.-m. ülnök. Alatta tétetett 
a legelső gondnok. 14) 1763. Kapolyi Gergely, akadémi
kus pap, ki itt még ez évben meghalt. 15) 1764—65. 
Vida István. 16) 1766—67. Szatmári Tereh Ferenc. 
Alatta 1767. a vizitáció a gondnok választást megparan
csolja; őt pedig 1768-ra a traktus nem engedi megmaradni. 
17) 1768—70. Gyarmati István, e.-m. ülnök, ki 1771-re 
P.-Darócra ment. 18) 1771—78. Újvárosi Nagy Sámuel,



esperes, ki itt 1778. dec. 21. meghalt. Ekkor Vetés 
Szakái Mihályt hívta papul; jött azonban 19) 1778—82. 
Váczi György, e.-m. ülnök, ki innen Nagy-Árba ígérke
zett. 20) 1782—84. Kassai Sámuel, akadém. pap, ki 
innen Gyügyére hivatott. 21) 1784—89. Csécsi Nagy 
János, kit sajnálva bocsátottak el. 22) 1789—90. Zsombok 
Ketzeli Ferenc. 1790-ben előbb marasztották, később 
pedig nem, ezen megcsúfoltatása miatt igy búcsúzott el 
a vetésiektől: „Máié legyen kenyeretek, Kikaparó feleség
tek , Csonka-bonka gyermeketek, Gyalázatos temetésiek. “ 
Ezen szavaiért az e.-m. konzisztórium arra büntette, hogy 
a vetési presbitériumot az elibe irt formula szerint Kaszo- 
nyi András e.-m. ülnök jelenlétében kövesse meg. 23) 
1790—94. Bakos András, ki Wethéssy Ambrussal öszsze- 
háborodván, nem maradt. 24) 1794—95. Kozma Ferenc, 
ki erkölcstelen élete miatt elmozdittatván, az öreg 23) 
Szilágyi János szolgált helyette. 25) 1796—1802. Szél 
György, kit bár kedvelitek, de a rósz fizetés miatt foly
ton panaszol. 26) 1802—03. Egri Dobray József. 27) 
1803—05. Balogh. Pál, ki 1805. márc. 14. Vetésben 
meghalt. 28) 1805—07. Geczeő István, kit kedvelitek. 
29) 1807—10. Kurovszky György. Alatta ns. Uszkay 
Györgyöt, ki 8 év óta templomkerülő volt, feljelentik a 
vizitációnak. Valami új irtásáról az egyháznak szintén 
jelentik, hogy az mihelyt arra való lesz, a pap 
szénafizetésének felét onnan fogják teljesíteni, felét pedig 
egyházi közszükségletekre fordítják. 30) Hegymegi Kiss 
Áron, elébb németi káplán, ki innen Kisnaményba s 
onnan Botpaládra ment, hol mint egyházmegyei főjegyző 
1834. febr. 4. meghalt. (Lásd az irók közt.) 31) 1815— 
1817. Győry József. 1817-ben panaszolja, hogy Wethéssy 
Ambrús foldesúr cselédeivel reá rohanván, csúfosan meg
verte. Ezen okból, továbbá többféle rendetlenségek és 
botrányok miatt, melyeket még az úrvacsorálás alkalmá
val is elkövettek: nem marad; különben nemsokára meg 
is halt, 8 talán a sújos sebek következtében. Megveretésé- 
ben a papság és a vallás megsértését látván, az 1817. 
ápr. 30. Szatmárt tartott e.-m. gyűlésen, Szakái Mihály 
esperes azon indítványt tette, hogy a segédgondnok az 
egyházmegye nevében indítson keresetet Wethéssy Ambrús



ellen a vármegye előtt. Ez indítvány a 6-ik sz. végzésben 
határozattá emeltetett; de hogy ezen otromba cselekmé
nyért W. A. megbüntettetek volna: nincs reá adatunk. 32) 
1817. Zabolai Kozma Ferenc, ki itt 1817. nov. 25. meg
halt. 33) 1818—19. Fejér Pál, ki csak úgy marad 
meg: ha Kisszekeresről holmiját elhozzák, épületeit 
renoválják, fizetését rendesen beadják és tavaszfoldet 
szántanak neki; de ez utóbbit — e különben dicsért pap- 
joknak — meg nem ígérték. 32) 1819—22. Szabó József, 
ki szintén azért panaszolt, a miért elődje, minek követ
keztében el is ment. 34) 1822—25. Berkeszi Dobos András, 
ki mándi pap is volt, és szintúgy panaszol mint előde. 
Az 1824-iki vizitáción jelentik, hogy az egyház pénze má
soknál hever s a gondnok nem számol, a miért 1825. 
e.-m. küldöttség megy ki. 35) 1825—26. Juhász József. 
36) 1826—29. Szatmári József, kedves pap. Az 1829-iki 
vizitáció előtt jelenti, hogy a midőn a gondnok megszá- 
moltatására serkentette az elöljárókat, azok azt felelték: 
„tiszteletes uramnak arra gondja ne legyen; az ekklézsiáé 
az, akárhova teszi." Ugyanekkor a templom és parókhiák 
elárvult állapotban voltak, mely okból a vizitáció egy 
e.-m. bizottság kiküldését véleményezte, mely a vetésieket 
kötelességük teljesítésére hathatósan serkentse. 37) 1829— 
1839. Márk Ferenc. Panaszai ugyanazok s változni akar; 
végre 1837. Nagy György gondnok a rommá lett egyházi 
épületek helyreállítása végett megkezdi az épitk. anyagok 
előállitását. 38) 1839—65. Márky János, ki alatt az 
egyháztagok áldozatokra buzdulnak s az építkezés meg
kezdetik. Meghalt Vetésben, 1865. máj. 11. 39) 1865 óta 
Szarka Boldizsár. (Lásd az e.-m. ülnökök közt.) A vetési 
ref. egyház felvirágoztatásában elődeit meszsze túlszárnyalta.

IV. V a l l á s e r k ö l c s i  élet.  Idevonatkozólag a 
XVI-ik századból nincs semmi adatunk. A XVII-ik szá
zadban 15 válóper s 4 mátkasági elválás miatt indított 
kereset a gyülekezet vallás-erkölcsi életére már nagyobb 
világot vet. A 15 válópernél jelesül a válási indok 2 
esetben 2 és több nejüség, 2 esetben házasságtörés és 11 
esetben hűtlen elhagyás. A mi a fényoldalt illeti: 2 úr- 
asztali kehely ajándékozása, a vallásos buzgalomról tesz 
tanúságot. A XVIII ik századból., 1700—55-ig 2 válóper



4 mátkasági elválás fordul roeg az e.-m. törvényszék előtt. 
A váló-kereset indoka a házasságtörés és kegyetlenkedés, 
azonban a válni szándékozók közűi az egyik cigány férj 
és nő , e fajnál pedig soha sem valami volt nagyon erős az 
erkölcsi alap. Sokkal elszomorítóbb az ennél, a mi 1723. 
és 1728-ból 2 vetési papot illetőleg feljegyeztetett; továbbá 
midőn 1736-ban egy exkommunikált ember erővel akar a 
templomba bejutni. 1747., 1749., 1761. és 1765-ben 
már az egyház részére tett ajándékokban az érem fénye
sebb oldalát is látjuk. 1761. jan. 1. a féktelenség meg- 
zabolázáaa végett egy „transactiot" kötnek s utánna a 
valláserkölcsi élet új lendületet vesz; az egyh. állapotok 
javulni kezdenek. 1792. jan. 8. pedig az úrvacsorához 
járulás rendjét szabályozzák, jelesen az 1-ső rendbe állít
ják a földesurakat, illetőleg aszszonyokat a papné- és 
raesternével, a 2-ikba a nemes férfiak, illetőleg aszszo
nyokat, a 3-ikba a köznép férfiait és illetőleg aszszonyait., 
a 4-ikbe a leányokat s utánok a legényeket a mesterrel. 
E közben a templom s torony kijavításán is buzgólkodott 
az egyház; de az, 1794. aug. 8. éjjel ismét elhamvad, azon
ban e csapás dacára nem lankadnak a romok felépítésé
ben. A XIX. század legelső napjaiban ismét homályosulni 
kezd a valláserkölcsi élet képe Vetésben. A nemes buz
galom lángját kioltani igyekszik az irigység hideg szele. 
1801. febr. 22. az egyház Nehémiása, a lelkes Muray 
Miklós a gondnokságról lelép. Egy vallástalan ember, a 
III. cikkben említett Uszkay József, — a 8 évig templom 
kerülő, ki az elhamvadt templomra 1 fillért sem adott, — 
méltatlanul vádolja, majd gőgös nagyravágyásból megin
dítja az 1 ső templomszékpert, hogy egy félszázadra föl
zavarja az egyház békéjét. Az egyházmegye egy bizottsá
got küld ki vizsgálatra, ki előtt a méltatlanul vádaskodó 
az iratokat fölkapva öszszetépi s a tűzbe dobja s a gond
nokot kutyahajigálónak nevezi, a miért 1802. ápr. 16., 
majd 1804. febr. 23. azon határozat hozatik: „hogy ha 
meg nem tér, ekkla tagjának ne ismertessék, meghaláloz- 
ván maga vagy hozzátartozója az ekkla tagjaitól el ne 
temettessék s meg ne engedtessék, hogy neki harangozza
nak.0 Egy ízben azonban megkövette az e.-m. küldöttség 
előtt Murayt, de csak szinleg, valósággal pedig a régi



maradt. 1806-al ismét kedvezőbb lett a valláserkölcsi 
élet állapota; de már 1810-ben H. Kiss Áron leik. az 
általa kezdett egyháztanácsi jegyzőkönyvben 3 egymást kö
vető gyűlésen 13 templomszékpert jegyez b e , melyek kö
zűi egy, a vetési egyházban főgondnokságot viselt 2 egyén 
közt azzal végződött, hogy az egyik perköltség fejében 
70 rhftot fizetett. Ebből folyólag az batároztatott, hogy a 
nő férje után nyert székébe járjon, s a ki ez ellen vét 25 
rhfrtot fizet; hogy továbbá nős emberek a karba ne járja
nak. 1811. juli 7. Uszkay József nyilvánosan kötelezi ma
gát, hogy az egyházi rendszabályoknak aláveti magát. 
1815-ben az úrvacsorához járulásnál ismét botrányok fordul
tak elő, minélfogva ez év ápr. 9. rendelik: hogy az l-ső 
asztalt formálják a Wethéssy, Nemes, Kerekes, Szentlászlay, 
Uray és Várady családok; a 2-ikat Uszkay, Berey, Pa- 
pólczi, Nagy György, Szováthy és Zálogh családok; a 
3-ikat Nemes, Nagy Mihály, Eszenyi, Kalocsay, Kelemen, 
Sípos és minden nemes családok; az utolsót a kontribuen- 
sek jó renddel. A nők hasonló rendben a leányokkal 
együtt; a papné s a mesterné a 3-ik osztályban. Végül 
a rektor oskolájával, a legényekkel s á t. prédikátor. 
Azonban a botrányok sem az úrasztalánál, sem a templomon 
kívül nem szűntek meg; példa rá Wethéssy Ambrús ve
rekedése 1817-ben. Az 1819. dec. 19. egyházi közgyűlés 
e miatt kemény liatárzatot hoz az 1769-iki „transactió" 
megtartására, 12 rhfrtig bírságolási jogot engedvén annak 
megrontói ellen. Mindemellett az 1829-iki vizitáció előtt a 
lelkész által bejelentett tények — mint a III-ik cikkben 
láttuk — elszomorítók; de annál örvendetesebb az ébredés, 
mely 1837. febr. 27. kezdődik. Az egyház ekkor mintegy 
megújulni látszott; azonban 1840. nagypénteken s husvét 
3-ad napján Jakab János rektor csinál botrányt a tem
plomban. Erre 10 munkásságban gazdag év telik e l, 
mely után Kalocsay Györgyné Uszkay Eszter 11 évig 
tartó templomszékpert indit, mely az egyháznak és egye
seknek sok kellemetlenséget okozott s 1862. okt. 12. végez
tetett be, csinálván e miatt a perlekedő magának 160p.-frt. 
adósságot. E sötét pontok mellett mindig tűntek fel fé
nyesek is. 1841. Wethéssy Dániel volt gondnok 110 v.-frt. 
túlkiadási követeléséről mond le; 1842. Szentlászlay János



az egyháznak 10 vékás földet adományoz; 1847. Wethéssy 
Ambrúsné Markocsány Zsuzsánua 6 vékás földet ajándékoz; 
1849. az egyház 180 fontos harangját teszi a haza oltárára; 
1852. az egyház 57 tagja teszen alapítványt a szatmári 
és szigeti iskolák részére; 1854. Révész Ferenc 80 frtos 
követelését ruházza a vetési egyházra; 1855. a Nemes 
József által kibocsátott ivén 800 irtot írnak alá s 400-at 
be is fizetnek a templom kijavítására; 1859. a templom 
belsejét meg is kezdik tatarozni; 1860. Wethéssy Ambrúsné 
Markocsány Zsuzsánna egy díszes szószéket készíttet; 
ugyanazon év dec. 10. egy szegény nő, Ványai Eszter, 
hagy Isten dicsőségére 136 irtot; 1862. a Nagy András 
gond. által gyűjtött pénzből a folyó költségek fedezésén 
kívül a szatmári prot. nőnövelde számára 50 irtot adnak. 
1863—68-ig Nagy Pál gondnoksága alatt egyházi építke
zések és beruházásokra 800 fit. 40 krt költenek; egyszer
smind beszeduek a szatmári iskolára tett ajánlatokból 60 
frtot, a szigetire 147 frtot; maga Nagy Pál 1870. okt. 3. 
történt halálával hagyományoz a vetési egyháznak 60 frtot 
o. é. 1870. dec. 25. Somoskeőy Antal, kúriai biró 40 
ezer téglát ajándékoz. 1871—72. a belhivatalnoki faillet
mény megszerzésére 50 írttal alap létesül; Szerdahelyi P ál, 
r. kath. földbirtokos, Szatmármegye volt főispánja 800 fitos 
iskolai alapítványt tesz; a szigeti iskolára tett 437 frtos 
alapítvány egészen beszedetik. 1873—75. Szentlászlay 
János a vetési egyháznak 57 frtot — mely per alá került — 
s az iskolának 2 és */2 telek után regale illetőséget hagy; 
Szerdahelyi Pál pedig alapítványát 100 írttal növeli; a 
csaholci megégett egyház számára pedig a vetési egyház
ban gyűl 42 frt. 50 kr. stb. stb.

V. T a n í t ó k  s i sko l aügy .  A reformáció után Vetés
ben is a papok tanították az iskolát, s kivevén 1690-et 
1762-ig a 2 hivatal nem is volt elkülönítve. A tananya
got s a tanmódot illetőleg anynyit mondhatunk; hogy a 
tiszántúli e.-ker. utasítások, a szatmáregyházmegyei tan
ügyet illető végzések az 1837-iki u. n. nemzeti iskolaterv, 
az 1861. t. t. e.-ker. népisk. rendtartás, a sárospataki, 
majd az egyetemes tanterv, az 1868-iki országos törvény s 
az 1877-iki egyházmegyei tanterv voltak e téren az irány
adók. A tanítók közül a következők neveit ismerjük:
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1) 1690. Révkomáromi István. 2) 1762—66. Tóth Fe
renc, ki dicsért tanító volt, de a rósz fizetés miatt vál
tozni kívánt. 3) 1766. Szilágyi György, kit elbocsátottak, 
mint korhelyt. 4) 1767. Varga István, jó tanító. 5) 1769— 
1770. Somodi Gábor. Eztán 1779-ig nincs szó a vizitáció 
jegyzőkönyvében a vetési iskoláról. 6) 1778—83. Pogány 
Sámuel, ki már előbb is vetési tanító lehetett. 7) 1783. 
Orbán Miklós. 8) 1784. Belényessy György, kit sok te
kintetben kifogásoltak. 9) 1785. Szilágyi András. 10) 
1786—88. Ismét Orbán Miklós, egy korhely tanitó. 11) 
1788—96. Szarvadi János, egy dicséretes jó tanitó, ki a 
leégett templomra kegyadományokat is gyűjtött. 12) 
1796—99. Szilágyi János, kit 1797. a kemény fenyíték- 
tartás miatt megdorgálnak. 13) 1800. Tóth Pál. 14) 
1801—04. Tacsi Bálint, kit dicsérnek. 15) 1804. Pongrácz 
György, exmiszszus káplán s Balogh P. helyett időközi 
leik. 16) 1805—10. Benkő József. 17) 1810—12. Széles 
Zsigmond. 18)1812—18. Zsófi András. 1814-ben tanítana, 
ha volna kit. A vizitáció ugyanazért meghagyja a kurátor
nak, hogy a tandijt azon is exekválja, ki gyermekét fel nem 
járatja, e mellett a szülőket intse a feljáratásra. Zs. A. 
1816-ban is hanyag tanitó; 1817-ben tanítványai sem vallást, 
sem históriát, sem egyebet egy kis rósz olvasáson kívül nem 
tudnak. E mellett Wethéssy Ambrust ő ingerelte fel a pap 
megverésére, a miért a vizitáció az e.-m. gyűlésre megidézi. 
A gyülekezet félve W. A. haragjától megmarasztá; de az 
e.-m. gyűlés hivatalából elbocsátá. 19) 1818—22. Vájná 
Ferenc, ki dicséretes tanitó volt; de az iskola s különö
sen a tanterem lakhatlan volta miatt magát változásba he
lyezteti, anynyival inkább, mert 1821-ben 5—6 gyerme
ket járattak fel elibe. 20) 1822—25. Dobos István, ki 
szintén szorgalmas tanitó lett volna; de az elöljárók bi
zonysága szerint ez elibe sem járatták fel a szülék gyerme
keiket. 1824-ben gyenge kántorsága ellen panaszolnak.
21) 1825— ? Szaplonczay Pál, ki tanítana, de nincs kit.
22) 1827—29. Szerdahelyi Ferenc, kit 1827-ben sikere
sebb tanitásra serkentenek. 1829-ben a vizitáció előtt azt 
panaszolja, hogy a tanítói parókhián harangozó cim alatt 
egy taksást tart az ekkla, kitől számtalan boszszantást 
kell szenvednie a belhivatalnokoknak. A harangozóné



ugyanis a papnénak azt mondta: „Kiéhezem én innen 
tiszteletes uramat. Én maradhatok; de ha tikeme nem 
törhet minket: mehet." 23) 1829—31. Mező Gáspár. 
1830-ban semmi iskolája nincs; de a tanszoba használ
hatón voltával menti magát, mit az elöljárók isigazolnak. 
24) 1831—33. Sárkány Sámuel, gyenge kántor, de szor
galmas tanító. 25) 1833—38. Bernáth Antal, kit mint 
szorgalmas tanítót ajánlanak az e.-m. tanácsnak előléptetés 
végett. 26) 1838—40. Jakab János, kit szorgalmasabb és 
értelemfejlesztőbb tanításra int a vizitáció, valamint az 
egyházat új iskola-épület emelésére. J. a templomban 
kibucsúzása alkalmával botrányt csinált. 27) 1840—43. 
Dávid Miklós, viselete kifogásolt, szorgalma gyenge; 
ellenben a szülék sem járatják fel gyermekeiket. 28) 
1843—47. Szaplonczay Pál, dicséretes jó tanitó, kit pap
jával együtt folyton dicsérnek s kedvükért a marasztásról 
is végkép lemondanak. Meghalt Vetésen 1847. febr. 5. 
29) 1847—52. Kiss György. 30) 1852. Fejér Dániel. 
31) 1853—55. Ballogh Imre. 32) 1855 óta Kiss György , 
ki egyike a szatmári ref. egyházmegye legjelesebb taní
tóinak.

VI. B e lh i va t a ln ok i  f izetések.  1705 körül: 1) 
Minden ember, a kinek 2 db. búzája vagyon, vagy ha 
több van is, ad 3 kereszt búzát; a kinek csak 1 van, ad 
1 */, kereszt búzát. 2) A nemes ember ha szénát és fát 
nem ad, 6 kereszt búzát, ha pedig szénát és fát a d , 3 
keresztet fizet mint a paraszt ember. 3) Minden marhás 
ember 1 szekér fát ad; a kinek pedig nincs marhája: 
akár fát, akár 8 polturát ad. 4) Minden gazda fizet 16 
polturát a kaszáláskor; a ki pedig még akkor pénzt 
nem ad, adjon szénát őszszel, hogy a prédikátor meg 
ne csalódjék. 5) A kinek vetése nincsen, szemül fizet 
2—2 véka búzát. 6) Két ember 1 jó szekér szénát, a 
mint a t. prédikátor azzal megelégszik. 7) Az özvegy 
aszszony fizet 3 sing vásznat. 8) Keresztelés 8 poltura, 
vagy 1 tyúk s 1 kenyér. 9) Esküttés 1 flór. 10) Halott 
predikálás 1 flór. — 1801: 1 frt. 25 kr.. 86 kereszt búza, 
36 véka szemes élet, 46 szekér fa, 26 félszekér széna; 12 
von.-frt. stoláre, 2 fordulón 11 vékás föld, melyeket azekkla 
szánt. — 1874: 50—60 köböl búza, 100 frt. készpénz, 60
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frt. garaspénz, 10 öl kemény tűzifa udvarára szállítva, 
36 s '/2 (1200 □ öles) hold tagositott szántóföld s az úr
béreseké között 7 hold legelő, melyeknek adóját a lelkész 
fizeti, a kert végében 1 és '/2 h. kertifbld, tisztességes 
lakás és a stolárék.

b) Tanítói fizetések: 1763: A gelényesi prédi- 
umbeli irtás '/3-a. 1801: 6 váltófrt. 30 kr. készpénz,
42 kereszt búza, 20 véka élet, 54 szekér fa, 10 frt. 26 
kr. és 27 csapós véka esős tengeri tandij, 6 vékás föld, 
melyet az ekkla megszánt. — 1874: 30 köböl búza, 2 frt. 
garaspénz, 10 frt. készpénz, 5 öl kemény tűzifa udvarára 
beszállítva, 21 hold s 987 □ “ (1200 □ ölével számított) 
tagositott szántóföld, 3 és '/, h. közös legelő, a kert vé
giben 600 D 0 kerti föld, melyeknek adóját a tanító fizeti, 
10 frt. és 25 véka esős tengeri tandijul és stolárék. 
(Bélt. Matric. Us. 105. lap. A belhiv. fiz. öszsz. kimut. 
1801. s az 1874-iki öszszeirás.)

VII. Egyházi elöljáróság. Gondnokok. A re
formáció után az egyházi elöljáróságot Vetésben sem ké
pezhette más, mint t. i. a fóldesurak s úgy a nemesek, 
mint a jobbágyság elöljárósága s mindkét osztály tekinté- 
lyesebbjei. Ezen elöljáróság képviselte az egyház közön
ségét és választá a belhivatalnokokat az úgynevezett 
„marasztáskor.u A b.-keresztúri konvent után később itt is 
rendes egyháztanács s ennek világi elnökéül gondnok vá
lasztatott. A gondnok-választásig az egyházfi volt itt is 
az egyház egyedüli gazdája; de tisztének jelentősége a 
gondnok-választással alább hanyatlott. Az egyháztanács 
1860-ig itt is maga egészítette ki magát, azóta a nép által 
választatik. A lelkészt pedig most már nem az elöljáró
ság, hanem a gyülekezet egyházi adót pontosan fizető, 
büntetve nem volt és teljes korú férfi tagjai választják, 
az e.-m. küldöttség ellenőrködése mellett.

A mi a gondnokokat illeti: az 1745-iki vizitáción 
emlitik, hogy az egyház pénze 1) Wethéssy Ferenc, mint 
nevezetes patrónusnál áll; 1759. dec. 26. kelt felmentvény 
szerint a fogondnok csakugyan ő. 2) 1766. Szilágyi Jó
zsef fő-, Nagy József algondnok számol, s főgondnokká 
lesz: 3) ifj. Kengyel Mihály. 4) 1769—72. Wethéssy Fe
renc. Ékkor az egyházban a rend és függés helyreállítása



végett egy kölcsönösen kötelező „transactiora" lépnek. 5) 
1772—77. Szentlászlay Ferenc. 6) 1778—82. Szentlász- 
lay István. 7) 1782—86. Wethéssy Ferenc és 8) Marko- 
csány Péter. 9) 1786—91. Szentlászlay István. 10) 
1791—95. Muray Miklós, ki a templomot fölépitteté. 11) 
1795. Wethéssy Ambrus. 12) 1796—97. ismét Muray 
Miklós. 13) 1798. Berey József. 14) 1799—1801. ismét 
Muray M. 15) Palóczi Horváth György. 16) 1805—08. 
Váradi Sándor. 17) 1808—10. Wethéssy Ambrús. 18) 
1810—18. Szentlászlay János. 19) 1819—22. Wethéssy 
Ambrus fő-, Eszenyi József álgond. 20) 1822—25. Ne
mes József. 21) 1825—27. ifj. Berky József. 22) 1827— 
1830. Wethéssy Sámuel, ki alatt elhatároztatik, hogy a 
szuplikáusok a földesurakhoz ne menjenek. 23) 1830—34. 
ismét Nemes József. 24) 1834—38. Nagy György adózó, 
ki jelentékeny építési anyagokat ad át utódának. 25) 1838— 
1840. Szentlászlay János, ki paplakot építtetett. 26) 1840— 
1848. Wethéssy Dániel, ki iskolát, kutat stb. építtetett. 
27) 1848—49. Berey Miklós. 28) 1849—53. Domokos La
jos és 29) Székelyhidy Ferenc. 30) 1854. Kovács Lőrinc. 
31) 1853—63. Nagy András, ki a templomot javíttatja s 
1411 frt. 55 kr. készpénzt, 3 köböl 1 véka búzát, ugyan- 
anynyi árpát s 81 köböl zabot ad át utódának. Buzgó hi- 
vataloskodásaért a szatmári ref. egyházmegye jegyzőkönyvi 
kivonatban küldte meg neki elismerését. 32) 1863—70. 
Nagy Pál, az előbbinek testvére. A paplakot kitoldatta, 
az iskolát kijavíttatta s melléképületeket építtetett, s dacára 
annak, hogy az építkezés- és felszerelésekre több mint 800 
frtot költött, 1763 frt. 84 krt kötvényeken, 37 frt. 27 krt 
készletben, 4 köböl bükkönyt s 20 hold búza-vetést hagy 
utódára. 33) 1869—70. Uray Ferenc, ki egy melléképü
letet építtetett a tanítói parókhiára, melyben a harangozó 
is nyert lakást. 34) 1870—71. Berey Miklós, ki 142 frt. 
ára építkezést tett s utódának 2174 frtot adott át. 34) 
1871—72. Török József, ki alatt az építkezések s beru
házások 308 írtra mentek. Alatta létesült a fa-beszerzési 
alap s nyerte az egyház a Szerdahelyi alapítványt stb. 
35) 1873. Szováthy Antal, ki 173 írtért 1383 □ öl teme
tőt vásárolt s javításokat tétetett.

VIII. Templom, torony, harangok. Urasztali



eszközök. Egyházi és iskolai épületek; ingatlan 
és ingó javak. A vetési ref. t emplom építését illetőleg 
dr. llenszlman Imre (Archaeologiai köziem. 1864. 156. 
lap) azt mondja, hogy az a XV-ik századból való. Ez 
állítás összevág Szirmay azon állításával, hogy Wethéssy 
Albert veszprémi püspök épittette 1460-ban, noha ekkor 
ö Olmützben járt követségben, a mi ugyan nem gátlá őt 
abban, hogy itthon az ő parancsára templom ne épüljön. 
A templom menynyezetén ugyan 1325. évszám áll ; de 
ez állítás alaposságát kétségessé teszi maga az épület stylja. 
Ugyanis: „A templom nyugoti homlokzata közepén torony 
ál l , melynek nincsen a vidék szokása szerint diagonál 
állása, hanem mindenik szabad sarkán 2 2 tám áll épszög 
alatt. A torony egész emelkedésében megtartja a 4 szög 
alakot és a tárnak felett még 3 osztályból áll, melynek 
mindegyikébe keskeny 2 ős ablak nyílik. A legfelsőbb 
ablak fölött a renaissance korában sajátos alakú falazott 
díszek tétettek fel; ezek mögött pedig a sisak nem egye
nes, hanem görbe vonalú 8-szögben emelkedik. A toronyba 
nyíló kapu igen egyszerű, oldala csakis épszögű tagozat
ból állván, melynek nincsen kapitellje, hanem csak aba- 
cusa, e fölött az alsó tagozat átmegy a csúcsíves tagozatba, 
mely fölött megint csúcs látható. A kapufélt csekély ki- 
szökéstí tám, vagy inkább fal-szalag keríti be. A kapu 
nyílása és magassága a csúcsiv kezdetéig egyaránt 4'-at 
tesz. — Az egyetlen hajó falközi szélessége 24', hoszsza 
a diadalívig 37' 7", oldalfala közepén támja van, déli 
oldalán 2 félkörben zárt ablak nyílik s a keleti alatt 
mellék bejárás. A diadalív vastagsága 33' 5". A szentély 
szélessége 16' 9", a 8-szög 3 oldalával záratik, boltozva 
van rendes módra úgy, hogy gerincei a gyámkövekben s 
abból származott oszlopkákon emelkednek.u E templom 
és torony — tudomásunk szerint — 1792-ben kireparál- 
tatott; 1794. augusztus 8. éjjel a Wethéssy udvarban tá
madt tűzben belső felszerelvényeivel együtt leégett, de még 
ez évben — Szarvady János rektor gyűjtése folytán, — a 
megyében 415 frt. 18% pénz gyűlt öszsze reá. Ezen 
öszszeg s a vetési liivek adományából 1797. december 1. 
ismét teljesen kijavíttatott. A torony sisakjából kiégett 
gerendázat helyett 1830-ban raknak újat, a midőn a to



ronyra új gomb is tétetett a a templom újra zsindelyez- 
tetett stb. A toronyban 2 h a r a n g  függ. Az egyik 309 
tont, öntötte Gergelyfi László 1811.

Urasztali készletek, a) Terítők: 1 fehér, sűrű 
patyolat kendő, karmazsin selyemmel és aranynyal varrva;
1 fehér tafota-kendő széles arany-csipkével, t. Bégányi 
Klára A. ajándékából; 3 sűrű patyolat-kendő, egyik 
aranynyal, más 2 veres selyemmel és aranynyal hímezve; 
1 gyolcs-kendő zöld selyemmel és aranynyal; 1 vászon-ken- 
dőcske 2 végén veres fejtővel; 1 gyolcs-kendő zöld és 
veres selyemmel; 1 recés patyolat-abrosz; 2 sáhos abrosz;
1 vastag, kockás vászon-abrosz; 1 sáhos abrosz veres se
lyemmel kivarrva s körül csipkével szegve t. Bilkei Nemes 
Józsefué szül. Horváth Johanna ajándokából; 1 kamuka
2 végén vörös csikkal ékített abrosz ugyanattól; 1 világos 
kék szőr-abrosz fehér virággal tarkázva s rojttal szegve, 
Szentlászlay Jánosné Dombháti Klárától; 1 közönséges 
sáhos asztalkendő Kiss Benj. özvegye Lőrinc Erzsébettől; 
1 (15 frtos) abrosz és 1 (100 o. é. frtos) bársony-terítő 
özv. Wethéssy Ambrúsné Markocsány Zsuzsánnától. b) 
Edények: 2 ón-tányér; egyik 1757., a másik 1749-ből 
ilyen felirattal: „B. L. Gy. K.“ (Talán Berey László, 
Győry Katalin); 1 sima, kivül-belül aranyzott ezüst-pohár 
„T. K. (Thomas Kökényesdy) 1645.“ felirattal; 1 virágos 
aranyos ezüst pohár ezen bemetszéssel: T.(homas) I.(váncsy) 
S.(acravit) D.(eo) A(nno) D.(omini) 1652.“ ; 1 (103 frt. ér
tékű) ezüst kehely, melyet férje emlékére Berey Miklósné 
készíttetett; 3 ón-kanna, melyből 1-et Jármy Zsuzsámul 
ajándékozott 1771.; 1 keresztelő kannácska ónból, ezen 
felirattal: „a ki hiend és megkeresztelkedik, idvezül.“

Az egyházi és iskolai épületek, a papiak és 
iskola s harangozói lak, melyekről már a feuntebbiekben 
elég bőven szólottunk, a tűz ellen — a templommal 
együtt — biztosítva vannak.

A vetési ref. egyháznak 15 hold s 1263 □  öl kataszt. 
hold földből álló ingatlana is van; továbbá a már em
lített Szerdahelyi és Szentlászlay-féle iskolai alapítványok, 
a melyekből a tandíj, könyv és tanszerek s a szegényeknek 
ruhadarabok szereztettek s a tanterem is ftíttetett és a ta
nítónak már az idén (1878.) a tandíj helyett 80 frt. adatott;



végül: a belhiv. fájának beszerzési alapja. Az i n g ó sá g o k  
közül megemlitendők az anyakönyvek kezdve 1772., 1828., 
1839. és 1873-ban; az egyházi jegyzőkönyv, kezdve 
1810.; a körlevelek jegyzőkönyve ugyancsak 1810-en 
kezdve; az egyházkerületi és megyei jegyzőkönyvek, nyom
tatványok; a Szerdahelyi stb.-féle alapítvány-levél és más 
iratok; a lelkészi hivatal pecsété a zászlós bárány címer
rel stb. 1833-ból.

IX. Népesség. 1801: Lelkek száma 302, szülött, 
száma 10, újházasok száma 2, halottak sz. 20. 1877: 
lelkek száma 504, szülöttek száma 27, újházasok száma 
9, konfirmáltak száma 9, halottak száma 25. Iskolások: 
1801: 27. 1877: tankötelesek száma 6—12-ig 46, isko
lába jár 44, nem jár 2.



UTÓSZÓ.

Mint 1877. június 1-én kibocsátott előfizetési felhívá
somban is kijelentén), azon célból irtani e jelen müvet, 
hogy azon vádat, miszerint a prot. egyház múltja iránt 
közönyös s azt megismertetni, ezzel együtt a hazai műve
lődés történetének is szolgálatot tenni elmulasztja, — leg
alább a szatmári ref. egyházmegyéről, — melyben hivata
los szolgálatomat kezdettem, — elhárítsam. Művem ere
detileg nem lett volna ilyen nagy terjedelmű, de később 
a munka folyamán ily uagygyá nőtte ki magát, sőt 
magában foglalta volna a 2-ik részben még a koordináció 
alkalmával a nagybányai egyházmegyébe keblezett gyüle
kezetek történetét is; azonban a menynyiben a nevezett 
gyülekezetek az esperesi úton közlött felhívásom dacára is 
a kiadás költségeihez nem járultak: 1821-ig levezetett 
történetüket kénytelen voltam onnan kihagyni. — Midőn 
müvem sajtó alá rendezése csaknem készen volt, egy föl
hívást bocsátottam ki a szatmári ref. egyházmegye gyüle
kezetei, lelkészei, tanítói és elöljáróihoz, fölkérvén őket, 
hogy művem kiadását tegyék lehetővé s e fölhívásom és 
magának az egyházmegyei közgyűlésnek is hathatós ajánlása 
folytán, a nevezettek által 656 frt. íratott alá s részben 
már be is fizettetett, a kibocsátott előfizetési iveken pedig 
77 frtot kaptam összesen. Majd egy lelkes úrnő Kisdob
ronyi Isaák Dezsőné született Lekcsei Sulyok 
Berta úrnő ő nagysága, — kinek úgy saját családi, 
miut férjének ősei egyháziasságuk s egyházpártfogásuk által 
tűntek k i, — a kiadási költségek fedezésére 200 o. é. 
írttal ajándékozott meg. Fogadják mind ő nga, mind a 
nemes egyházak s lelkes vezetőik az én hálás elismerésem 
és köszönetemet! így bejött és aláíratott tehát müvemre 
öszszesen 933 frt. o. é. Mindenki láthatja, hogy ezen 933



írtból tiz éves kutatásom és munkám — a mely utáu s 
mely alatt e mü készült, — megfizetve nincs, sőt még az 
1000 frtot haladó kiadási költség (18 írttal számítva ivét) 
sincs fedezve: mindazáltal kiadtam e müvet anyagi károm
mal is , csakhogy fáradalmaim gyümölcse napvilágot lás
son. — A kiadási költségek kímélése tekintetéből oklevél
tári, nem mellékeltem hozzá, hanem e helyett a bevezetésben 
a „Források" című cikket tettem lehető terjedelmessé; kü
lönben benne mindent a lehető legnagyobb tárgyilagossággal 
s biztos adatokra támaszkodva Írtam meg. E célból az 
elsorolt kútfőkön kívül levelezést folytattam az ország 
legjelesebb történet-búváraival s magukkal az illető egy
házak lelkészeivel , úgy hogy az eként öszszegyüjtött 
anyag halmaz 3 ivrét és 2 nyolcadrét kötetet tesz. — 
Igyekeztem e munkában híven vázolni a valót még akkor 
is, ha az egyik vagy másik egyház, testület vagy egyénre 
nézve nem volt is kedvező. — A mi müvem szerkezetét s nyel 
vezetét illeti: tudom, hogy sok helyt mutat fel kívánni valót 
s a történetírói előadás művészi tökélyét nem éri e l, de ezen, 
egy — előttem reménynek is soknak tetsző — 2-ik kiadás 
alkalmával tudnék csak segíteni. Nekem — miután azon 
célt sem akartam feladni, hogy mindent megírjak a lehető 
legnagyobb részletességgel, — a kiadási költségek keves- 
bitése szempontjából, a zsúfoláshoz kelle folyamodnom, 
másként anyagi károsodásom még nagyobb lesz. Egyébiránt 
azon meggyőződésben vagyok, hogy müvem minden hiányai 
mellett is, sőt még akkor is, ha nem volna egy'éb mint 
pusztán adat-halmaz: megérdemelte a kiadást! Végül még 
anynyit kell megjegyeznem, hogy e mü megjelenése igaz 
ugyan hogy a folyó év január havára volt Ígérve; de 
részint tőlem nem függő okok s részint azon körülmény 
miatt, hogy az Ígért 35—40 Ívnél többre telt, megjelenése 
mindeddig húzódott. Különben azt hiszem , hogy a pár
tolók és előfizetők a várakozásért, az ígéreten felül nyújtott 
17 ívvel kárpótolva vaunak.

Isten velünk!
Nagy-Kőrösön, augusztus hóban, 1878.

Kiss Kálmán.
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I g a z i t a n d ó k

2-ik lap felül a 9. sorban coloro helyett colore.
„ „ alul 11. sorban testimonialis helyett testimoniales.
„ „ „ 10. „ Littaere helyett Literae.
„ „ „ 8. „ commendatiae helyett commendatitiae.

4-ik „ felül 4. „ et helyett ex.
6 „ „ »14.  „ sen helyett seu.
7„ „ alul 13. „ a 15 szám után kimaradt, nap.
8 „ „ felül 14. „ ordinatio helyett ordinario.

10 „ „ „ 5. „ jacco cub „ jaceo sub.
„ „  n  6. „ Ferror helyett Terror.

19-ik „ 2-ik kikezdés felül 12. sorban prot. helyett prof.
20 „ „ felül 2. sorban praescentibus helyett praesentibus.
„ „ 2-ik kikezdés alul 5. sorban Duum helyett Dnum.
„ » 1"80 „ „ 7. v  felex „  felix.

22-ik „ felül 8. sorban c. m. helyett e. m. (egyházmegyei).
30 „ „ „ 2 .  n  Jegyzette elől kimaradt: A számoltató széki ülnökök

előadmányaiból le-
32  ̂ „ » 9 .  „ 22) után kimaradt: Eszenyi László kisari 1.
„ „ »18. » Barta helyett Barla.

36-ik n  »29. „ privilegialis helyett privilegiales.
„ n »21. „  mittas helyett missas.

42-ik „ »17. » itt helyett ut.
52 „ „ » 8 .  „ csonkapapu helyett csonkapapi.
53 „ v  » 4 .  „ beiratok helyett leiratok.
„ n „ 16. n határban „ határ közelében.

58-ik „ „16. „ Zborán „ Zborón.
60 „ „ „10. „ a katholikusok helyett akathólikusok.
63 „ „ » 7 .  „ Amales helyett Annales.
70„ „ *) alatt 2. sorban, köriratát helyett kéziratát.
82 „ „ alul 7. sorban Károlyi helyett károlyi.
95 „ „ felül 11. „ Botpalád után kimaradt: Sályi.

119., „ alul 3. „ városaikra helyett városiakra.
122., „ „ 3. „ szatmári után kimaradt, várbeli.
131 „ „ „ 13. „ babitatorum helyett habitatorum.
135 „ „ felül 19. „ egy szolgája helyett egy szolgáját.
140 „ „ alul 15. „ 1790 helyett 1690.
217 „ „ „ 10. „ ébelység helyett érbelység.
231 „ „ felül 5. „ választatott után kimaradt: s az e. m. tanács is újból

alakíttatott.
255 „ „ alul 19. „ 4) után a Minthogy kihagyandó.

,, » y j 20. ,, a helyett A.
290 „ „ „ 6. „ miatt — után kimaradt, is.
293 „ „ „ 9. „ bizza — után kimaradt, az.



339-ik lap alul 8. sorban Árokházi helyett Árokháti.
344 „ „ „ 3. „ zsinatok „ zsinatokon.
350 „ „ „ 13. „ fejtegetése — után kimaradt, című műve.
353 „ „ „ 16. „ tanár helyett levéltárnok.
„ „ „ 16. „ később — után kihagyandó: polgári pályára lépvén.

356 „ „ felül 11. „ Csécsei helyett Csécsi.
365 „ „ „ 2. „ és Pete — kihagyandó.
389 „ „ „ Császló előtt a sorszám nem 5, hanem 6.
389 „ M alul 14. „ 1870 helyett 1810.
392 „ „ felül 9. „ Seres „ Peres.
397 „ „ alul 11. „ 1785 „ 1707.
411 „ „ „ 9. ,, 1576-ban helyett 1570-ben.
452 „ „ „ 7. „ 1803 kihagyandó.
461 „ „ felül 18. „ hányaglott — után kimaradt, ekklát.
473 „ „ alul 15. „ két helyett kéz.
480 „ „ felül 7. „ 1824-ig helyett 1821-ig.
511 „ „ alul 5. „ Biké helyett Biki.
544 „ „ „ 11. „ bocsáttatott — után kimaradt, át.
„ „ „ 12. „ birtokától helyett birtokából.

553 „ „ felül 10. „ 1081 helyett 1801; alul első sorban felrakása h. falrakása.
566» „ » 6. » Drick „ Drinck.617 „ „ ,, 10. „ 1875 helyett 1872.
627 „ „ alul 1. „ ductas helyett ductus.
658 „ „ Ököritó előtt a sorszám nem 49, hanem 50.
665 „ „ Panyola előtt a sorszám nem 50, hanem 51.
667 „ „ alul 10. és 12. sorban Jvovó helyett Joó.
669 „ „ felül 14. sorban 1837 helyett 1637.
670 „ „ Pátyod előtt a sorszám 52; Penyige előtt 53.
„ „ felül 12. sor, Pál helyett Pálnál.

679 „ „ „ 19. „ trombita — után kimaradt, szóval.
690 „ „ Puszta-Darócz előtt a sorszám 56.
„ „ alul 2. sor, részjószágot — után kimaradt, nyernek.

694 „ „ Puszta-Jánosi előtt a sorszám 57.
695 „ „ Rápolt előtt a sorszám 58.
699 „ „ Kiese előtt a sorszám 59.
704 „ „ Sályi előtt a sorszám 60.
714 „ „ alul 14. sor, között — után kimaradt, van.
720 „ „ felül 16. „ állománya helyett adománya.
737 „ „ alul 8. „ 1525 helyett 1725.
738 „ „ „ 17. „ A 28) után — kimaradt, 1867 óta.
„ „ „ 18. „ Esztergommegyében Nagy-Maroson helyett Nógrádmegyé-

ben, Verőczén.
739 „ „ „ 10. „ búza helyett széna.
751 „ „ 4. „ 44) helyett 1694.
752 „ „ „ a jegyzetben hagyomány — után kimaradt, kié.
753 „ „ felül 12. sorban 1838 helyett 1638.
760 „ „ alul 5. „ 1606 „ 1696.
701 » »> n » a 7) llt̂ n kimaradt 1704.762 „ „ felül 14. „ 1572 helyett 1672; ugyanott alul 2. sor, 17 h. 12.
762 „ „ a *) alatt 1877 helyett 1876.
764 „ „ a *) „ veniae „ venia.
766 „ „ felül 15. sor, híveket — után kimaradt, is.
„ „ alul 2. „ ekkor helyett egykor.

768 „ „ felül 11. „ leendő helyett leteendő.
„ „ alul 6. „ fogadhat ,, fogadható.

785 „ „ „ 3. „ Milos „ MUot.
786., „ felül 1. „ comnemoratione helyett commemoratione.
790., „ „ 13. „ immumerabili helyett immemorabili.
793 „ „ alul 19. „ mind helyett és; ugyanott 17. sor, vallomása—után ki

maradt, igazolja.








