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A FELSÓ-EÓRI

EVANG. REFORM. EGYHÁZ
a 1 ak u I a s a.

Felső-Eőr hazánk nyugati határszéléhez közel Vas
megyében fekvő - 1841 óta - mezőváros :3124 lakossal,
tisztán magyar reformatus, magyar és német r. ka.tho
likus, s· egészen német nyelvű evang. anya-gyüleke
zetekkel, s mind három felekezetü templommal. Eredete
egyidejü a hon alapításával, amennyiben ]'első- és
Alsó-Eőr lakosai István, J,ászló, IV. Béb. és Robert
Károly k frályok oklevelei szerint Borostyánkőtúl Német
ujvárig határőrök voltak, amely szolgálataikért nyerték
az emlitett királyokt61 ezen helységeket vidékeivel,
jogaival és szabadságai val egyiitt.· - Rudolf király
által 1582. febr. 18-án kiadott adománylevél szerint
e két helység határa 64 külön nevü nemes családnak
adományoztaték. E családok nevei többnyire kereszt
nevekböl állanak, 1) mint: Andorkó, Bersók, Kázmér,
Alberth, Kelemen, Adorján, Benkő, Orbán, Adám, Finta,
Bertha, Filepp, Páll. Fábján, Gáll, Imre, Tltisba, Gerócz,
Gángol, Simon, Miklós, Stef�, Ji'arkas, Pongrácz, Balázs,
Bartholomei, Falta stb. 2)
A reformatio e helyen lett elterjedésének idejér61
az adatok az üldözések szomoru idején vagy elvesz-,
vén, vagy hozzáférhetetlen helyeken lévén n:iaig is, a
1) A fekvö betükkel uyomott családok kihaltak.
2) Nagy Iván Ma.gyarorszig csu.láda.i II. füzet :J4.· lap.
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határőri szolgálat adhat egyediil annak meghatározására
kulcsot kezünkbe.A németujvári Batthyányi grófok levén
ugyanis ez 6rvidék f6kapitányai, bátran következt�t
hetjilk; hogy mihelyt a nevezett grófi család a reformat16t
elfogadta -: a mi már a :X.Vl század közepén me� ·
történt - nem késett azt a parancsnoksága alatt álló
ezen· vidék lakósaival megismertetni, kivált ha meg
gondoljuk, ,hogy Németujvár már 1582-ben a hírneves
Beythe István snperintendens lakhelye, ennek működése
és könyvny0mdája által a reforiliatio fűszékhelye vala
a Dunántul. Nem lehet hát kétkedni, hogy mindjárt
a reformatio kezdetén, mint Vasmegyónek igen sok
helységei, ugf Felsó-Eűr is paJlj.í.val cgyiitt elfogadván
a reformatiút, az egyetlen akkor léter.r'.í kath. templom
reform. templommá leve, s mindaddig bék(�s birtokt\.
ban is voltak cnriek, míg a f<"ibb családok, s küztiik
a Batthyányiak is, a prot. vallást lnigyog,itni, s a �-.
katholicismusra. visszatérni ker.dcttek, s ar. cliibbi p,t
tronusolcból üldözők lettek. Igy tört(�nt a;rntán, hog-y-1)
„1663-ik évben mindenszentek rmpja küriil a kalocsai
érsek ösztönzésére Tormágsi Péter vasvári pré1JOst�)
500 német lovaskatonával Fels<1-E(frijtt mcgjelen vén,
nemcsak a templomot,· iskoUt ús minden er.ekhcr. tar
tozó birtokot elfoglalt,· ha.nem a lrnlv. l1 itv. lelkósr.t
és tanit(it minden javaikból kifosz;tva elii:1.te, a papl,ikut
földig rontatá, a szeg(rny n,ípct vórig verette, a neme·
_sek házaiba berontva, többeknek üs.s:1.c,.;; javait felpré
dáltatá, a köz.:iég eskiidtjeit minden ruháik.bú] kifos¼tva,
3) Gnwarnina cvcorum_lli8l in Diaet:LSopronicnsi n,•giae )l:,j,ist:iti cxhil,eri
<lecreta, ,·erum ol, c�l'tas rat1011c•s postmodmn compcndiat,1•
' -i) Ug.r:i n�z, �i �ril�y �crenczc1.cl n körmendi, csrikónyi, szecsiidi, J r (lll ósi,
•
_
_
r, ,docz1, �zen�lor1?cz1, tri11I�nfa1, kis éH 11:1.gykajdi, polnni, kápoln:ís(.ilui, tótfalusi,
_ u
�1 � ny�m1, 111fül111, na?y�nyo�i, balogfai, k6vesknti, salírii, fö lsií-sm·,jnyi, ]J ,idi,
1v:mcr.1 templomokat es 1Rkolakat elfoglnl:í.
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szakálluknál fog-va meghurczoltatva, végre egy üres
szobába záratá, s így er(íszakolá ev. vallásuk meg-·
változtatására."
A mindenéből ekként kifosztott pásztornélkilli nyáj
hitéhez, vallásos meggyőződéséhez mégis hű maradt,
s isteni tiszteletét egy pajtában gyakorló. egész 1681-ig,
a mikor a soproni országgyi.ll6sen - a többi vasm. ref.
egyház mind töröltetvén - ez egyedül hagyatott még,
s ugynevezett articuláris ecclPsiává tétetvén, a reform.
vallásnak szabad gyakorlása e helyen nemcsak meg·•
engedtetett, hanem oratorium épitlictésrc, predikátor
és iskolatanitú tartha.tásra is engedélyt nyert, minek
folytán 6pitettek a Pinka folyú füzesei között félreeső
helyen egy oratoriumot fából, szalmafedélre. 5) Ebben
keresték awtán lelki vigasztalásukat az egész Vasme
gyr:ból 6 --10 ruértföld távolságb(Jl ide zarándokolt,
templomaiktól az nlclüzések szomoru idején hasonl6ul
megfosztott reforrnatus atyafia.kkal együtt,
A köböl épült templom épitéséhez való készületek.

A fá.búl épitett oratorium az l 7G4-ik évben már
nagyon roskadozúnak találtatván, s üsszedi.il�sétől lehet
vén naponkint tartani, uj, kőbőJ va]ú templom épitéséről
gondolkodtak a gynlekezct ta.gjai, s a fentebb irt év
apr. 24-én tek csernclházi Chernel Lásll;lóés S;,.crcmley
Károly urak mint küldötteik á]ta.l megkeresték Fels.
.Mária Terezia királyn6t alázatos folyamodá.sukka.l,
mely folyamoclásukra parancsolat jött a n. vármegyére,
hogy vizsgálatot tetessen az iránt, valljon folyamodók
kivánsága, könyörgése helyes és igazságos volna e?
ii) Nagysógún. következtethetni abb61, hogy egJsz fedeltíre ncgycdfölsz:fa
k11rcs1.t isnpp, szüks,jgeltetett. A gyűl. jk
•

-
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A kikuldött vizsgáló bizottság bevallá, hogy ki vált az
als 6 gerendák délről egészen elrothadtak, �gy, hogy az
oratorinm leroskadásától méltán tartlrntni, mint szinte
hogy az ó jelenlétilkkor reggeli könyörgésre oly nagy
számmal gyillekeztek öss1-e a hívek, hogy 6k maguk'
is csak nagy nehezen mehettek be, a hi vekból pedig
negyvenen is kivU] maradni voltak kénytelenek. Ezen
jelentést a megye felkUldé a nm. m. k.helytartótanács
hoz, de ugyanekkor és ide a győri püspök is kUldött
egy ezzel ellenkező infornrntiót, t. i. hogy az eőri refor
matusok oratoriuma korántsem . oly romla.clozott, mint
maguk állitják, s nincsenek is oly nagy számmal, hogy
bele ne férnének; ugyanez alka.lommal a nevezett püspök
bevádolja a f.-eőri predikatort, miszerint ő az ágostai
hitvallásuakon oly iurisd ictiót gyakorol, mely őtet
nem illeti, stolát fi egyéb fizetéseket vesz tőlük, va.
lamint azt is kéri, hogy az évenkint 30 forintnyi korcsma
árenda, - mely azelőtt a r. kath. Ekkláé volt ítéltessék vissza. és hogy a kath. egyházfinak sr.inte
annyi kas1.áló rendeltessék, mennyi az akatholikusnak
van. - Erre a helytartótanácstól 1766 évi jun. 7-én
kelt azon rendelet érkezett, hogy mivel első ízben
külön tétetett a vármegye és a püspök részéről a vizs
gálat és jelentés, most mi-nd kót részről egyetértve
egyidejűleg rendeltessék vizsgáló bizottság, mely mind
az oratorium állapotáról, minemüségéről s mekkora
ságáról, mind a püspöknek jelentése s kétrendbeli
kérelméről és sok mindenféléről jelentését" miel6bb
beadja. A vármegye e rendelet szerint intézkedett, s a küldöttség jelentését beadá, de semmi, nem történt.
S igy 1 768 febr. 4-én ujra folyamodást nyujtott a gyü
lekezet a királyn6höZi, melyben elpanaszolva, min6
méltatlan és Wrvénytelen inquisitiókat kénytelenek ők
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szenvedni, mikkel csakis az cJ könyörgésUk beteljese ·
désének akadályozását czélozzák az cJ gyülölőik, ujra
esedeznek, hogy a már egészen r0mladozott s dülő
félben levő oratorium helyett fundamentomost61 ujat,
s mind szélességre, hosszuságra, mind magasságra akko
rát, mint első folyamodásukban kérték, és pedig kőből
haranglábbal egyetemben épithessenek.
Ezen fol yamodásra a vármegye parancsolatot vett
ujra vizsgálat teljesitése· végett. A megye jelentését,
valamint a püspök is az ő informatiójá.t - azzal a
váddal, !10gy � reform. lelkész szükség esetén nem en
gedte meg a bábáknak a keresztelést, és hogy az isko
latanitó a lutheranus gyermekeket is beveszi iskolájába.
és tanítja azokat - beküldék a Uonsiliumnak, mely
az uralkodóval közöltetvén, az leLt a rendelet, hogy:
folyamodóknak megengedtetik az oratorium felépitése
fából, de ugy, hogy az elöbbcnihez ·nagyságára s egész
formájára _nézve egészen has�nló legyen, a harangláb
külön épitessék, s csak egy lnrangot legyen szabad
abba szerezni, a predikator pedig az ő ex.cessusáért
a vármegye közönséges gyüléséo keményen megdorgá.ltassék, s a �esternek hivaLnlvesztés terhe alatt meg
hag·yassék, hogy ezuLá.n lutheranus gyermekeket isko
lájába bevenni, s azokat tani tani ne bátorkodjék. 6)
Ezen rendelet nagyo11 megszomoritá a f.-eőri ref.
egyház tagjait, ujabb folyamodással járulnak hát Fels.
Mária 'l'erezia királynőhöz, melyben előbbeni kérel-.
mük megujitása mellett a méltatlanul bevádolt lelkész•
vek a megdorgáltatás büntetése alul felmentéséért, vala
mint azért is esedeznek, hogy az iskolatanitó az evang.
gyermekeket tovább is taníthassa, és hogy előbb
6) 1768. aug. 22.
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felterjesztett terv szerint épithessék a'.l oratoriumot.
Ezen folyamodásra jött azon k. k. rendelet, hogy az
oratoriumnak 14 öl hos.o1wságra s öt öl szélessé_gl'e
épitése megengctltcLik. 7) A lelkész és tanit{, iránti ké
relem szóval sem cmlíttctvén. - A megyei ki küldöttség
azonbu.n nem igy, ha.nem 12 öl -hosszusá.gba.n s 6 öl
szélességben mérte ki a. ten11->lom helyét azon megh,i
gyássa.l. hogy 1.:sak fa.bú!, s.- ha.rnnglúb külön épitcssék,
különben a.z cgés:-:; épitkczés meg "fog scmmisitctni.
E:,:;en ünkúnykcdés ellen ismét a Ji'els Kfrálynő
kcgyclmességólte:,:; foly,imodtak: az egyház hivci, inely
folyamod:l„ukra ms ,t viga.sz.tu.lástcljes rendelet érkezett
a. vármegyére, hogy a már előbb engedélyezett nagy
ságra k<3ből való épithetése az om�oriumnak megen
gedteLi k. �) Ekkor már kif'ogáHt sem a megye, sem ,t
clerus nem teheL\·én, kénytelen-kelleLlen a. felsőbb
rendelethez kelle mag·ulrnt a.Ikalma.ztc:.tni, s a szerint
mérni ki ,t templom helyét.
· A templom építés.
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Ily sok akadályok s nehézségek, ily sok eRdeklé
sek, fáradozások és költségek 9) . után ,:égrn betelvén
kivánságuk a.f.-eűri rel'onnatusokna.k, mindjárt a követ
kező 1770-ik évben hoz.·zá. kezdettek a mát· elűn� 11a
gyobb részint elkésziteLt anyagokból �i templom építé
séhez, s az 1772-ik év vége· felé bevégezvén azt, 1773
január 10-én sok buzgó imádkozások és éneklé6ek közt
felszentelteUék. -- .A templom épitése került 2893 frt
31 krba, a hanu1glá.b 3,13 frt 4.3 kr, egy barang ,143
forint 51 krajczárha.
,.
7) 17()9. JUÍ. 1.
lil.rn. oct. 9.
9) Nerncs,tk 11. _megyei, de

.8)

viselé, llliut

11.

11.

piispöki

súmatlásokból kitetszik.

kikiiltliiUek költségeit

is az egyl i ,iz

-
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A paplak épittetése.
Az 1740. év körUl épitett paplak is elavulván, de
kicsiny és egészségtelen is lévén, uj paplak épithetése
végett II. József császárhoz folyamodott az egyház, s
csakhamar 1783 junius .5-én megérkezett a Consilium
tól az engedély, hogy minekutána a kérdéses ház rom
ladozott volta magistratualiter is beismertetett volna,
uj háznak, - mint ugy is articularis helyen - való
épitése megengedtetik. El is készült a most is fennálló
paplak 1784-ben, de szalma fedélre, mostani cserép
fedele 1823. évben rakatott fel.
Iskola ház.
A"' 1791. 26. t. ez. felmentvén a sokféle zaklatások
alul a protestánsokat, az egyház is sietett élni törvény
adta jogáva.l, s elavult fa iskola.háza helyett közaka
rattal hozzá fogott a ma is meglevő iskolaház épitéséhez,
s bevégzé azt 1802-ik évben; ez is zsuppfedelü volt;
1863. évben hozzá egy kisebb tanterem s gazdasági
ópületek épittetvén, vétetett cseréptető alá.
A torony.
Az 1769 ben épitett harangláb helyett 1810-ben
épittetett a mostani torony fa z:-;ind�lyre, mely elrom
ladozván, 1826. ban bádoggal fedetett, ·1829-ben villám-s
háritóval láttatott el. - A toronyban két harang. a
kisebb 7 mázsa 1769-ben, a nagyobb 17 mázsán felül
1809-ben szereztetett, s elrepedvén. 1841-ben ujra ön
tetett; - a toronyóra 1811-ben készült.
Az ur asztala s készletei.
A mostani ruárványszinre festett ur asztala 1856ban készült, a· kisebb ara.nyozott ezilst kehely özv.
2
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S:Geremley Károlyn6, · Szentpéteri Judit asswny aján
déka, a nagyobb 25 3/8 lat nehéz aranyozott ezilstkehely
1868-ban a gyülekezet n6tu,gjainak önkéntes adakozásá
ból szereztetett; két nagyobb s egy kisebb czin kanna
A vörös bát·sonyterit6t t. Dienes Gábot· ur aján
dékozta l 843-ban, él. kék terítő 1856-ban . szere:t,te
tett Bécsből. - A keresztell,snél 1800 mart. 22-ig
azon 44 uncziás ezüst medencze és kan na volt hasz
nálatban, melyeket nagys. Szondy 2suisánna a pápai
reforru. egyhá�nak hagyornányozoU oly feltétel alatt,
hogy míg ott a betiltott isteni tisztelet helyre állítat
nék, addig valamely bátorságos helyen Ől'Íztetnének:, s
melyeket a kegyes hagyömányo¼Ó nő férje Generalis
Eudemius l\farchio a Castiglione, tele Chernel László
ur által 1756. april havában a f.-e6ri egyháznak adott
át megőrzés végett, --- ezek a fentirt napon a kegyes
hagyományozónő végt·endeletében foglalt ezen szavai
mellett adattak át a pápa.i egyháznak : n hogy a:,,;t tisz
teletes predikatol' uraimék a szent keresztelési alkal
matosságra rendel vén, hüségesen tarto¼ianak conserválni,
és semmi uton és módo_n ne alienálhassák." - Azóta
. egy czin medenc¼e és kanna, v,rn h,isználatban:
Föbb emberei az Ekklanak.
1. Palotay :Miklós, kjnek életében vétetett el a
templom, - családj,1 kihalt.

l,

2. Szeremley György, ki 56 évig a németujvári
Batthyányi g-rófi család föigazg·,ü6ja volt. - .Meghalt
l 754. Ennek fia
3. Szeremley Káro]y, SzentI_Jéteri Judit asszony
férje, ki maga, is nejével egyUtt nagy jóltevője volt
az egyháznak, -- debreL"zeni lakos György és Sámuel
testvéreitől is. 250 forintot eszközölt templomépítésre.

,,
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4. Chernel László, ki nem itt ugyan, han�m Cser
nelházán lakott, de nagy tekintélyénél fogva ez egyház
ügyeinek ]rn,talmas pártfogója vala. Neki lehet nagyobb
részt köszönni a templomépítési engedély kieszközlését,
neki a Szondy.Zsuzsánna által 1753-ban ez egyház szá_
mára. hagyományozott 2000 forint örük alapítványt,
6 gyüjtött ez alapítvány kamataiból 1000 forintot,
melylyel a templomépítés megkezdethetett; ő ajándé
kozta a város végén fekvő 6 holdnyi földjét az. ekkla
lelkészei és· tanítói :fizetésének: javítására., mint szinte_
neki köszönhetni Gesztefold B.ubert J;:apitány 1764- ben
templomépítésre tett 350 forint hagyományát, megh.
1769. év sept. 8-án.
· 5. Stettner Ferenez,
6. Szita László - mindannyian főgondnokai ez
Ekklezsiának.

Az egyház lelkészei.
Mint a reformatio idejét, ugy s hasonló okból az
első lelkészek neveit sem tudjuk bizonyosan, annyit
azonban feljegyezve találunk, hogy:
1. Paty Ferencz volt az itteni lelkész 1620 ban.
2. Szeremley János 1641-tűl 1658-ig, ki nevezetes
volt arról is, hogy azon időben még kevés ember tud
ván ir.rii, e vidék minden fontosabb okmánya it ő fo
galmazta és irta; maga fel61 azt írja, hogy az elvett
templom tornyának tetejét ő építtette 1656-ban. - •
Utána jött:
3. Fülöpp Márton, akinek idejében vétetett el a
templom; 6 maga ekkor hova lett bizonytalan; némely
levelek szerint ö is a többi prot. papokkal Pozsonyba
idéztetvén számüzetett, de szerencsésen megszabadult.
Ezt követte :
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4. Szikszay Mihály 1683. táján.
'

il
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5. Báthory István.
6. Szenczy János.
7. Kolosvári .János 1700 táján.
8. Balikó Mikl6s 1708-17'24. két évig tanitó is volt.
9. Szikszay István 1725 - 17 32.

:,

i·
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10. Töly 1\fo.rton 1732-1755 aug. 9-ig, mikor el
betegesedvím, hivataláról lemondott. 0 1714-ben a
gyűri iskolába J\1ent, ott esztendeig tanulván, ment
Pápára az akkor ott virágzó collegiumba, 1l01 6 évig
tanult, onnan 1721-ben a m<Lros vásárhelyi co]legium ba :
ment, s ott tanult 9 évig, honnan gyulafehérvári egy
évi tanitóskodása után 1rnzája felé indult, s Ádáz-Tevelen
általjö,vetelekor !elkészül megmaraszta]tatott, itt félévet
töltve _ide hazájába rendeltetett. Ezen sokat tapasztalt
széles tudományu férfiunak köszünhetji.ik· a születtek
anyakönyvének 1732-ben megkezdését s folytatását.
:Meghalt 1761. mart. 7-én.
11. Török Ferencz 1755aug. �). tűl 1764 mart. 18-ig
12. Szép János 1771 mart. 1-íg.
13. Berényi :r�erencz i:i.1int helyettes l 771 jun. l-ig.
14. Tönkű Szilágyi Istvánszinte helyettesoct. 27-ig.
·15. Ujhelyi Kovács Ferencz 1776. decz. 31-ig.
16. Papp János 1785. septembor 8 ig; néhány
hónapig tanító is.
17. Héregi András 1785 oct. 13-tól 1 792. nov.
2-ig, mikor Örszentpéterre ment.
· 18. Nagy Sámuel 1805 máj. 3-án történt halálaig
19. Nagy István 1806 máj. 12-ig mint káplán.

....

13

/�

20. Szép Sá.muel 1811 sept. 13-án tört. haláláig.V , ,
21. Parragh Péter 1812 mart. 8-ig mint káplán. /'
22. Arany ,József Tr. Szecsődről, hol már 12 évig
lelkészkedett, hozatott a fentirt napon, s s�olgált 1839
,
mart. 18-án történt haláláig. 1817-év óta az őrségi
egyhá:tmegye esperese volt. Magát az egy házra nézve V
felejthete'tlenné tette azáltal, J10gy nemcsak az egyház
történetére vonatkozó régibb és ujabb adatokat gondosan feljegyezget0tt, hanem - gyermekteleniil halván
el - házát is - hol jelenben a nagy utczai vendéglő
van, az egyháznak hagyományozá. Sírjára az egyház
emlékkövet á1litott, 1872. év pünkösd másnapján.

v/

23. Dezse József. -Arany József ur mellett mint
. káplán 1834 óta szolgált, -- Arany ur halála után .
a gyülekezet egy része minden áron rendes lekészi.il
. akarván megtartani, 1840-ig hivataloskodott. de_ itt
maradása meg nem engedtetvén, N.-Rá.kosra ment,
hol 1864-ben halt meg.
24. Mozgay Sámuel Rádoezrúl hozatott el, dc a
Dezse-ilgy álLal fel háborodott egyházban nem sok öröm napot· élvezett, sőt a legkeserflbb méltatlanságokkal
is illettetett, mi által indíttatva. 1840-43 évi hivata
loskodása után k.-németfalusi · - azon időben még
legcsek6lyebb jüvedelmi.i - egyházba cserélt

/

/

/
25. Szij Györgygyel, ki 1843-50 hivataloskodott
/
;
itt, akkor komárommegyei K Igmándra ment szint·
·
csere utján, onnan jött

l/"

/.
26. Mészáros Já.nos , ki 1857-ig hivataloskodott
;
��t, ak��r K. Németfaiuba ment hasonlóan csere u; /
Jan, s JOtt onnan
27. Gueth Sándor 1857. mart. 28-án ..

V
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lskolatanitói az egyháznak.
// 1,i' Fülöp Mihályról van a legrégibb emlékezet,
.1 ki 16"55-ben itt hi vataloskoclott mint. tanitó.
J/2. B. Öri István 1685.
1'3. Keserü N. 1710.
4. Füredi Gergely 1728.
5. Balikú Lőrinez 1744- 1749.
6'. Bényei András 1 751-ig. ·
1
Í / 7.1 Csejtei . Ádám, de ki csak 3 hónapig szolgált,
L1/pat7a.riára ment.
1 J�. _ Hajnal János 1757-ig.
_[/ W-·Csuporos Ferencz 1766 ig.
VÍO. Teleki Mihály.
/
_lL /opolcsi József 1774--1776, kés6bb kustyán1 .1
!./ szegi �ész.
. Dienes ,János 1780-ig.'
13. Pápai Sámuel.
14. Szalay András.
15. Kovács Feren0z.
J.6-f·.Almássy Barabás János..
� 17', Batha ,János.
1'8. Patkó István.
(] 9. Baksa Dániel.
20. Hörömpöli Ferencz
2L Jezerniczki Sáml!-el.
�2. Ujra Patkó István.
i23. Mészáros István.
24. Batha. János másodizben.
.
26. K� vács • S�nd �r helyettes ..
,
_
26. Kormend1 Mihály.
2 7. Papp György.

0'/
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Temető.

1778-ig a r. kath. templom körüli temetőbe te„ metkeztek a reformatusok is, ekkor azonban felsőbb
parancsra a mostani temető· egy részét választák · ki
maguknak ; ez a !'é..iz betelvén, 1806-ba.n ismét egy
darabot foglaltak hozzá, · �1ely ujra betelvén, 1836
julius 12-én szentelték fel ünnepélyesen azon uj da
rabot, mely maig is temetkező helyül szolgáJ.
Az egyház népessége.

Erre nézve az első jegyzetet csak 1 799 évról ta
láljuk. Ezen év mart. 21.-én t. Nagy Sámuel lelkész ur
megszámláltatván ezen ekklesiában levő lelkeket, talál
tattak 1148. IsmM 1812.. nov. lO és 11-én számba
vétetvén; voltak 1200. 181 11.· nov. 12 és 13-án felíra
tott 1253. Ekkor iskolába járó fiu 11, leány 15 volt.•
' 18•18 junius 6-án 68G férfi, 756 nő találtatott.
A� egyház jelen állasa.

A f.-eőri ev. reform. egyház mai nap 738 férfi
és 784 nö, összese� 1522 lélekb61 áll. A'Z iskolás nö, vendékek száma 87 liu, 98 leány, öss�esen 185, kik 2
teljesen felszerelt tanteL:emben eg·y rendes· és egy
segédtanító által oktattatnak. - Temploma, tornya,
lelkész és iskolaháia n. g,tzdasági épületekkel együtt
mind téglábtl csert:pzsi nde] ytetőre épitve s jókarban
vannak. Kegyes 6sei példájától s vallásos buzgalmától
indittatva templonuL százaclos emlékünnepére egy 14
változa.tu orgonát építtetett 2000 frtért , melyre néhai
Fülöp l\Iártonn6, sziil. Z,irn b6 Zsuzsá.nna asszony 1 OOO
forintot hagyományozott végrendeletileg, a többi részint
önkényles adakozás uLján, iés'Zint a gylilekezet pénz-
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tárából fedeztetett. Ugyanez ünnepélyre a templomi
karok ujra csináltattak, alájuk öntött vasoszlopok rakat
tak, s a sz6székkel együtt diszesen kifecitettek.
Jövedelmi forrásai.

Minden házasp(\r egyházi adó fejében évenkint
fizet 2/9 mér6 buzát, ugyananynyi rozsot és 20 krt o.
é., a már coofirmált nőtlen tagok 6 krt. - E csekély
egyházi adó . természetesen nem fedezné az egyház
közszükségeit, hanem fő és állandó jövedelmi forrásul
szolgál az Arany lelkész UL' által ajándékozott belső·
ségen épitett vendégfogadó . mellett az ugynevezett
"Szita jósz.ág". Nevezetesen :
Néhei 8zita László ekklai főgondnok ur innen
elszármazott buzgó hitrokon örököse! tanácsára neve
zettnek a f.. eőri határban fekvő összes birtokait meg
vásárlotta az egyház elöljárósága 1838 october 24-én
12,000 ezüst· forinton. Az egyhiznak készpénze nem
volt több, mint a Szondy Zsuzsánna féle alapítvány·_
mely ugyanezen családnál elhelyezve ez évig kama
taival 1200 ezüst forintot tett, -:- ezen összeget a vétel
árba belehajtva, a többit köl0sön vette fel az egyház.
Ezen kölcsön tödesztése végett 1850-ben ugyane�en
birtokból eladott egy vendéglöt 4000 ezüst forinton,
de a törlesztés 1857-ig igen lassan ment. mert még
ez évben 5420 forint pp. _volt az egyház adóssága, je
lenleg- azonban - és pedig minden eladás nélkül, s
csak az évi ha.szonbét·bűl -- az adósság teljesen tör
lesztve, s Istennek hálc1 ! a birtok teher nélkül áll, s
ennek é·vi baszonbéréből, s az ugyanezen birtokból
.,
az egyház részére mivelés alá vett, s a gylilekezeti
tagok közmunkája által mivelt birtokrészek terméséből
fedezi az egyház nemcsak évi szükséglete nagyobb
1.

.
építkezési
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rész0t, hanem
és egyéb kiadásait 1s, a
gyülekezeti tagok minden terheltotése nélkül.
Alapítványok.
18,15 évi aug. l 0-éu t. Dienes Gábor és Laky Antal
urak klilön -ki.llön 100 pftot ajánlottak a szegényebb
sorsu tanulók tandij alapjául, s a 6°111 kamatot 1848-ig
fizették is, az azon és következő év viJ1aros mozgalmai
azonban sok mással egylltt ezen alapítványok emlékét
is eltörölték, mig 1863. évben t. Laky Antal ur kegyes
100 frt.
kedett ujra folyová tenni alapítványát
.,
Dienes Gábor ur örököse 1867-benlefi¼eté.
i25 "
az alapítványt kamatostól .
Fülöp Má1·ton 1863-ban hagyományozott 200 ,,
Özv. Benkő l\lihályné, szi.11. Benedek Zsu
zsá.nna hasonlóan
20 "
Özv. Fülöp Mártonné, szül. Zámbó Zsu
·
_201
zsánna 1869-ben
E czélra fordítható különféle bevételek böl
189

tökéiútlctett

Összesen .

"

935 frt.

S ime ez alapból fh:eti egyháztanác;�unk a szegé
Hyebb ii-kolások helyett a tandijt, mig Isten s a. ke
gyes hivek segélyével annyira emelheti ez alapot, hogy
a. tandijfizetést teljesen megsz.ünLetbeti.
Lelkész f\zetese.
A még e század elején megállapított lelkészi fizE!•
tés következő:
150 frt. Lt1)
1; Készpénz .
. 2. Buza.
40 p. mérő.
10) 1871-ig 63 irtbrn, azóta teljes összegben fizettetik.
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40 p. mérő.
3. Rozs
30
4. Zab
„
1 mázsa.
5, Hus
20 font.
6. Faggyu
7. Egy rét 3-4 szekér sr.énát és sa.,jut termö.
8. Ziildséges és gyi.imölcsös kert a paplak köriil.
9. 4 holdnyi szántóföld. 11)
10.·Tuzi fa. .
-�o öl.
10 kereszt.
11. .Szalma
12. Hajdina. föld a várostól is 2, a� ekklától is 2 köz.
13.. Hintés a marhák alá 6 szekérrel.
14. Stóla a ft. Superintendentia rendelete szerint.
15. Minden urvacsora. osztásakor o:ffertoriu m.
,; ,.,\ ,,

.,,, . j • •

Tanitó flzetese.

!1
1Í

1
1

1.

1

I'

1
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1. K6szplmz
50 forint.
2. Buza
20 p. méró.
3. ·Rozs
20
"
4. Zah
15
"
5. Hus
50 font.
6. Fa.gygyu
13 font.
7. Ta1;1dij minden .gyermek
50 kr.
8. 2 szekér szénát termó rét.
9. Malom-kerti s :llokák-kerti káp.osztaföldek.
10. A ház körüli 'kr�mpli ·fötd gyümölcsös s
konyhakert.
1 t • Tilzifa
1 O öl.
. 12. ·szalma
·· 6 kereszt.
13. Hintés
'3. szekér.
1
. 1· 4. Ifajdin·aföld a várostól is 1/'áz'ecétátólis 1 köz.
l5. ·Halott kisérés 20 kr., bucsuztató
·1 forint.

I
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IG. l\Iinden közvizsgakor.
2 forint.
17. 2 holdnyi 8Zántóföld._
18. Minden ünnep más napján offertorium.
Itt van kegyes olvasó a lehető rövidre összevonva
a f.-eőri ev. reform. egyház története. Láthatod ebből,
hogy e teljesen elszigetelt, legközelebbi testvéreitől 6
mértföldnyi távolságra fekvő egyház miként alakult,
a zivatarok ostromai· alatt miként fejlődött, s minő
helyzetben van jelenleg.
És most gondolkoz:;sá.l egy kiRsé, s ha azon követ
keztetésre jutsz, hogy itt napnyugaton mintegy őrtállva
van egy hitrokon gyülekezeted, melynek ajkain hal el
a, magyar „l\iia_tyánk", s mely bár más nyelvű, más
bitfelekezetü lakostársak között elzárt sziget gya nánt
magára hagyatva. áll, Jelenével biztosít, hogy jövője
felett ne es�él kétségbe: akkor hitrokon atyámfia. !
áldjad csudál va a gondviselés utjait, s velünk egye
sített esedező imádságod szálljon Istenhez e szava.kban:
,,Uram! tartsd meg a te népedet ! "
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