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ELŐSZÓ 
a kisharsányi református egyház-történetéhez. 

Másfél éve, hogy az isteni gondviselés Baranyában otthont jelölt 
· ki számomra. Annak .a népnek szolgálatára hívott el, melyet csak elfo

gult, felületesen ítélő emberek leirásából; elbeszéléséből ismertem. Az
a megismerés hamis volt. Beletekintettem e nép multjába, megláttam
belőle azt az elrejtett történetet,. melyet észre sem vevéssel, · elhallgatás
sal akarnak sokan elintézni. Megláttam a magára hagyott Drávamellé
két, benne Kisharsányt, ezt a tipikusan baranyai· falut, melynek· élete
örökös küzdelem. Soha se jöttek segítségére, magára hagyták, mint. a
gondozatlan árva gyermeket ; kihasználták, élete . .lehetőségét elvették és
most elitélik, a helyett ·hogy· segítségére sietnének .

.Küzdelmes .mult szól hozzánk e lapokról. Kis falucskám · s benne
egyházunk multját a magyar történelem nagyképébe helyeztem bele ; ta
lán sokszor alig is látszik a háttér miatt, de mégis csak nő a kis pon
tocska, kép lesz belöle, melyet a háttér színei kiemelnek, megvilágíta
nak. A nagyképnek kis paránya ez, melyből ép ugy kikiált a mártír
sors, mint a nagyból. A kép azt mutatja, hogy nincs ennél különb nép ·
a magyar földön. Ennél többet nem áldozhat más. Soha se kért mástól
ez a nép, nem is kapott, de mindig adott a kérőnek. ·saját erejéböl
építette templomát, iskoláját, pápi lakását, nagy áldozat kézségével tartja
fenn intézményeit ; hü hitéhez, mert ez egy. vele, nem ráadták, mint
egy nem reá szabott ruhadarabot, - hanem belőle nött ki, amit nem
lehet elválasztani tőle.

A drávamelléki magyar nép a reformáció által találta meg Istenét ;
mint hosszas vándorlásból a hazatért, eltévedt gyermek, boldogan oda
telepedett az Atya lábához és azóta soha se lett hűtlen, vagy pártütő.
Vállalta a márliromság sulyos keresztjét, melynek hordozásából vér, verí
ték, könnycsepp hullott. A küzdö élet e drága cseppjei patakká dagad
tak, hogy hangtalan csobogásukkal beszéljenek a sok elfojtott fájda
lomról.

Az elnyomatás korában mikor a magyar .élőfa ágait lelketlen kezek
folyton nyesegették, nőtt ez a nép, mert gyökereit mélyen beereszthette a táp-



lálékot adó földbe, de amikor .Jött a szabadság, a drávamelléki n�p el
kezdett fogyni. Régen ágait bántották, nyolcvan év óta gyökereit bántják. 
Hogy legyen terebélyes az a fa, mely virágcserép módjára áttörhetetlen 
sziklák között összegyült kis földbe van ültetve ? A szikla akadály; 
föld nincs és nincs szaporodás. , Nem akárják. észrevenni, • hogy nem 
annyira erkölcsi, mint inkább gazdasági az a baj,· melyre ráfogják, hogy· 
baranyai betegség. Nem elég ide · az evangélium hirdetése, ez. csak fél 
orvosság, föld szerzési, terjeszkedési lehetőséget és más kedvezményeket 
kell adni, hogy jöjjön az élet árja, melyet akaratlanul bár, de . mégis 
elzártak ettől a néptől. 

Kis munkámból megismeri Drávamellék magyar népe azt a multat, 
melyet nem kell szégyelni, melyből erö és bátorítás· száll az élet kilz
delmétöl félök felé. Én · nem látom sötétnek, reménytelennek a jövőt. 
Nem száradhat el népünk fája, mert az ige élő vize _öntözi és ennek 
ható, feszítő erejétől még .a sziklák is megrepednek. Látom, hogy a fel
ébredt nép vágyódik megtölteni hajlékát, Istennek,· hazának élő és szol
gáló életekkel. Ez a néma vdgyakozds kidltson bele a nagy magyar

éjszakába / Hailják meg ezt a kidJtást azok, kiknél letette Isten a segités
lehetőségét I 

Kisharsány, 1930. október, hó .. 
Dr. NAGY GYULA 

ref. lelkipásztor. 

,.; 
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i<isharsany tekvese. 

Kisharsány község Baranya vármegye déii részén, a siklósi járás• 
ban, a „Villányi hegység'' tövében fekszik. A „Villányi hegység" Villány 
község mellett magaslik • ki ; láncolatos tovább haladásában kelettői 
nyugat irányban halad. A hegy'ség egyik ága előugrik, kiemelkedve az 
eredeti irányból Nagyharsány felett és alkotja a 442 méteres, piramishoz 
hasonló nagyharsányi, vagy "Ördögszántotta hegy"-et. Ez a hegy észak 
irányban felfelé bekaréjlik és a hegyl:iég nyugat irányban haladó részével 
összetalálkozik, fovább a hegylánc nyugat felé folytatódik. Itt van a 
,,Mogyorós" és „ Kövestető", ezek aljában, a be karolt gyönyürü völgy
katlan nyugati részén fekszik Kisharsány ; Nagyharsánytól 2 ½, Nagy
tótfalutól 1 ½, Siklóstól 7, a Nagyharsány-Siklós felé menő országultól 
1 kilóméternyire van, Az országuttól jobbra letérő első községi ut kap
csolja bele a községet" a köves országut hálózatába. Utolsó . postája : 
Siklós, utolsó vasut állomásai : Siklós, Nagyharsány, Siklós-Vókány ; a 
a nagytótfalui körjegyzőséghez tartozik. 

Kisharsány története a reformáció koráig. 

Kisharsány keletkezése és multja eléggé el van takarva. A régmult
ból visszamaradt történeti okmányok egy-egy' kis, szerény fényt gyuj
tanak, de ezek erőtlen világosságánál elbizakodottság volna azt áll.itani, 
hogy ismerjük a mullat. Nagyon kevés, amit a kikeresett adatokkal 
igazolhatunk, de legalább ez is egy lépés a megismerés felé. 

· Kisharsány határának egy részét ma is Babócsának nevezik. Kis
harsányban tudja mindenki, hogy e dülőben feküdt Babócsa község, 
mely később Kisharsánnyal egyesült. Felsorolt adataimban eit riem hagy
hattam figyelmen .kivül. lgy kiírtam a kezembe került történeti adatok
ból időrendi sorrendben mindazokat, melyek e két községre vonatkoztak. 

E két község közül Babócsa a régebbi eredelü, ez legtöbbször a 
nagyharsányi vár birtokához tartozott. Kisharsányt a felsorolt okmányok 
inkább a sikló_si uradalomhoz kötik. Eredetüket pontosan. nem jelölhetjük 
meg ... 

Honfoglaló őseink, tekintve, hogy legszívesebben a folyók termé- . 
keny völgyeit szállták meg, valószinilleg a Villányi hegység és a Dráva 
közötti szép vö_lgyet már a honfoglalás idejében benépesitették. A 
magyar nem·zet törzsekre volt felosztva, a törzsek nemzetségekből álltak. 
_A nemzetségek birtokolták, védtél< a földet és ellátták a közigazgatás ,.

és bíráskodás dolgait is. lgy bírhatták ezt a vidéket is, hol elszéledve 
szálláshelyeket, falvakat alapitollak. Szent István idejében 2 várispánság 
keletkezett a mai megye területén, ezek vidékei királyi birtokok voltak ; 
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. a többi területek a nemzetségek kezében maradtak. Baranya nemzet.:.· r

ségeiből a legelőkelőbb, leggazdagabb volt a Kán nemzetség, települési 
helye Siklós és vidéke volt. E nemzetség birtokai közé tartozott a mai 
Kisharsány területe is. 

A Kán nemzetség siklósi ágát „Siklóssi" névvel· nevezik később, 
ezen ágból való Gyula, ki Tót és Horvátország bánja és főispán 1.230 
körül ; hasonnevü fia királyi tavernikus volt, kinek fia Miklós alapitotta 
1250-1260 közötti időben a bajcsi pálosmonost6rt Nagytótfalu mögött,
közel a kisharsányi határhoz.1) - _. 

· · 
.·

Hazárk történetében gyászos ·emlékü esemény- a tatárjárás. A · 
tatárjárás kegyetlen pusztitása végig sepert Baranya ·területén is. A 
szálláshelyek, kis falvak elpusztultak, csak a gazdagabbak szálláshelyein 
maradt meg a magyarság, hol nagyobb tömegben élt és védekezhetett. 
A pusztulás után az életben maradt gazdagabbak ez elhalt családok 
elpusztitott birtokait javaikhoz csatolták, ezálta_l ugy megnőtt vagyonuk 
és tekintélyük, hogy birtokaikon· valóságos kis királyok lettek. 

A tatárjárás után IV. Béla király belátta, hogy az elgyengült vár
ispánságokkal nem lehet megvédeni az országot, uj alapokra fektette a 
honvédelmet. Birtokokat adományozott, azzal a kötelezettséggel, hogy 
az uj tulajdonosok építsenek várakat a környék megvédésére. Igy 
ajándékozta 1249-ben Miklós dubichai grófnak Harsány hegyét, melyet 
Sársomlyónak neveztek. Az ide épített vár uradalmához tartozott Har
sány, hol 1289-ben a Minden Szentek tiszteletére templomot is épitettek; 
ide tartozott Babócsa község is, mely a mai Kisharsány . határában fe
küdt. 

A dubichai grófok nem sokáig · uralták Harsányi és vidékét, a 
család fiu ága kihall, igy leányági örökösök kezébe került az _uradalom. 
1273-ban Lőrinc nádor fia Kemén comes nyerte el Harsány várát. 2) A 
várhoz tartozó falvak gyakran cseréltek gazdát. 1313 május havában a 
pécsi káptalan elölt Gyönki Lásiló fia Miklós eladja Boya és Bobolcha 
falvakat, melyeket édesanyjától Katától, ·valamelyik dubichai gróf leányá
tól kapott leány negyed fejében. A birtok Harsán és Ebesharsán szom- : 
szédságában terült el. Vevő : Henrik bán fia Miklós.3) Az egyik eladott 
falu Babócsa, mely Ebesharsán és Harsán mellett, tehát a mai Nagy
harsány és valószinUleg Kisharsány szomszédságában feküdt. Babócsa· 
hamarosan gazdát cserélt ... 1333-ban Logrechy János mácsói bán, 
Szerém, Bács-Bodrog, Baranya s Valkó megyék főispánja Becsey 
Egyeddel a király nevében Maysa nevü birtokát elcser-éli Babócsával.1) 

Harsány is a Kemén gróf utódainak kezéből uj kézbe kerül; 1380 
körül Horváthy János főispán, majd mácsói bán lesz az ura. Nem so- · .. 
káig, mert Kiss Károly megöletése után a Horváthy-család fellázad . 

. Zsigmond király a lázadás leveretése után Horváthyt kivégeztette és bír-
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tokait elvette .. lgy jut a harsányi birtok Kórógy István tulajdonába, · 
ki Szerém, Valkó, Bodrog, később Baranya főispánja. 

· A Horváthyak nagy vérengzéssel járó lázadásában r:észt vett a Kán
nemzetségbeli Siklóssi Miklós is. Zsigmond király javaitól megfosztotta 
és birtoka egy részét a pásztói Kakasoknak adományozta. 

Volt -még a Kán nemzetségben egy Miklós nevü tag, ki ágoston-
. rendi ·szerzetes, igy a lázadásban nem vett részt; ennek javai, valamint 
• azon Kán riemzetségbeli tagoknak birtoka, kik távol.tartották magukat a
lázadástól, nem véteHek el. Ebben az idöben fellünt Baranya közéleté-·
ben a Garay-család; tagjai az ország történetében is jelentős szerephez
jutottak: A folyton hatalmasodó család neves tagjai szemet vetnek a Kán
.nemzetség birtokára. Kakas-családtól megveszik az ajándékba kapott
birtokot, a birtok királyi kézben levö részét csere utján megszerzik
Zsigmond királytól. Miklós szerzetest az alsáni püspöki székbe emelik,
javait bérbe veszik, majd halála után magukhoz ragadják. Ezek után
célnak tekintik a nemzetség teljes vagyonának megszerzését. Kán nemzet
ség más tagjaitól, majd Kemén comes Cseményei nevü utódaitól is meg
veszik Siklós vidékének még kezükbe nem levö falvait.ó) 1408-ban a Kán
nemzetség birtoka teljesen a Garay-családé, a birtok Siklósból és 64
község területéből áll, köztük van Kisharsány is. E hatalmas birtok

. 1482,ig, a családnak Garay Jób-ban történt kihalásáig marad a Garayaké,
ekkor a szent koronára száll vissza. 1482 április 14-én Mátyás király
Siklós várát minden ·tartozandóságával együtt természetes fiának Korvin
Jánosnak adományozta.G) E család kihalásával ismét visszaszáll a birtok
a koroi1ára.

1508-ban II. Ulászló király Siklós várát Stiljánovics István Morava
folyó melléki szerb despotának adományozta, ki 7 évig volt Siklós ura.
Stiljánovics meghalt Siklóson, eltemették a Göntér hegyén, honnan ham:
vait egy szerém megyei szerb kolostorba vitték és helyezték nyuga
lomra.7) 1515-ben II. Ulászló király, hogy nagytekintélyü nádorát Pe
rényi Imrét megnyerje házassági és öröködési ügye támogatására, Siklós
birtokát neki adományozza.8) Ezen idötől kezdve Siklós és vidéke a Pe
rényiek birtokában marad 1543-ig, ekkor veszi kezdetét a török meg
szállás, mely tart 143 évig, 1686-ig.

Babócsáról a történeti adatok azt mutatják, hogy a 15-ik század
folyamán a Töttös-család birtoka is volt, e család kihalása után 1468- ·
ban a Kisvárdai család birtokába jutott. 1486-ban Mátyás király Harsány
várát s községét, Nagyfalut, Szántót és Babócsát Geréb Péter nádornak 
és Geréb Istvánnak adományozza, kik a török elleni sikeres háborukért 
később még több birtokot is kaptak. A török megszállással ezek a bir
tokok is török kézbe kerültek, mint Sikiós.0) 

E felsorolt adatokból meglátszik, hogy kinek birtokában volt a mai 



Kisharsány területe. A régi nagy idő minden pont}a nincs belöltve ada
tokkal; a bemutatott kép szaggatott, vannak benne jsmeretlen időközök, · 
m_elyek kitöltése ujabb feltárásokra vár. 

A tatárjárás elölt az itt letelepedett magyar nép életében a ·nem� 
zetségi rendszer dominált. A nemzetség élén áUott a nemz·etség;..fö, kii
rátermettsége, kiválósága juttatott vezető szerepre. A nemzetségfők, mint 
egyenlő jogu testvérek, testvéri és nem ur, szolga közöt(i viszonyban
éltek a nemzetség többi tágjaival. · 

A tatárjárás után ho.nvédelmi szempontbói a hatalmasabbak kezébe 
kerül királyi adományképpen az erősebb központi hely, a körülötte levő 
kisebb községekkel együtt. Az .. uj rendszerrel már függési viszony is jár, 
a földesuraknak különböző szolgáltatások járnak. 

Ettől kezdve a községek életében a tulajdonosok váltakozásával 
nem jár· semmi nagyobb változás. A falu népének munka az élete, mind
egy neki, akárki _a tulajdonos; szolgáltatásaival tartozik, könny�bbülése . 
nincs, marad munka a kötelessége. 

Hitéletében a falu népe pogány magyar maradt. E vidék lakossága 
Szent István törvényei előtt látszólag meghajolt, hozzájárult hallgatóla
gosan a keresztyén vallás felvételéhez is, de idegen volt neki a római· 
katholikus vallás, nem melegedett hozzá soha se. A • tatárjárás idejéig 
alig 2-3 monostor volt e vidéken. A XIV. században a népesebb he
lyeken létesültek plébániák, de ezek munkája se vihette közelebb a né- . 
pet a római katholikus valláshoz. Babócsára és Kisharsányra is találnak 
a fenti állalános megállapítások. E községek egyenként 25-30 házból, 
illetve családból álllak, plébánia területükön nem létesülhetett; lakói 
megmaradtak háborilatlanul titkos, ősi hitükben. 

A XV. század elején a török már a magyar határszélig ért hódi
tásaival. A török hadszíntér közelebb érkezésével. a katholikus egyház 
látszólagos hitegysége is megbomlik. Balkánról schismatikus és keleti 
eretnek tanok szivárogtak be. De nagyobb volt a hatása a lelkiism_ereti 
szabadságot és társadalmi egyenlőséget hirdető husszita tanoknak. E ta
nok elé nem emelhettek gátat az országhatárok; észrevétlenül harapóztak 
be e tanok a drávavölgyi magyarság közé, sőt még a papok közt is 
visszhangra találtak. A magyar nép lelkéhez közelebb állt az uj tanilás, 
mint a római egyház rájuk erőszakolt tanítása. A husszita tanok elnyo
mására marchiai Jakab · boszniai minorita v.ikáriust küldte ki a pápa 
1437-ben. Jakab atya nem sokáig teljesíthette inquisitori munkáját, mert 
összeütközésbe került a papsággat.10) 

Az észrevétlenül elhintett magvak kikeltek, annyira félelmetes volt 
az uj plánta növekedése, hogy ennek elnyomására hivta Garay László, 
a siklósi vár ura Kapisztrán Jánost Siklósra. Ugy gondolta, hogy a népsze- · 
rü, aranyszáju Kapisztrán igehirdetésével megsemmisíti az eretnekséget, 
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vagy legalább g�tat emel a terjedés elé. De a nép a rokonszenves tanokat be
fogadta leikébe és csendben ápolgatva várta a növekedhetés kedvezö idejét. 

Ilyen előzmények után jött a mohácsi vész, mely Baranya népét 

sujtotta legjobban. A török megszállás keserves megpróbáltatásaiban 
Isten lehajolt a szenvedő µéphez, felemelte Magához; így az ősei hité
től megfoszlott magyar nép, több mint ötszáz éves keresgélés után meg
találta Istenét és önmagát a reformáció elfogadásával. 

A kisharsányi ref. parochia és templom 1930. évben. 

Kisharsány története a reformáció idejében és a török 
uralom alatt. 

Baranya drávavölgyi magyar népe Huss János tanaiban elökészit
tetett a reformáció nagy áldásának elfogadására. Kik és hol gyujtollák 
meg először az evangélium fáklyáját? nem tudjuk. A név nélküli sze
rény munkások előhirnökök, kik csak jelezték, mint hajnalcsillag, a 
virradat közeledlét. lslen gondviselése elhozla a virradatot is. A mohácsi 
vész, a török pusztítás szomoru magyar éjszakájából kibontakozott a reggel, 
mely ha nem is volt fénylő, napsugaras, mégis csak reggel volt. 

A török anyagi javaiban, testében sanyargatta mindenfelé a magyar 
népet de lelkiismereti szabadságában nem háborgatta. A keresztyén 
felekezeteket egyformán lenézte, egyiket se pártolta, de mindenki szá
mára megengedte vallása szabad gyakorlását. A török által engedett 
vallásgyakorlat mellett gyorsan haladt a reformáció tiszta életet adó vize. 



. 
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Már a török megszállás előtt pártolta terjedésében a reformáció 
ügyét Perényi Imre nádor, a siklósi uradalom birtokosa. Perényi is 

·református lett, birtokain a nép örömmel csatlakozott az evangéliumi
tanokhoz, mert mindig idegen volt neki a ráerőszakolt római kathólikus
vallás. Az uradalom falvaiban . a legelső téritö Siklósi Mihály volt, majq
azok az ifjak nyujtotlak segitőkezet, kik a wittenbergi egyetem hallgatói
voltak; ilyenek: Baranyai János, Kopácsi István, Harsányi ·Islván, Szi
geti Imre, Csapai Péter, Szenterzsébeti Mádon, Bogdásai András, Or
mánközi András, Siklósi Csóka Illés. Ezen ifjak lelkes munkája· folytán
szépen haladt a reformáció · ügye Baranyában, később Sitáray Mihály
fellépésével a szervezetlségbe emelkedik és az ő munkája. folylán 
mintegy betetőződik. - ·

Sztáray Mihály apostoli buzgalommál faluról falura járt, ékesszó
lásával, szívhez szóló énekeivel megnyerte a lelkeket; nem állhattak
ellen az evangélium hatalmának, elfogadták a reformátor által hirdetett
tiszta tudományt. Hét év alatt, - 1551-ig, százhusz egyházat szervezett ·
Sztáray Baranyában és a Dráva jobb partján. 11) E gyülekezetek . közé
tartozik Kisharsány is:

· A szervezett egyházakat idönkint meRlátogatták a reformáció apos-·
toti buzgalmu lelkipásztorai, ilyenkor erősítették a hivek hitét és még
erősebben odakapcsolták a szenvedő nép lelkét a gyógyuJást adó evan- .
géliumhoz. A· kis gyiilekezetek is arra törekedtek áldozatos munkájuk
kal, hogy legyen . lelkipásztoruk. Készek voltak ezért a legnagyobb áldo- ·
zatot meghozni. Kishatsánynak is ez volt a célja. Kisharsány is azon
gyülekezetek közé tartozott, hol a lelkipásztor· a gyülekezet alakulása
után mint helyhez kötött, helybeli pásztor _teljesítette hivatását. Hogy ki ..
volt az első lelkipásztor? biztosan megállapitáni nm lehel. Azon lelké
szek között kereshetjük, kik résztvettek az 1576 .. aug. 16-án tartott
hercegszöllösi zsinaton. Az itt megjelent lelkipásztorok között két egyént
találunk, kik kisharsányiak voltak, Péter és János p(edihátorokat, kik a
zsinaton hozott kánonokat elfogadva, nevüket „Petrus Kisharsány" -
„Johannes Kisharsány" névvel írták a kánonok alá. Az aláírásban csak
keresztnevüket és állomáshelyüket nevezték meg.12) Hogy miért volt két

· lelkipásztora Kisharsánynak? nem tudjuk. Lehet ebben az időben tör ..:

ténhetett Babocsa és Kisharsány összeépitett községek egyesülése .s a .
két résztvevő ezért irta nevét· kisharsányinak. Az se · lehetetleri, hogy a
két név az apát és fiát jelölte.

Török megszállás alatt Baranya nagy része a mohácsi szandzsák
hoz tartozott. E szandzsákban apróbb kerületek, nahiék voltak: Nagy
harsány és Siklós is nahie központ volt. A nahiékhez tartozó falvakat
számontartották, beírták az adódeflerekbe. Ezen összeírásokban igen
kicsinyek a fal vak, amennyiben . igen csekély számmal szerepelnek. Pl.
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ai t 554-iki összeirásban Kisharsány 20, Babócsa (Babovcse) 15 házzal 
emlitletik. A házak csekély számának okát abban kell lássuk, hogy csak 
ama házakat irták be a defterekbe, melyeket megadóztattak. A gazdaság 
nélk!lli szegényebb néposztály, mely a török részére napszámos mun
kál végzett, adó alá nem vétetett fel. Másrészről meggyérülhetelt a la
kosság, mert a nagy háboruk és a török kegyetlensége elől sokan más-

. hová költöztek. 
Házariként 50. akcse volt a fej, illetve kapuadó. Ez a kincstáré 

-volt, ugy szintén a vám, vásári adók, korcsmák, üzlethelyiségek utáni
· bérek, erőd, utépitési.- törvényhozási költségek és a hagyatékok után
szedett Jövedelmek. A török kincstárnak jövedelme volt az elfoglalt
területek bérbeadásából is. A hérlök között voltak törökök és magyarok
is. A földesuraknak terményből, állatból tized, a házasulandóktól pénz
ben mátkaadó járt.

Legkeservesebb adó volt, melyet a defter sokféle adója közölt nem
találunk meg, a gyermek-tized; e2t is állami rendelkezésre szedték és az
összeszedett gyermekekből janicsárokat nevettek. E sok fél� adóval ke
servesen megsanyargatott nép nem nyugodott bele a szomoru helyzetbe.
Szigetvár még állott hösiescn, e vár erejében bizakodtak a megszállás
alatt levők és ettől várták a felszabadítás megindítását. Ezért adóztak a
vár fönntartására a megszállt teriileteken lakó magyarok is. Kisharsányt
is olt látjuk az adózók soraiban. .

Szigetvár parancsnoka Horváth Márk részletes regeszlrumokat ve
zettet az adózásról. Ezekbe az összes adózó községek bejegyeztettek a
földesurak, a községi birák nevével és az adó összegével. Innen tudjuk,
hogy Kisharsány 1558. és 1559. évben, a török megszállás alatt is mint
Perényi Gábor birtoka tartatott nyilván. Bírái volt,ak: Csokmai Lőrinc
és Dénes. (Laurencius Chiokmay el Dionisius Chiokmay). A községhez
tartozott 10 telkes, (colonus) és 6 zsellér (inquilinus). A szigetvári vár
fenntartásához 42 forinttal járultak. Fizették a tizedet terményből, borból
az uraságnak és a négy porta után járó királyi dikát is.13) A fizetés meg
állapítására exaktort küldlek a várból, ki a viszonyok mérlegelése szerint
.megalkudott a községekkel. Kétfelé adózott a község. A nagy teher alatt
reménykedett, hogy egyszer csak vége szakad megpróbáltatásának. A

· megszállás keserü éveiben egyetlen vigasza volt az Isten igéje, melyet
lelkipászloraitól kapott alkalmas és alkalmatlan időben. Ez az egyforma
kép látható minden községben. Arra azonban ne gondoljunk, hogy a
megszállott területek református magyarjai meg voltak elégedve a hely
zettel és nem vágyódtak. a szabadulás után ... Vágyódtak. Szomoru
sorsu.kban -reménykedve adták ophlagy áldozatukat Szigetvár javára.
Ilyen nagy áldozat csak· a -<1.<}hht�1.w.ar jövö után sóvárgó lelkekből
támadhatott. . (,1/ :f .. \n <'

Ct, .. ; .··� · � ���� � 
e · . .-.' ,..: .  .

. 
·:t.i (1) 

;;� ·!-: .', ' :.· ; \, ,:.



12 

· Szigetvár. török kézre jutása .után (1566) a reménységében csaló.:
dott nép még jobban. ki lelt szolgáltatva a töröknek. Szigetvára erösi
tésére baranyai református templomok kö- és tégla anyagát ·használják 
fel, ettől a sorstól Nagyharsány 100 ezüst tallérral váltja meg femplomát.14)· 

A törö� .nem háborgatta a magyart lelkiismeretében, de a vallá.s 
nyilvános gyakorlatát gyakran megszoritások alá vetette, hogy ezen a 
téren is zsarolhasson. Nem engedték meg a ten1plomépitést, sőt még a 
javifást sem. Templomjavitási engedélyekért nagy pénzt kellett fizelni, 
sőt volt olyan hely is; hol rendes évi dijat fizettek a templom használ> 
hatásáért. 

Kisharsányban vályogtemplom volt, valós'zinü az egyház keletkeié-. 
sekor épitették. Feltehető, hogy ennek használata miatt is akadékosko-. 
dott a török, hiszen zsarolás volt mindig a föcélja. 

Kisharsány lelkipásztorainak nevét a hercegszöllősi zsinat után nem 
találjuk sehol feljegyezve. A török megszállás idejéből fenn maradt törté
neti okmányok a lefolyt nagy harcokra, a török zsarolására szolgáltatnak. 
adatot. A református gyülekezetekről nagyon kevés a feljegyzés. Lehet, a 
prédikátorok feljegyezték a gyülekezetek küzdelmeit, melyet folytattak tö
rökkel,- belsö ellenséggel, de a feljegyzések megsemmisültek. Nagyon zak
latott volt ekkor a prédikátorok élete, sokszor kellett változtatni lakó helyei
ket, ilyei:ikor a török nagy előszeretettel esett a könyveknek, iratoknak 
és azokat megsemmisitette. Sok értékes adat pusztult igy el. 

A XVII. században a falvak képe általánosan pu�ztulást mutat. Sok.: 
szor megtörtént, hogy a falu, vagy:lakóinak többsége egy éjjel felkerekedett 
barmaival, hordozható vagyonával és tovább költözött; gyakran virágzó 
községek néptelenedtek ·e1. 

Kisharsány lakossága is megfogyott. Közel volt a csataterekhez, ki
volt téve a pusztulásnak. Csak pislákoló erőtlen volt élete, elhagyatott-· 
ságában várta Istentől a szabadulást, hogy uj erőre kapva megmutathas-
sa életre hivatottságát. · , 

A török uralom· alatt megszenvedett mindenki magyarságáért. 
Pápista, protestáns egyaránt várta a közös ellenség igája alóli felszaba- . 
dulást. Mikor ütött a szabadulás. órája, valláskülönbség nélkül sietett a. 
magyar részt venni a tiszli�ó · szabaditásban. Budavár falára 1686-ban re
formátus hajdu tüzte ki � magyar zászlót, a visszafoglalás a református · 
Petneházy Dávid kuruc ezredes érdeme. Buda visszafoglalása után a fel
szabadító sereg Pécs alá jött és azt rövid idö alatt elfoglalta. Innen Sik
lósra ment. Ez a vár is rövid idő alatt keresztyén kézbe került. Dráva 
völgyének felszabadulása 1687. aug.12-én történt a nagyharsányi csatá
ban, hol teljesen megtört a török ereje. Nagy volt az öröm mindenfelé, 
de nemsokára jött nyomába a keserü kiábrándulás. Amit az elnyomó 
pogány török nem tett meg, megtette a keresztyén szabadító_:. vallásáért · 
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üldözte a magyari .és kimondta az itéletet: ,,Magyarországot előbb kol
dussá; aztán rabbá kell tenni, hogy végre kedve legyen pápistává lenni." 

A kisharsányi református egyház története az elnyomatás 

idejében. 

· A török uralom megsziintével, ·t689. dec. l-én, Siklós és környéke
Caprara Aeneas tábornok birtokába ke1 ült, ki szolgálatai elismeréséül 
ugy kapta, hogy 500 arannyal járult hozzá a hadi költségekhez. Az 
adomány csak fiu ágra s�áll_hatolt. Caprara bir'tokához tartozott Kis-
harsány is.15) · 

Ezen időtől megindul a református vallás üldöztetése. 1681-ben 
Baranyában egyetlen katholikus templom sem volt, megkezdték az ural
kodó vallás ujbóli betelepítését. 1. Lipót király Pécsre püspöknek· és 
főispánnak Radonay · Mátyást nevezte ki, elöbb várparancsnok s mint 
ilyen hű császári katona volt. Radonay a bele helyezett bizalmat ki 
akarta érdemelni. Hozzáfogott a . református lelkészek, vagy ahogy ab
ban az időben nevezték, - predikátorok üldözéséhez. Egyre másra 
zavarra ki egyházaikból, jóllehet mást nem állithatolt helyükbe. A napon
ként jövö támadásokat türték a reformátusok egyideig, de türelmüknek 
is vége szakadt. A veresmarti_ és Dráva mellett lakó reformátusok ellene 
szegültek Radonay erőszakos rendeleteinek. Az ellenszegülőket Radonay 
összefogatta, Szigetvárra vitette. 1690 március 17-iki levelében azt írja: 
,,most tanítják öket Szigetváron, miképen kelljen a püspökre és a csá
szár embereire támadni. Bizony megtanítom én is azokat, akik nekem 
engedni nem akarnak és akik ellenem támadnak. Elhilessétek magatok
kal, ha mindennap én nekem huszonöt köböl aranyat adnátok is, még
sem szenvednélek el az én püspökségem ala!t. Mert azt mondom, hogy 
az ökör, szamár és minden repeső és víziállatok, söt a pokolbeli ördög 
hamarább nyer. örök életet, mint egy kálvinista, aki tudja, mily veszedelmes 
a Kálvin eretnekség. Annak pedig, aki igazi római keresztyén nem akar 
lenni; parancsolom, hogy az én püspökségem alól eltakarodjék, mert 
egy tolvajt is, vagy kálvinistát, vagy szakadár rácot el nem szenvedek." 
Ilyen szellemben irtéi a Siklós kerületi reformátusokhoz küldött levelét 
is. Ez a levél a Siklós környékiekhez, igy a kisharsányiákhoz is szólott. 
Igazi gyülölettöl izzó, szennyes hangu levél, mely sehogy se talál püs
pöki szájba. Hadd beszéljen írójáról maga a levél : 

„Amint már ennekelőtte gyakorta intetlelek benneteket szóval és 
levélben, hogy semmiféle eretneket, rablót, sidót, kálvinistát, szakadár 
rácot, kurvát és· kurválkodót, vagy egyébb gonoszt és istenkáromlót 
püspökségemben meg nem türök : ugy még inkább, ha valamelyes pré
dikátort találni fogok, nyilván megtanitom és megkérdem töle, hogy 
kinek engedelmével és akarntával jött az én pü�pökségembe az Isten 

. , 
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fiának drága vérén megváltott lelkeket pokolra ejteni. Annál fogva ujó-
lag irom és erősen meghagyom,· hogy aki az én püspökségemben· akar · 
maradni, az .a római katholikus hitre (mely nélkül lehetetlen idvezülni) -� 
térjen és bánja meg minden bünét; aki pedig erre nem hajlandó, men-. � jen oda, ahol eltürik az eretnekséget. Én fogok találni kész engedel- tmességü, istenfélő és igaz hitü embereket,· kiket �zok helyire . telepítek,. r' 
akik nem akarnak igaz hitben szolgálni Istennek; az eszükre térni nem 

[lí_;_.akaró Predikánsok pedig kilakarod1·anak a püspökségemböl, ha · nem i 
akarják, hogy ugy járjanak, mint nádasdi és mohácsi Prédikánsok. I_·.· Kell Ocsárdon, 1692. márc. 2. Megtérésteket kivánó Radönay f:
Mátyás pécsi püspök és föispán·"16) 

Ilyen levelekkel és erőszakos intézkedéseivel nagyon. elkeserítette � �Radonay a református magyarság életét. Közben lsten megpróbáltatása 
is ránehezedett e vidékre. 1700-ban a pestis vésze szedte oly korlátla-

. nul az ,áldozatokat, hogy jobban garázdálkodott, mint a török. 1701-ben 
a szárazság és más elemi csapások látogatták meg Baranyát;. ezek nyo
mában szegénység és még nagyobb elkeseredés jött. A német katonák
átvonulásuk, vagy huzamosabb itt tartózkodásuk alatt kiették a vidéket
megmaradt kis gabonájából. Az elszaporodott haramiák raboltak, ahol
lehetett, az uj tisztviselők zsarollák mindenütt a népet. A nép elkesere
désében nem művelte földjét. Sokan erdőkbe, barlangokba költöztek, 
hogy háboritatlanul élhessen�k, távol zsarolástó_l; adószedéstől. ·

Országszerte elégedetlenség, elkeseredés volt. · Az általános· elnyo
matás kipattanto1ta a szabadságharcot. A lelki és testi szabadság meg
védésére IL Rákóczi Ferenc fegyvert fogott, kibontá a szabadság zászló
ját. Baranyából is hozzácsatlakozott Siklós és környékének református
magyar népe. Megunták· a lelketlen bánásmódot, hadba szálltak, hogy
lerázzák a zsarnokság és lelkiismereti szolgaság igáját. 

Sándor Pál és Zana György református vallásu ezredesek szervezték .
a siklósi járás felkelését és uralták a vidéket a császári hadakkal szem
ben. 1705-ben Vak Bottyán ezredesei Pécset és Siklóst elfoglalták és 
Siklós vidékét kezükbe tartották a szabadságharc ügyének elbukásáig.
Azután ismét visszatért a régi helyzet, mert 1. József szatmári . békéje
(1711) nem adott a protestánsoknak békél; létezési jogukat elismerte,
de az üldözés tovább folyt válogatott eszkö�ö_kkel. 

Ezen időre esik, a hajdan négy egyházmegyéből· 2 egyházmegyére
fogyott „Baranyai Egyhazkerület"-nek egyesülése a Dunamellékivel. Az
egyesülés 1715-ben már megtörtént. A megnagyobbodott egyházkerület
egyházainak nevét Pathai János 1731-ben feljegyezte. E feljegyzésben a 
felsőbaranyai egyházmegye (senioratus) egyházainak sorában második .
helyen van feljegyezve Kisharsány.17) E korból már ismerjük á kishar
sányi lelkészek neveit. Az 1759-ben kezdődő anyakönyv utolsó oldalán 
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fel van jegyezve a lelkészek neve. Első helyen áll Szöllősi István neve, 
ki rövid ideig itt szolgálhatott Kisharsányban, utána következett egy 
örvényi nevü predikátor, kinek keresztnevét és • szolgálati idejét 
nem jegyezték Jel.· Harmadiknak Detsi Sámuel említtetik, kinek szolgá
lati idejét nem lehet megállapítani. Majd ismét Szöllősi István lesz lel
kész, ki már előbb is volt Kisharsányban. Szöllősi Nagytótfaluból jött 
Kisharsányba. Nagytótfalui életéből fel van jegyezve, hogy „Héczei Sámuel 
siklósi ·prédikátort a nagyharsányi prédikátor és Szöllősi Istv.án tólfalui 
prédikátor bevádolták a pécsi püspök elölt, hogy. a király ellen szólott 
publíce a katedrából; minélfogva 1723 okt. \ 7-én sötét éjjel dragonyos 
német lovasok,. - miután könyvtárát fölzsákmányolták ,_;_ Balogh István 
Baranya megye kapitánya vezetése alatt Pécsre hurcolták." 18) Ekkor 
Gr. Nesselrode volt a pécsi püspök és · föispán, ki Héczeit ·áruló pap
társainak hamis vádja alapján börtönbe. dobatta, honnan még 1726. 
április 20-án sem szabadult ki. Hogy miért lettek a· nagyharsányi lel
l<ész és Szöllősi István árulók?, nem tudjuk. Talán hiusági, vagy más 
kicsinyes,· Isten szolgáihoz nem illő szempontok befolyásolták öket ... 
Bármi is volt az ok, ez az egyetlen tény is sötét foltot vet az ismeret
lenség ködében levő lelkészekre. Szőllősi életéről még annyit tudunk, hogy 
1738-ig volt a kisharsányiak lelkésze. 

Radonay püspök eröszakos téritöi munkáját folytatják az utódok is, 
Nesselrode, majd Berényi Zsigmond is csak egy célt ismernek, hogy a 
reformátusokat visszatérítsék a katholikus egyházba. Sokhelyen erő
szakkal elveszik a templomokat és a népet a katholíkus ünnepek meg
tartására kényszerítik. 1715-ben :a kisharsányi és tótfalusi református 
hivek nagyasszonynapján a · mezőn dolgoztak, ezért a vármegyei haj
duk megtámadták . őket és barmaikat is elvették, de az igazságtalan 
bántalmazásra összeverődött a nép és erőszakkal visszavette a barmokat. 

1731-ben mindenütt eltiltották a nyilvános istentisztelet tartást. 
A helytartó�tanács rendeletére sok helyen elvették a tell!plomok kulcsát. 
De e nép ragaszkodott templomához, a lezárt templomokat feltörte, 
használatába vette, e miatt több helyre katonaságot küldött a pécsi 
püspök. 17 42-ben Berényi püspök végigjárta a református eklézsiákat, 
bement a templomokba, kikérdezte a predikátorokat, így megtudta, hogy 
nem . en-gedik a bábáknak a keresztelést. Jelentést tett a Helytarló
tanácsriak és erre jelent meg az a rendelet, melyben.elrendelik a protes
táns predikáloroknak, hogy gyülekezeteikben engedjék meg a bábák 
keresztelését. A rendelet megvolt, de soha se ment teljesülésbe. A 
baranyai református eklézsiáknak Bécsben vallásügyi ágensük is volt, 
- · Szilágyi Sámuel, - ki az összegyüjtött sérelmeket kérésben foglalta
és azok orvoslását kérte. De a beadott igazságos panaszokra Bécsből
nem érkezett semmi vigasz.
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A vármegye se törődött a vallási sérelmekkel, mert a püspök, ki 
egyben főispán is volt, kijelentette, hogy a reformálusok nem hivalkoz-

. hatnak a Lipót-féle törvény magyarázatra, inert a szabad vallás gyakor
lat a töröktől visszafoglalt azon helyekre vonatkozik, melyek 1681. előtt 
kerültek vissza. A késöbb visszakerült helyeken nincs vallásszabadság, 
igy Baranyában sem lehet. . .

A reformátusok vallás gyakorlata teljese·n a pécsi püspök kedvétől 
függött. 1743- ban a királyi resolutio megenged le a templomok, vagy 
ahogy akkor nevezték, - az otatoriumok feltételes kijavítását, de ehhez 
hozzáteszi a vármegyei hatóság, hogy a kibővítés csak királyi enge
déllyel történhetik. 19) 

1743-ban a kisharsányi templomot is lepecsételtette a pé sí püs-· 
pök. A pecsétel harmadnapra feltörték. Az akkor élő nevezetes gazdák 
mindnyájan olt voltak a pecsét leszakitásakor és fogták a letépő ruháját, 
hogy mindnyájan részesek legyenek a fellörésben. Azonban bántalom 
nem érte ezért öket. · 

Ebben az időben Babócsa népe már teljesen eggyé lelt Kisharsány
nyal: Temploma omladozóban van, hol kevéssel előbb keresztelte!<, isten
tiszteletet végeztek; A század végével azonban az· összeomlott babócsai 
templom alapját kiástál< és épitkezéseiknél felhasználták a kisharsá
nyiak. 

Ilyen szomoru volt a XVIII. század első felében a baranyai refor
mátusok helyzete. De a teher alatt nött, erősödött a· nép. A hitéért szen
vedő népen Isten áldá�a volt. Az igazán tusakodók, kik kitartottak az 
evangélium ügye mellett, Istentől megkapták, amire szükségük volt. 

. Gyarapodtak a lelkiek mellett anyagilag is. · 
Kisharsány földesura Caprara Aeneas · I 728.-ban meghalt, birtoka 

visszaszállt a koronára. 1728.-ban Siklós vára, hozzátartozó falvaival, köz
tük Kisharsánnyal a Batthyány család birtokába jutolt. 20) 

Kisharsány XVIII. századbeli nagyságáról, növekedéséről tájékozó
dást nyerhetünk a vármegye adó kivetési ivéböl. A vármegyei adó két 
részből állott, az egyiket katona adónak, a másikat háziadónak (domes
tica) nevezték. A háziadó 470/o a volt a katonai adónak. A házi adó kive-. 
tésénél adó alapul szolgált a házzal bíró gazda, annak nös, vagy nőtlen 
fia, kisházas és bérházas, e kívül a gazdasági állat és termény. 

A házíadókivetés alapjául szolgáló üsszeirásí. ívet táblázatosan adom 
1741. és 1752. évekről. Fontosak a felsorolt adatok, mert elénk tárják 
a község akkori közgazdasági állapotát, és a felsorolt nevekből megis
merhetjük a régi családokat, melyekből ma már kevés él utódaikban.

!
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Szembelilnő, hogy á biró, albiró, lelkész, tanitó, ésordapásztor és 
özvegyek állat- és_ terményállománya nern vétetett fel az összeirási jegy
zékbe, sőt az 1741. évi összeirásból lelkész és tanitó. neve is kihagya
tott, talán azért, mert adómentességük volt. 

Az 1741. évi összeirásban kevés név foglaltatik, ennek okát abban 
· kell látnunk, hogy a· pestis 1737-1740-ig ezen a vidéken is átvonult.
Az örökké vándorló katonaság megfertőzte a lakosságot, hiába való volt·
a hatóság óvintézkedése, a ve_szedelem kiterjedt az egész megyére. Kis
harsányban is nagyon sokan haltak meg. Az egyház elsö anyakönyvében,
melynek anyakönyvi bejegyzései 1759. évvel kezdődnek, a halálozási
bejegyzés előtti oldalon ez a szííkszavu fontos beirás olvasható: ,,Nb.
268 e-rek (emberek). holtak meg a' mult Pestisben ebben a' Faluban,
a' mint · az . akkori emberek állittyák". E bejegyzést hitelesnek ve
hetjük, mert a bejegyzés 19 év után történt, bizonyára olyan emberektől
szerzett értesülés után, akik átéltik a peslises idők borzalmait.

Mennyi lehetett á község lakossága· a század elején ? nem tud
juk, de az 1741. évi összeirásból arra következtetünk, hogy nagy volt,
mert a 268 ember meghalása után_ is a házas gazdák és kis házasok
száma jelentékeny.

Az 1752. évi összeírásban már több név van, még a falu koldusa
_is benne van a névsorban. Ugy látszik, kiheverte a nép a nagy lélek
veszteséget. A népesség_ száma évről-évre nő, nagy arányokban. Örven
detesen megállapilható ez már az elsö anyakönyvi feljegyzésekből is .
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A táblázatban kimutatott nagy szaporodás csak nagyobb lélekszám-
tói eredhelelt. A .házasságkötések számából, a szaporodás nagyságából 
visszakövetkeztetve nem tévedünk, ha a község létszámát 1759-ben leg
alább 550 lélekre tesszük. Ezt véve alapul,. 1770-ben már Kisharsány 
lélekszáma: 647 vol_t. 

1771-töl 1780-ig a· természetes szaporodás 24 lélek, 1781-től 
. 1790-ig 21 lélek. Ezen években igen nagy a gyermekhalandóság, leg
inkább a himlő szedte áldozatát, ami ellen akkor nem tudtak védekezni. 
1791-töl 1800-ig 90-el nött az egyház lélekszáma, 

Az egyház első számadási könyvében, mely 1766. évvel kezdődik, 
· az utolsó előtti lapon fel van jegyezve a kisharsányi iskolamester fize

tése, ahogy azt 1785 december 30-án bejelentették a -debreceni kollégi-
. umnak. A bejelentés első pontjában ezt olvashatjuk: ,,Minden pár em

ber, - kik legalább is vagynak 120-an, - ad egy hatoda buzát." E 
bejegyzésben adva van a párszám. Ebből lciindulva;1185-töl 1800-ig, 
az anyakönyvben a nagykoru halotti bejegyzéseket,·__:_ mint párszám 
fogyást, - a házasságkötések számát, - mint növekedést, figyelembe 
véve; a családok, illetve párok száma felemelkedik 174- re. Egy cseppet 
sem nagyítunk, ha e gyarapodások figyelembevételével Kisharsány lélek
számat az_ 1800-ik évben 780-800 lélekre tesszük. 

1791-töl 1800-ig közlöm az anyakönyvi adatokat, mert ehhez ha
sonló adatok későbben nem fordulnak elő . 
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1738-tól 1753. év végéig Kisharsány lelkésze: Dési Nagy Király . 
Lás.zló volt, kinek szolgálati ideje a pestis és az utána következő nehéz 
időkre esik. Nem mentes az ö. müködése se a sanyargattatásfól. A papi 
földek jövedelme eddig mentes volt a· tizedtöl, 1742 körül a siklósi 



gazdatiszt ura meghataim·azásából a birtokához tartozó· falvak prédiká
torait kilenced fizetés alá fogta és utána a tizedszedő is követelte tőlük 
a tizedet, ázt mondván: ahol van kilenced,· olt van tized is. A'prédiká
torok egyházi és papi 'földjeiket az adózás alól menlesiteni akarták, fo;.. 
fyamodványt írtak együttesen, de a felelet az volt, mutassanak szabadal
mat1 hogy melyik király, vagy földesur ajándékozta azokat a földeket 
az egyháznak? és ki tette mentessé a kilenced és tized alól ?1!3)

Különb_ eredményt nem várhattak, hiszen Mária Terézia uralma 
alatt is, a hatalmon lévőknek a protestánsok gyengitése volt a legfőbb 
célja. Csendes, ala_ttomos munkával fáradoztak ezért. Templomok, isko
lák elvevésével Jélemlitették · meg a protestánsokat. A földmiveseket, ipa� 
rosokat, lelkészeket, tanítókat helyzetük sulyosbitásával elkedvetlenitelték. 
Ugy gondolták, hogy igy könnyebben nyei-hetik meg őket. A katholikus 
egyÍlázba térőkre hivatal, rang, kitüntetés és más előnyök vártak. A 
dr_ávavölgyi református ipagyarság inkább viselte a mártíromság terhét, 
de hitét meg nem tagadta. , · 

Désinek • meg volt a kellő iskolai végzettsége, de élete körülményei 
miatt sokáig nem avattathatta fel magáÍ. 1750 aug. 14-én Helmeci Ko
moróczy István püspök, vagy ahogy abban a korban nevezték: super
inlendens három baranyai lelkésztársával együtt felavatta és lelkészi ok
levéllel ellátta.24) 

.Dési -Nagy Király László valószinüleg 1753. év végén halt meg, 
meri az 1754. január .havi egyházkerületi névtárban már Kisharsány 
lelkésze: Vitéz Pál ; Dési nevét pedig a névsorban nem lehet megtalálni. 

Désiröl és utódjáról a következő .feljegyzés található az első anya
könyv hátsó oldalán:, ,,T. Dési Lásiló uram, ki is folytatta szent hiva
talát itten 16. esztendőkig, ennek Succedált T. Vitéz Pál uram 1754. 
es'Ztendőben, ki is ugyan itten megholt 1766. esztendöhen március". A . 
feljegyzés „ki is ugyan itten. megholt" szavaiból arra következtethetünk, 
hogy mindkét lelkész Kisharsányban halt meg és temettetett el. 

Vitéz Pál 12 éves lelkészi munkásságának egyetlen fennmaradt 
mutatója az első anyakönyv.· Ebpől tudjuk, hogy felesége Berényi Sára 
volt. Házasságukból I<isharsányban egy Pál nevü fiu született 1760-ban. 
Valószinü, ez az utolsó sarj, más gyermekeikről nincs feljegyzés. Az 
anyakönyvi bejegyzésekből arra következtethetünk, hogy Vitéz Pál már 
koro.sabb ember lehetett. Reszketős kézzel irt bejegyzése nehezen olvas
ható. Működéséről különösebbet nem írhatunk. Vezetése melleit a csen
des néma szenvedésben is erősödött a gyülekezet élete ; 1766 március 
havában bekövetkezett halála· után Jámbor János lelt Kisharsány lelki
pásztora; ki „szent hivatalát szerényen folytatván 15 esztendőkig, -
1781-ik esztendők Sz. György havának 6-ik napján hirtelen meghalt a 
,,guttaütésben. "26) Eltemettetett ápr. 8-'án. Feleségének leány neve nincs 
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beirva gyermekeinek születési · anyakönyvi bejegyzésénél. Egy 1777-ik 
évi házassági anyakönyvi feljegyzésből látható, hogy lelkész mostoha 
leánya: Lendvai Julianna voú, ki férjhez ment 1777. május 27-én Kovács 
András kémesi tanitóhoz. E bejegyzésből kitünik, hogy ·felesége öz
vegy asszony volt, kinek első férje Lendvai nevü volt. Jámbornak· hat 

· gyermeke volt, ezek közül kettő korán meghalt. Négyen - Klára, .
Zsuzsánna, István és a második Éva tulélték édesapjuk haiálát. Későbbi
életükről semmit se ·tudunk..

Jámbor lelkész •idejében történt, hogy a baranyai kálvinistáknak
eltiltották husvétkor a passió éneklését és kdrácsonykor az éjjeli beszéd
tartását. Sok más, ehhez hasonló, apró semmiség került felszínre, mellyel
a pécsi püspök keseriterii akarta életüket, nehogy bántalom nélkülinek
és könnyünek vegyék helyzetüket. A református községek már előbb
besoroztattak valamelyik plebánia körébe. A buzgó plebánusok követelték

. a református hívektől is a stoláris és más jövedelmeket. Ez ment egy
darabig, de öntudatra ébredve megtagadták a hivek az igazságtalan adó-
zást. · ·' · 

A református egyház rabságának e sulyos éveiben is érzéketlen
maradt a vármegye a vallás sérelmekkel szemben. Kényelmesebbnek
tartották, ha a pécsi papságra bízzák a felmerült sérelmek elintézését.
Az elintézéssel _megbízott kanonokok a legnagyobb elfogultsággal ·arra
törekedtek, hogy a sérelmeket még szaporítsák. Nem orvoslás, hanem
lelketlen bántalmazás volt a céljuk. Beleszóltak az istentiszteletek tartá
sába, a háromszori harangozásba, az esketés és keresztelés stb.· vég
zésébe. A sérelmek akkor fogy.la�, mikor II. József lett a király.

A nyugati felvilágosodás elől nem zárhatta el magát Ausztria se. 
Uralkodója megértette a kor szellemét. A felvilágosodás fénysugarai be
világítottak az elfogult türelmetlenség éjszakájába. 

Ennek hatására a szabad szellemü uralkodó, - magyarországi. 
protestáns alattvalóinak védelmére, - 1781 október 29-én kiadta a 

· türelmességi rendeletet. E rendelettel megengedte a király mindenütt a
magán istentisztelet tarlác;t, a templom, iskola, paplak építését, de a
templomot torony, harang és nyílt utcára. szolgáló bejárás nélkül. Ki
mondta, hogy vegyes házasságnál, ha az apa katholikus, a gyermekek
mind két nemen katholikusok lesznek, elle.nkezö esetben a fiuk az apa,
leányok az anya vallásán fognak neveltetni. _Elismerte· a superintendens
egyház látogatási jogát, megengedte a zsinatfartást, kalholikus .királyi
biztos jelenlétében. Meghagyta, hogy- vallásáért senkit se üldözzenek stb.

Lelkes örömmel fogadták mindenfelé- a protestánsok a türelmes
ségi rendeletet, - bár ez csak kegyelmi tény és ·nem törvényes jogok
vissza állítása volt. Örömmel üdvözölték mindenfelé a vallás szabadság
hajnalát. A katholikus papság nem örvendett, feliratokat küldtek a ki-



�� 

tályhoz, tiltakoztak, de a rendel�t kihirdetése elöl ·nem lehetett kitérni. 
Klimó György pécsi püspök, - ki egyben Tolna, Baranya és Veröce
megyék föispánja volt -, ezután is arra törekedett, hogy a kapott en„ 
gedmények életbe menése elé korlátokat állítson. A katholikus földes 
urakat megkérte, hogy a református jobbágyok visszatéritésében nyujt
sanak segilö kezet neki. Ha mást nem. is, de annyit meglett sok helyen, 
hogy katholikusokat telepített le a református falvakba. 

Jámbor 'János · halála ,után· "interimálisnak .ó kegyelme hejében 
Hirilsi Vacans Predikátor, Tiszt. Kabai János Ur rendeltetett ugyan Sz. 
György Havának 22-dik napján; Fél esztendő mulva Fötiszteletü Supe
rintendens Virág Mihály Urunk paranlsolattyára innét elbotsáttatott. " 28) 

Kabai nevével találkozunk még egyszer az 1796. évi számadási könyv
ben. Ide ez van bejegyezve: ,.Egy Kabai János nevű· nyomorult Vacans 
Predikátornak 20 krajcárt adtunk." 

• Kabai helyettesitése után az egyház· lelkésze lett Vetsei István,

ki mint a.tolnai egyházmegye tiszteletes seniorának (esperesének) Turgonyi 
Gergelynek káplánja, - idereí1deltetett „Főtiszteletű említett Superin
tendens Urunktól és az Eklésiától 21-ik Szept. 1781.-ben idehozattatoit 
Madolsáról." Könyveit külön kocsi. hozta, a fuvaros költsége az uto11 
32 garas volt, ahogy a számadasi könyben látható. 

Felesége : Arany Anna volt. Házasságukból öt leány született, ezek 
kfüül csak Mária élte tul édesapját. 

Vetsei idejében történt a második templom és torony építése. 
E korban 'mindenfelé nagy megmozdulás látható. Az elnyomatás 

gyászos évtizedei után talpra áll a protestáns lélek, összeszedi erejét és 
hitéhez való ragaszkodásának bizonyságául nagy áldozatok árán tem-
plomot. renovál; vagy uj templomot épít. 

A kisharsányiak ,, 1785-ik esztendőben könyörögvén a tekintetes 
ns. vármegye elölt, hogy a templomjok két öllel kő matériából való 
hosszabbítására, falainak egy öllel való feljebb emeltetésére s egy kö 
toronynak épiltetésére szabadságot nyerjenek, melyet meg is nyertek; 
miután a mixta deputatio Hoj1si Beniamin föbiró, Goldperger István 
esküdt, Karantsi István senior, Földvári István prosenior, Gyurits Mátyás 
baranyavári · districtus v. Archi Oiaconussa jelenlétekben készült . Inves
tigatiójáról való Relátiójat beadta volna." 

Az építés nagy kiadását adományokból fizetik. Az ada
kozók neveit · és adományaikat feljegyezve találjuk az első számadó
könyv utolsó oldalain. A templomépitésre adott adományokon kívül a 
bevételi számadásban feltűnően sok az Isten dicsőségére történt ada
kozás. A hivek áldozatkészsége olyan élő töke volt, mely ontotta hálá
san adományát, mint a bővizü forrás vize. A hivek adományán kívül 
figyelemre méltó, hogy „ 1786 aug. 31-én A' Venerabilis Superintendentia · 
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küldött Kecskemétről Templomünk ·épttésére kilenc forintokat." - ,,A1 

Hejség adott a' templom számára 18 forintokat, 10 garast és 1 krajcárt." 
A befolyt. adományokból és az egyház más jövedelmeiből beindillatott 
az épitkezés Szabó István, majd Gasi István és Piriska János gondno-. 
kok idejében, I 787-ben. Az építési anyagok, kö, vályog, tégla , zsindely, 
fagerendák, deszka stb. beszerzése után kömives és ács pallérok szor
galmasan dolgozva bevégezték a munkát 1788. · év .végére. A . t�
rony köböl, a templom-falak. vályogból,. az épület. sarkai téglábói" 
épültek. A templom -födele· zsindelyböl, a toronyé bádogból ké
szült. A templomon öt ablak és két ajtó volt. Az aszt�los munkát Vályi 
Ferenc nevü siklósi asztalos végezte, ki 1789 nyarán a templomba kar
zatot is épített, 14 forint kialkudott árért. Közben a sok munkabér köny-

. nyebb fizetéséért az egyház 400 forint kölcsönt vett fel T. Földvári 
Sámuel nagyharsányi lelkésztől. Ezen _összeg után 5 0/o-os ka�at járt, 
a teljes tartozás l 790 február 16-ára egészen kifizettetett. ,,A tornyon 
levő bádog gömböt magok jó szántokból készíttették Mézes András és 
Szujkó András _20 forintokon és 5 garasokon._" - ,,Öreg Gaisi József 
és ifju Jaksa János készitették a templom gombját 10 forintokon ma
gok jó szántokból." - ,,Kis Kovát� József maga jó szántából készít
tette a' templom ajtaját 16 forintokon." 

Az 1789-iki évben már uj templomában dicsérhette Kisharsány 
népe az Urat. A lélekszámában megnőtt gyüle�ezetnek felépült a. viszo
nyokhoz mért szép, uj temploma. Nem lelkész-é, nem emberek- é az 
érdem, hiszen a legtöbb adomány is ugy volJ megnevezve :. ,,Isten di
csőségére." Isten dicsőségét hirdette és szolgálta az ujitott templom, mely 
a templom telkén feküdt, hátrább a mostani templomnál. Az uj toronyban a 

· régi harangok uj lakást kaptak. Egyik, a kísebb még 1764-ben öntetett
Grétzben, a másik eredetét megállapítani nem lehet; ennek ütőjét, késöbb
a ·harangot is elvitték Pécsre javítani. Valószinü ujra öntelték, erre kö
vetkeztethetilnk az 1789 febr. 2-iki kiadási feljegyzésből, hol ez van
irva: ,,A' Harangra vittünk Pécsre 48 frt 20 x-t".

Az egyház alapítással egyszerre történt az iskola alakulása is. Az
iskolák az egyház veteményes kertjei, ·melyekből gondos ápolással ki
nőnek az öntudatos lelkek, az egyház puzgó, áldozatos tagjai. Egyházat
iskola nélkül el se képzelhetünk. Az első tanitók valószinüleg a lelké
szek voltak. A XVII. századból feljegyzéseink nincsenek, a XVIII. század ..
tanítóinak nevét ismerjük a 11-ik anyakönyv, 6-ik oldaláról. A fel
jegyzés igy következik :
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„A' Kis Harsányi Ref. Ekklésiában volt Recloroknak Neveiket 
meglehet lálni ezen jegyzökönyvböl, hogy kiki m�lyik esztendöben jött 
és mennyit löllöt!.I' · 
1 .Amely esz-

tendöben 
jött" 

„Anno 
1711 

1713 

1716 
1732 

1726 
1739· 
1742 
1748 '. 
1750 
1753 
1755 

. 1760 

1762 
1767 
1769 

-1773

Domján Péter 
· Csáti Kánlor Péter
· Tsizmán Gergely_

Mikolai János · 
Tétsi András - •
Szilágyi János
Patakí András -

. Kereszturi András 
Békessi András 

·. Sas Mihály 
Pataki András -
Oláh István 
Tsokonai Pál --' 

. Szodorai András -
Komolai János ,megholt Mattyba 1804-ben 
Margit József - - - -'--- - -

,,Nb, A Debretzeni Collegiumból ily rendel jöttek": 

nA mennyit 
töltött" 

2 

3 

15 
4 

2 

4 

6 
2 
3 
2 

5 

2 

5 

2 

4 

13 

1 

1786 
1
. · Vetsey Dániel (tul a Tiszán nótárius lett) 5 

1791 Oláh Sámuel(PredikátorBaranyában,Kórósontl821 4"- stb. 
Tanítóink, .:,.- egy-kellő kivételével, - csak rövid ideig szolgáltak 

Kisharsányban. lgy mc.gy é� később is, mert a ki"sharsányi ref. tanítói 
állomás academica promotio volt. .A lelkipásztori szolgálatra készülő ifjak 
tanulmányaik elvégzése után tanítói szolgálatot teljesitettek. A három 
éves szolgálatot kitöllölt_ akadémikus rektorok, ha sok fizetés hátralékuk 

. volt a népnél, gyakran a 4-ik és 5-ik · évre is megmarasztaltallak. Tani tói_ 
szolgálatukat a lelkészi hivatás elökészitö szolgálatának vették. Megis
merték a gyermekek lelkét, gyakorolták a pasztoráció áldásos munkáját a 
gyermekek közt, hogy majd annál eredményesebben végezhessék később; 
mikor Isten akaratából gyülekezetet kapnak. 

A tanitókon kivül még Isten anyaszentegyházának· sáfárai, a lelki
pásztor segítő társai voltak: a gondnokok és a presbiterek. E korból a 
presbiterek neve nem jegyeztetett fel. A gondnokok nevét is csak 1783-tól 

· kezdve találjuk feljegyezve. A gondnokokat régen gondviselöknek ne-

' ' J1 
t 

'l_.,
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vezték, inert vezették ai egyház számadásait s arra viseltek gondot, hogy az 
egyház külső anyagi gazdálkodása jó rendben folyjon. Gondnokok: 1783-
ban Hajdú Sámuel, 1784-1785-ben Mikola Mihály, 178�- ban Gelentsér jó
zsef és Piriska János, 1787-1788-ban Kis Szabó István, Gasi István és 
Piriska János, 1789-ben Kis Kovács József és Gersó István, 1790-ben 
Gyurkó József és Hajdu Sámuel, 1791-ben Császár János és Hajdu Sámuel. 

II. József tiz éves uralkodása alatt több olyan rendeletet adott ki,
mely felzaklatta a magyar nép lelkét. Hiába volt jó szive a felvilágoso

, dott királynak, rendeletei csak visszatetszést, elégedetlenséget. szültek. 
Észrevette ezt a király is, azzal mutatta meg nagylelküségét, hogy 

rendeleteit halálos ágyán visszavonta. A visszavonás nem szólt a türel
mi rendeletre. Ez érvényben maradt továbbra is. II. József türelmi ren
delete csak részben szüntette meg az. elnyomatást. II. József után ked
vezőbbre fordUI a vallásszabadság ügye. Isten· olyan királyt ad ll. Lipót 
személyében hazánknak, ki megérti a kor intő jeleit és megszünteti a 
sok néma szenvedést, elődeitől eltérő, alkotmányos, atyai uralkodásával. 

A kisharsányi iskola· és ref. templom)930. évben. (Nyugati oldalról.) 
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A kisharsányi rei. egyház lejlödése a francia háboruk, a 

nemzeti megújulás és a szabadságharc idejében. 

. H. Lipót k{rály uralkodásával nagy változás áll be a magyar nem-
zet életében. A király az alkotmányos élet terére lép, országgyülést hiv 

. össze, ezen törvénnyel bizlositja a prolesláns egyházak szabadságát és 
jogait. Az 1791. évi XXVI. törvénycikk szükebbé tette a prot. egyházak 
szabadságát, mint á korábbi békekötések; de örvendtek ennek is, mert 
a Türelmi rendeletben könyör· adományként odadobott jogoknál több 
volt az új törvényben. ·A vallás gyakorlata, templomok, tornyok, haran- · _ 
gok, · iskolák és temetők használatával, mindenütt, mindenkinek, osztály
különbség nélkül szabadon· hagyatik. A földesúr belső telket köteles adni 
templom, paplak és iskola számára. Vallásukkal ellenkező szertartásokra 
kényszeríteni senkit sem lehet. A protestánsok vallás dolgában saját egy
házi elöljáróiktól függne!<, a katholikus papoknak sem párbért, sem stó
lát, sem más illetéket fizetni nem tartoznak; gyüléseket, zsinatokat tart
hatnak, iskolákat alapithatnak, · tanulóik szabadon látogathatják a kül
földi egyetemeket, vallásos könyveiket, - a katholikus vallás ócsárlása 
nélkül, -'- kinyomtathatják.· Az áttérések szabadon folyhatnak. Vegyes
házasság csak· katholikus pap elölt köthető, az ilyen házasságból szár
mazott gyermekek, ha az apa· �atholikus mindnyájan ; ellenben, ha az 
anya katholikus csak fiuk követik apjuk vallását. stb. 

Ez a törvény á sok tildöiés és elnyomatás után nyugalmat, békes
séget adott volna, ha a kormány és klérus tiszteletben tartotta volna. 
11 Lipót két éves uralkodása után 1. Ferenc letf a király, ki apja jó
ságát, bölcsességét nem örökölte. Minden ujilástól félő király volt, ki a 
francia 'forradalom eszméinek terj°edését országaiban titkos kém rend
szerével, önkényes uralkodásával és a cenzurával akarta megakadályozni: 
A francia háboruk iniall elfogialt király nem sokat törődött a vallásügyi 
törvény betartásával. · 

A klérÚs tagja, a ·törvény némely pontját kiforgatták. értelméből és
ezáltal jogaikban sértették a protestánsokat. A kormány nem csak elnézte, 
de támogatta is az ilyen törekvéseket. · lgy a . sérelmek nem szüntek meg
továbbra se.· A francia háboruk sok pénz és véráldozatot kívántak. A 
király önkényesen vetette ki az adókat az országra. Baranya is súlyosan 
érezte ennek terhét. A kincstár és az ország anyagi ereje teljesen kimerUlt, 
emiatt a pénz két izbe_n elvesztette értékét. A pénz elértéktelenedésével 
együtt járt a nép elszegényedése és nyomora is. -

Népünk a nyomasztó gazdasági· éveket kitartó, szívós munkájával 
legyőzte és folytatta a törvényben adott jogainál fogva egyháza építésé
nek nagy munkáját A fejfődés mutatója minden áldozattal járó épilkezés. 
Kisharsányban is folyik a munka. Alig végződött be 1788. évre a temp
Jom1 már ujabb épitkezéshez fogn�k. 1795-ben meg�pitik a „ tanuló-
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ház"-at, majd .kijavitják a paplakot és iskolát. (Tanulóház alatt a lelki
pásztor irodáját kell érteni.) A vezetés munkáját most is. Vetsei - István 
lelkész irányitja, ki szerény világító életével · hiveit szeretettel emeli a 
külső, nagy épitések elvégzett mezejéről a belső lelki épülés felé. Vetsei 
lelkészi családból származott, á szolgálat lelkét örökségül kapta, édes
apja is István volt. Édesanyja .e._ fia házánál élt, mint özvegy és l<is
harsányban halt meg 69 éves korában 1795 okt.. 11-én. Vetsei mun
kálkodása Kísharsányban 1797. évvel megszüník. Meghalt-e, vagy más-

, hová ment? könyveinkből nem állapithaljuk meg. Utóda : Kádas Imre,

életéről sajátkezüleg a következőket irta a 11-dik anyakönyv .3-ik olda
lára : a kisharsányi ref. egyháznak »Predikátora Kádas Imre ki is a' 
Néhai Fő. Tisztelendő Végveresmarti Sámuel Superintendens Ur mellett 
Kecskeméthen 1 esztendeig szolgált_ káplánságból hozattatott ·ide 1797 
áprilisben és szolgált 21 esztendeig, innen vitetett N. Harsányba Pre
dikátornak, már akkor mint Esperes, de minemü környlil állások között? 

·. a Tractuale Protocullum megmutattya. Született Kecskeméthen 1766-ban
15-dik Octoberbe, a' hol végezvén az alsóbb Tudományokat, ment Deb:.
reczenbe subscribalni 1785-ben, honnan 1786-ban Sz. György napkor
ment Lőtsére, de onnan · 1787-ben Lörintzkor vissza jött Debrecenbe,
s 1792-n jött Török Szent Miklósra Rectornak, hol 3 esztendeig nagy
meg eiégedéssel szolgállván, ment a' Jenai Akadémiába 1-795-ben, ahon
nan a fél esztendő cursus után lejött Erlangba, s' ott is félesztendei
cursus ellelése után jött hazájába Kecskeméthre 1796-ban s . lett a fent
tisztelt Superintendens ·Úr káplánnya. Házasodott Kecskeméthröl, Néhai
Ns és Nzetes Szánthó János Úr árva leányát Évát vévén feleségül, kitől
5 gyermekei születtek. Imre a mostani Rector. Juliánna megholt. Juli- .
ánna, ·Gedeon és Pál most életben vagynak. Ezen 21 .esztendők alatt

. minemű munkás voltam az Úr szőlőjébe? Magam itéletet nem tehetek, 
de hozzá lehet vetni, ........:. mikor elbucsuzásomkor ezen textus·! vettem fel: 
Filip. 4: /. Annak okáért szerelmes és kivdnatos Atyámfiai én örömem

és én Koronám, ekképpen álljatok az Úrban Szetelmesim. lgy jegyzetle 
3-dik április 1818 Kádas Imre s. k. Kádas gyermekei közül Pál később
nagytótfalui lelkész lett 1835-ben, hol 1866-ban bekövetkezett haláláig
szolgált.

· · 

Megemlitendő események, hogy Kádas lelkész saját köllségén két 
bádog boros kancsót készittelett az Úr asztalára; 1806-ban az egyház 
nagyobb 127 fontos elhasadt harangját eladták a pécsi harangönlőnek és 
helyébe egy 275 fontos harangot öntettek, ugyan ezen évben javitották a 
tornyot is nagy költséggel. A felsőbb rendeletek és fontosabb egyház- · 
megyei gyűlési határozatok fel iegyzése 1810. évvel kezdődik, egy külön 
erre a célra szolgáló könyvbe. Ebbe . jegyeztettek fel az „Ekklésiákra" 
vonatkozó törvények, melyek szabályozzák a presbiteri gyűlések tartását, 
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presbiterek, gondnokok, lelkészek kötelességeit stb. Itt találjuk feljegyezve 
azt az egyházi törvényt, mellyel megszüntettetik a lelkész marasztás régi 
rossz szokása .. ,,A--Predikátoroknak ez előtt szokásban volt esztendőn
ként való marasztalások, mivel -:-- a' melleit, hogy az régen ollyan szük-

. séges okból vette eredetét, mely ez elölt. sok idővel megszünt, � illet
len és a nyughatatlan elméjü embereknek garázdálkodásra és factiók 
tsinálására szolgálló kártékony alkalmatosság, ..:_ ellörültetett. " 27) Nagyon 
fontos bejegyzés Báthori Gábor superintendens 1816 máj. 16-ki körle
vele,· melyben jelenti, hogy közel 200 év óta n�m tartatott a rendkívüli 
idök miatt a Dunamelléki Egyházkerületben canonica visitatio. (püspöki 
látogatás.) 1790 esztendővel vallásunk szabadsága nagy részben helyre
állittatott „de éppen ez az esztendő kezdte mutogatni Európának csak 
nem minden országaiban a hadakozásnak azokat. a veszedelmes tüzeit, 
mellyek 25 eszt.-ig dühösködvén, a jobb intézeteket és igyekezeteket ép
pen annyi esztendeig gátolták. Míg végre az elmult 1815-dik eszt.-ben 
az Európai Szövetséges Fejedelmek kezeik el oltattak. Valamint ezek és 
még ezeknél több· akadályok hatalmasan oltalmazzák s igazítják az én 
nagyérdemű Antecessoraimat a visitatio dolgában, ettenök tehető _min
den akadályok s vádak ellen; ugy én kötve sem tudnék mentséget ma
gamra nézve találni, ha a régi_ ellüÍ1ések után is, ezt a szoros köteles
ségemet el mulatnám. El\·égeztem azért, hogy e folyó esztendőben Pün
köst után az Ekklézsiák visitátiojára megindul jak." ·,,Hogy pedig a Visi
tatio . munkája mind könnyittessék, mind rövidebb idő alatt véghez me- · 
hessen Nagy J. T. Uraimék az ide kapcsolt táblán feljegyzett Objectu
mok alatt levő kérdésekre feleletjeiket írásba · feltegyék, ugy a magok 
és Oskola Tanitók Sallariumát is, a praescribált mód szerint elkészítsék 
ugy, hogy ezeket érkezésemkor mind készen találjam. " 28) 

A kérdő pontokra a feleleteket beküldték a baranyai egyházak lel
készei is. A beígért canonica visitatio megtörtént Kisharsányban 1817 
junius 30-án. A Püspök úr Kisharsányba érkezett junius 28-án, 29-ikén 
hosszas utazása után megpihent, 30-án volt a hivatalos visitatio. A láto
gatás, templomi szolgálat lefolyásáról feljegyzés nem maradt. A püs
pöki látogatáskor a lelkészlak építése meghagyatott. A látogatás költ
ségeire az egyház 35 fr. 44 krt fordított. A látogatás után, ugyancsak 
Kisharsányban, a Fötisitelendö Superintendens Báthory Gábor úr elöl
ülése alatt tartatott Tract. Consistorium végzéseiböl jegyeztetett ftl egy 
néhány fontosabb végzés. 

A 17-ik számu végzés alöadja : v Tapasztalván Fő Tdö Urunk, 
hogy némely helyeken az Ekklesia protocolluma szerint; a botrán
koztató bünösök a helybeli Presbitérium által el is !illatnak az Uri · 
Szent Vatsorától ; ennek rossz következéseire nézve - a Budai Cano
nok szerint - rendelí : hogy a Presbirérium ezt magától ne cselekedje; 

------ . . .
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hanem az efféle cégéres bünösöket mindenkor a Tr. Consistoriumnak 
jelentse be, és ha attól ítéltetik az méltó_nak, az Ur asztalától való el
tiltásra, - az Ekklanak pro effectuatione állal adja, - igy a Presbi
térium megszabadul a vexáktól, a bünös is megbüntettetik, a mi -pedig 
a kárott1kodókat, veszekedöket, perlekedöket etc. illeti, azokat testi bün- · 
tetésre ítélheti s· a bíró által exequaltathattya." 

A 4-ik számu végzés tájékoztat Kádas · Imre _ lelkész és esperes 
· (senior) Nagyharsányba való költözése ügyé_röl is. ,,Nagy Tiszt. · Senior

Ur a Gener. Consistoriumtól Nagyharsányba rendeltetvén Predikátornak,
de mint eddig is azoktól el nem vitieltetvén, sőt most a Consistorium
előtt is declamalván a N. Harsányiak, hogy · a Consistorium ren
delésének . engedelmeskedni nem akarnak. Fő Tdö Superintendens
Ur maga is Törvény alatt lévén, a Consistorii.lm végzéseit .. meg nem
változtathatja, változtatni sem akarja, sőt készebb őket Predikátor nélkül
hagyni, mint engedetlenségekben megegyezni, melyre nézve is . rendeli :
hogy senkinek a T. Predikátorok közül a keresztelésen és esketésen ki-

. vül a N. Harsányiaknak semmi Predikátori hivatali szolgálatot tenni nem 
szabad, ezeket is pedig csak ugy, ha házánál s' parochiájába megke
resik, de nem N. Harsányban. A helybeli Rector pedig minden predi
kátori functiotól elliltatik, .az ő kötelessége egyedül az Oskolában - való 
tanítás lévén:"29) 

. A sulyos intézkedésnek meg lett az eredménye. Egy darabig · tar
tott még Iá_zadozás, de később beletörődtek a nagyharsáriyiak a felsőbbség 
végzésébe. Kádas Imre 1818 április havában átmegy Nagyharsányba. 
Után na az egyház lelkészé Vághó László, tractus notarius és assessor. 
Született 1778-ban, felesége Gózon Mária volt, ki született 179 I-ben. 
(Születési helyükről nincs feljegyzés.) Vághó előbb Mattyban volt lelkész, 
ahonnan 1818-ban hozták át. Házasságát Isten sok ·gyermekkel áldotta 
meg. László fiok 1830-bar:i kisharsányi kántortanító volt; kesőbb lelkész, 
lett; Lajos 1848-ban szintén kisharsányban kántortanitó, segéd lelkész, 
majd Kémesen rendes lelkész lett Eszter leányuk 1832-ben férjhez 
ment Nemes Szakács József mattyi lelkészhez; Anna 1832-ben "Nemes 
Galgóczi Nárancsik András belvárdi lelkészhez; Juliánna leányuk később, 
- szülei halála után - 1856-ban férjhez ment Vicze . László nagype-:
terdi lelkészhez. Mária, Eleonora, Antónia és · Krisztina leányuk, el
helyezéséről, későbbi életéről feljegyzésünk nincs .•

Vághóné 1833 március 6-án halt meg 42 éves korában. Halála 
okát az anyakönyvbe „ mejjbeli kelevény"-nek írták. Köztiszteletben és 
szeretetben álló lelkipásztorné lehetett. Ezt igazolja az · 1833 . március 
31-iki presbiteri gyűlés 2-ik számu határozata: A'. T. Predíkátor azon
költségnek, melyet Felesége eltemet�se alkalmával tett az Ekklésia,

ugymint koporsó, sírásók, forspontok - :meghatározását· kérvén; 
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· méltó fájdalmaiban is a T. Predikátor nagy örömmel érzi s illendő
háládatossággal veszi ; sőt a Maradéknak is, mint követésre méltó dicsé
retes példát idejegyzi, hogy minden költség a; boldogult eránt való
szives tisztelet_böl és szeretetből is elengedtetik."

A presbiteri gyülések - feljegyzés� 1822 január 1-ével kezdődik.
Előbb is voltak gyűlések, Kádas 1816. évi vizitácionális jelentésében
megjegyzi, hogy „a presbitériális gyülések actái csekélységek lévén,

, .min'd eddig nem jegyeztettek fel." A presbiterium lelkén viselte az 
.. egyház belső épitését. A botránkoztató bíínösöket gyülésbe citálta, hol 

a bűnösök bűneikhez képest kemé11yebben, vagy szelídebben megfed
dettek és megdorgáltattak.' A káromkodók testbeli büntetéssel is büntet
tettek. "· ,,A czégéres vétekben élök, minemüek a paráznák, eleikbe ter
jesztetik az ö büneik utálatossága és abból való megtéréseknek szüksé
ges volta, melyre megkívántatik az Istennel való megbékéltetés, az ekk
lésiának meg követése, melyet véghez is visznek a parochiális háznál 
a presbitérium előtt."·- 1822-től kezdve a presbiteri jegyzőkönyvek pon
tosan vezettettek. Lelkész komolyan vette hivatását, idejében sokszor 
ítélkezett a presbitérium káromkodás, fajtalanság,_ házasságtörés, rágal
mazás, házasság elrontás, vallás ·és vallási szertartásokat kigunyoló be
szédek bűneiben élök, a templomot és az urvacsorával való élést elke
rülő egyháztagok felett.Gondja volt a vasár- és ünnepnapok méltó megün
nepeltetésére. Felügyelt a templom szentségére, istentisztelet alatti hely
telen viselkedésért, neve'tésér_t, sugdosásért stb. templomi dorgálás és 
más büntetés is járt. A testi fenyítést, a bot büntetést a bűnösökön a 
községi elöljáróság hajtotta végre .. A nagyobb vétséget elkövetők s el
lenszegülők a járási főbírónak, vagy az uri széknek jelentettek fel meg- · 
büntetés végett. Az egyházi fegyelem ilyen . gyakorlása a harmincas 
évek végéig tartott, azután a bot büntetések • alkalmazásának nyomával 
nem találkozunk a presbiteri· jegyzőkönyvekben. 

A lelkészi és kátortanitói dijlevél megállapítása 1813-ból való, 
Vághó feljegyezte a presbiteri jegyzőkönyv utolsó lapjára : már előbb 
Kádas a vizitácionális jelentésébe következőképpen írta b� : 

„A kisharsányi reformata sz. ekkl�sia tiszteletes lelki pásztorának 

esztendeig való fizetése : 

1. Minden pár fizet 'két szapu buzát, öt szapu tesz egy kilát.
2. Minden pár két fertály bort, az ugy nevezett fertály 21 itcze.
3. Minden pár két nyolczada csutás kukoriczát.
4. Volt négy hold földje, melyeket a predikátor maga miveltetett, de

mivel kettejét még 1796-ban egy lakos az uraság hatalmával a pre
dikátortól elvette, maradt csak két hold, de amely csonkulásnak a
kipóto!ására a két holdat az ekklésia. szán tatja, vetteti, arattatja, ha

·l
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kukorica terem benne, annak is . szántatja; kapáltatja s haza hor-
datja. . . 

5. Kertje van kettő, egyik a parochiális háznál, másik a szomszédban
azt a dékány felkapálja, ezt a helység szántatja, dékány kapálja � 
kerittetik szorgalmatosan. 

6. Kendt:!rnek való földje van Babolcsán alkalmat_os, melyet a. helység
kétszer szántat. · · 

7. Kaszállója a temető-kert mely jó gondviselés alatt van, a predi
kátor maga kaszáltatja. ·

8. Borsó és Kender földje van Kósa völgyén, kétszer. szántatik a hely
ség által.

. 9. Minden pár- fizet egy jó tereh v. kötél szénát, mely _ legalább 30 
fontos, de a tehetősebbek többet is adnak. 

10. Tűzre való f�t keményet, 12 ölet.
11. A Stóla a tractusban bevett rendes szokás szerént van. ·
12. Az ifjak tizenhat esztendőkön felül fél-lukmát fizetnek, azaz ha bort

ád, buzát nem fizet, ha buzát ád, bort -nem, de mindenik mellett
ád egy nyolcada s;sös kukoriczát: .

13. Minden leány a vasárnapi Sz. György' naptól · Sz. Mihály napig
való cathekizállásért tizenkét esztendősön felül szolgál egy napszámot,
vagy egy fontot fon. A 25. esztendőn felül valók lukmát fizetnek.

14. Soha fizetés egyik esztendőről a másikra által nem megyen, hanem
ha különös csapás vet akadályt. • ·.

15. Mind_en szükséges épületek inegtétetnek s három tisztességes szobája,
kamarája, két kőpinczéje, pajtája, hámbárja, méhese jó gondviselés
alatt vannak.

· ·· · · 

16. Dékányt tartozik az ekklésia fogadni, kinek favágás, kert kapállás,
. feleségének gyomlálás; párolás, szitálás stb. köteleségök. A predi

kátor pedig ugy�m ezért egy pártól lukmáját elengedi. 
Siklóson 3. decz. 1813." · Aláírások ...

· ,,A kis-harsányi oskola rector fizetése ez:

1. Minden Qár ád egy hatoda buzát.
2. Minden pár egy nyolcada csumás kukoric:z:át. '.
3. Minden pár egy fertály bort, az úgy nevezett fertály 2 t itczés.
4. Az oskolába járó férfi és leány gyermekektől, ha jó olvasók, fél akó,

ha nem azok, egy fertály ¼ bor.
· · 

5. Ugyanazoktól, ha jó olvasók két, ha nem azok, egy nyolcada ku-
koricza csutástól.

6. Minden oskolába járó gyermek egy cániculáris csirkét ad.
7. Van egy 42 barázdából álló szölleje, melyet maga miveltet.
8. Tűzi fa három öl kemény.
9. Halottól, akár predikációs, akár énekszós, egy font hus, egy itGze bor.
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IÖ. Az oskola háznál levő kertiét és a kender földjét Babcilcsán az Ekk-
lésia megszántatja. . . . 

Siklóson 3-ik Decz. 1813.!' - Aláirások ...
A.� eklésia jövedelmét Vágh\') idejében egy hat ember által kapál

ható szöllő jövedelme és az önként való adakozás képezte. E szöllő 
után az uraságnak nem . fizettek dézsmát. 1828-ban az uradalom déz
mát követelt a borból, Mézes Ferenc és Miksa Máté gondnokok meg
tagadták- a dézma éldást, - ezért két órai tömlöcöt és 24 órai áris
tomot . szenvedtek a siklósi várban. Ezalatt_ az uradalom tisztsége az 
egyházi pince ajtaját erőszakkal feltörte és onrian három évre járó déz
mát k_ivett a -borból. Ugyanezt tették egyidejüleg Nagytótfaluban is. 

A két egyház borainak törvénytelen megdézmálása miatt keresetet 
inditott Szűri. István tábla bíró, mint a felsőbaranyaí egyház segédgond
noka s a kisharsányi és nagytótfalui eklézsiák pártfogója, saját felpe
ressége mellett Németujvári · Gr. Batthyány Gusztáv földesur ellen. A 
per 1831 március 2-án befejezödött az egyházak győzelmével. Az ura
dalom 313 fr. perköltséget fizetett és természetben visszafizette :az erő
szakkal elvitt bormennyiséget. Kisharsány 23 és fél akó bort kapott vissza. 

Vághónak az egyház külső •építésében is nagy érdemei vannak. 
Uj harangokat öntetett, elökészitette, éveken keresztül feh;zinen tartotta .. 
a paróchiális ház és a templom ujjáépitésének ügyét. 

A harangöntés ügyét az 1829. évi febr. 2-iki presbiteri jegyzőköny 
a 2-ik jegyzökönyvi száma alatt következőkép örökíti meg : 

„A Presbiterium jónak látja, miután Harangunk megérkezett, annak 
környülállásos leírását arra tett költségeinket, azon való írásokat, képe
ket idejegyeztetni, hogy valaha a szükség kívánván, itt egy summába 
megtalálhassa s tanuságul lehessen. 

Két harangunk hasadt el mostanába, egyik Pécsi 275 fontos, a 
másik Grátzi 35 fontos. Ez a kissebbik, mely 61 esztendőkig tartott 
elhasadt 1825. esztendejében, melynek helyébe pécsi harangöntő Wein
bert Péter urral · 91 ½ fontosat csináltattunk. A nagyobbik elhasadt 
1828 esztendőben, · miután csak 22 esztendőkig bírtuk volna. Ekkor arra 
határoztuk magunkat, hogy Grátzba késziltetünk helyette, mivel a pécsi 
harangöntő matériája nem legkedvezőbben recomendálja magát. E végre 
siklósi kereskedő Alexis Testvéreket megkértük, lennének eszközök benne, 
hogy nekünk egy jó matériából való harang készülne Grátzba, még
pedig, miuthogy a Helység szélesedett, nagyságára nézve lenne 4 mázsás. 
Az emlitett érdemes urak szívesen felválalták kérésünk teljesítését, 27-ik 
ápril. 1828. irtak Grátzba és a harang 27-ik novemberbe ugyan 1828-ba 
és igy 7 hónapok alatt Páli révbe· megérkezett; de· a harangöntő a 4 
mázsán&k 5 font hijját ejtet. Ezen harangra tett költségünk igy következik 
ezüstpénzben : 
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395 fontos Harai1g per 77 ½ kr • • 
Lakatos munka és feje . . . . 
Negyvenegy betükért a 1 kr 
Harmincad és assecuració a Guberniumtól 
Lehozás Pali révig . . . ·. 
Levelezés • . .. . . : . · . . . • 
Egy gyékény, harang takarni 

306 f 07½ kr . · 

20 f - kr 
� f 41 kr 
11 f 12 kr 
4 f 12 kr -

· - f 48. kr
. - f 24 kr

Convencz. pénzben Summa : 343 f 24½ kr . 
Ehhez járul első levelünkre tett költségek . - f 14 kr 
Páliból való hozatal ért szabolcsi embernek .· -:- f 78 kr 

. Áldomás felhuzásakor a harangnak . , · - f 19½ kr

és igy az egész summa : 344 f 46 kr 
mostan folyó váltócédulába 861 f 55kr. Minthogy pedig ezen nagy költség 
által - . mely egyenesen az ujonnani épitendő Paróchiára,, oskolára s 
ahhoz tartozó épületekre szereztetett össze, - nagyon megerötlenedelt 
az Ekklézsia kis Cassacskája; néni�ly helybeli, magoktól tanult mester- . 
embereket, ·u; m. Szekeres Jánost, Gazsi Sámuelt és Hajdu Sámuelt arra 

· a bátorságra vitt a magok buzgósága, hogy a harangnak tornyunkba
való felvonására ingyen, magokat önként ajánlanák, hogy eképpen. az

. ácsmesternek költséges felvonása kikerülödnék. Mely ajánlást ugyan 
készséges gondolkozások között, de az emlitett. embereknek bátoritó 
biztatásaik mellett,· a lakósok csakugyan elfogadtak. Ekkor a -többször 
emlitett mesteremberek egy ember vastagságu cseresznyefát keresztül 
véstek s leásták azt a' keritési1ek déli külső szegleténél, ismét egy két
águ tökét kifurtak s felkötötték a torony felső gerendáira.· Ezek voltak 
a csigák surrogatumai, melyekbe kut csigák tétetvén egy-egy furó vasat 
tettek bele $ eképen Oldi Kati Istvántól· kért malomkötelet ezekbe iga
zitván s délfelöl való toronyablakon huzattatván a' nyugatin pedig a 
harang emelkedvén szerencsésen helyretették azt, melyért a' feljebb em
litett áldomást valóban meg is érdemelték. A' harangon illyen írás va
gyon: a felső vállán: Kisharsányi Reforma/a Ekklésia készíttette: 1828. 
Ez az irás kívánságunkra tétetett. Az· alsó kerületéi1. a harangnak az 
öntő neve vagyon eképpen: - Johan Felst mich goss in Gratz, mint 
ezt minden jó mester fel szokta jegyezni. A korona alatt vésve vagyon 
395 font, a harang terhes volta, vagy nehézsége. Az első oldalán vagyon 
egy kép, melynek ez van aláirva: Johan Calvin. A másik által ellenben 
lévő oldalán egy lancsás vitéz látszik, melynek· ez van aláírva: Crini

_Hihető, hogy ez ama nagyhirU s érdemli höslink: Zrini Miklós akart 
lenni, ki 1566 körül Kisharsánynak is oltalmazója volt. Amidőn 
Siklós alatt Bosniai Török · Basát Mehemetet fiával; népével levágta,
amint ezt nemcsak a históriák, . hanem a· :siklósi határnak déli részén 
lévő nagy test halom is, - melyet mai napig is a _ lakósok a Török 
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temetésnek hlvnak --,,-: bizonyitják. Ezen két képet a harahgöntö kedves
lcedésből tette fel. A' Mindenható Isten cselekedje, hogy a' Maradék is 
buzgó Wrekedésünknek sokáig hasznát vegye. 

A papi lakds épitésének ügyét lelkész először az 1823 május 11-iki · 
presb. gyülésen vetette fel. Ezen gyíílésen parochiális fundusnak a két 
utca közti rész határoztatott, a régi papitelek lett a rectóri fundus. Az 
építendő díszes parochiális ház helyét sarokra, a két utca szélébe határozták. 

. Az épités ügyét a harangvásárlás ügye ·akasztotta meg. De azért 
nem felejtetett el. I 826 jan. 8-án 2. presb. jkvi szám alatt n Előterjesz
tette a T: Predikátor, hogy mind a Parochiális ház, mind a templom, 
mivel gyenge materiából építtettek; közel vagynak ahhoz, hogy nemso
kára semmivé legyenek és, két nagy épület egyszerre marad a Maradék 
nyakába; ennélfogva tanács.olta azt, hogy mivel most alkalmasint van 
kövünk, mintegy 500 forint készpénz lenne, ha épülnénk az adósok is 
jobban iparkodnának fizetni ; tehát a Parochiális Ház építésbe munkál
kodnánk,. mely ha egyszer készen lehetne a többi épületek könnyen 
folynának,· mivel a mostani · Parochiális ház szerszámja istálónak, az 
oskolái - ugyan erősebb fundamentumu Oskola házra, kamarára al
kalmasok · lennének, mellyel · azt is nyernénk, hogy ai Ingenieurtól · 
(mérnöktől) kimutatott helyek egészen helyrehozattatnáhak, · mely. most 

. az által is nagy fogyatkozást szenved, hogy nevezetesen a parochiális 
ház, jó darab fundusát a' rektori ház és Gyurkó János udvara foglalja". 

· 1828 márc. 9-ikén ismét előjön az épites ügye. ,,A T. Prédikátor
eleibe terjesztette a Presbiteriumnak, hogy minek utána a Mélt. Urasság 
Ingenieurje ki mutatta a parochiához tartozó helyeket, e' . mellett az 
Ekklésiának köve, mesze, téglája alkalmasint vagyon; tehát a Maradék-·. 
nak keserü szemrehányásait el nem kerülheti, ha a különben is elron
gyollott épületeknek megnyitását tovább is halasztja; - végeztetett: -
Noha a Presbiterium egyáltaljába nem elenkezik az uj épül�tek hozzá- · 
kezdéséhez; de felette sok akadályt· látván maga előtt, minemüek a' 
templom napkeleti részeinek végig hasadása, a né!gyharang elrepedése, 
a vájognak nem léte, melyet a szalma szük volta miatt aratásig nem 
lehetne készíteni a szerszám fának fogyatkozása; tehát mindaddig mig 
ezek is kipótolfatnának kéntelenittetik .az időre várakozni; és akkor az 
épületekről bővebben tanácskozni. Addig is pedig minden Ekklésia adó
ságoknak béhajtásán erősködni rendeli." 

1829 aug. 9-iki presb. gyűlésen is felvetődött az építés ügye, de 
ezen a templom építése mellett foglaltak állást. · 

1930 ápr. 4-ikén és aug. 1-.én is a templom ja vitás· ügye került 
tárgysorra, de mivel a siklósi szakértő kőműves nem ajánlotta a vályog 

· templomnak tégla oszlopokkal való megerősítését, az ujra építés köböl
és téglából ki�ondatott és az anyag beszerzése elvégeztetett.

11 
'I 
1 

1 
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1831 máj. 15-én abban állapodott meg a presbiterit.im, hogy az 
épitést a papi házon kezdi meg. Máj. 30-án helyszinen megjelöltetett, 
hogy a papi lakás hova épiltessék. De 1832 ápr .. 15-én is csak odáig 
jutott az építés ügy, hogy �löször a papi .ház épiltessék és_ a többi 
épületek felépitése csak ezután következzen. ·. 

· 1833 jan. 20-án· ,,Meghatároztatott, hogy a' Parochialis épületek
nek csinálása tovább semmi esetben tavasznál ·. nem halasztatik.-" Ilyen 
előzmények után az épitendő ház rajza elkészitése és a kömüvesek fel
fogadása után hozzáfogtak május ·10-én az épitéshez. Gondoskodtak az 
épités legjutalmasabb folytatásáról, a •vályogfal lömésröl és szerszámfák 
vételéről. A ház fedél szerkezetet is szept. 8. ikára elkészítették, a fa
ragástól vissza maradt forgács. értékét .a presbiterium 15 váltó forintba 
állapitotta meg. ,,Cserépnek, téglának, vályognak s egyébb matériáknak 
a' mi szükséges, beszerzése a' Gondviselőknek meghagyatott." 

A kisharsányi ref. templom belseje. 

1834 jan. 26-án az asztalos munka Kovács József siklósi asztalosnak 
adatott ki; szept. 14-ikén a padlásolási munkával is ö bizatott meg. 
1835 aug. 9-ikén a papi udvaron istálló felállitásáról határoztak. Abban 
állapodtak meg, hogy akkora legyen az istáló; mint az elrontandó is-
kola, melynek teteje alkalmaztassék az istálóra. Ezen épitkezések kö
müvessei voltak: Gazsi Sámuel, Szekeres János, és Hajdu Sámuel, kik 
egyen-egyenként napszámba kaptak 25 krajcárokat pengőbe, vagy vál-
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tóba· 5ö ·krt: - e meiiett tartást és mindenlk napjában .3 itce bort ka
pntt. Ai uj papilakas 2000. forintba került és 1835 végé"re készen állt, 
de lelkésze nem költözhetett bele,· övé volt a munka;. amikor már él
vezhette' volna· hcisszu, kitartó munkájának eredményét, az Ur elszóli
totta az· örök hajlékba>. a· 2 ½ évvel előbb meghalt felesége mellé. 
Vágó László: meghalt gyomorgörcsben 58 éves korában 1835 december 
2-án·. Elvégezte hüséggel a reábizottakat. - Sírja jeltelen temetőnkben,
a késö utódok elfelejtkeztek róla. ·

1. Ferené' király ön kényes uralkodása felébresztette a magyarság
nemzeti érzését. Iróink és költőink hangoztatták, hogy nyelvében. él a 
neínzet. A felébredt magyarság követelte az önkényuralom megszünteté
sét és az örszággyülés összehívását. 1825-ben a király összehívta az 
országgyűlést, ez a. gyűlés kezdete volt azoknak a reformoknak, amelye
ken később felépült az uj Magyarország. 1825 után Széchenyi áll a. 
nagy törekvések élén s az ö bölcs _irányitása mellett halad a felébredt 
magyar nép a szabadabb magyar jövendő felé. Az uj vívmányok hatá
sa mindenütt szembetünő. Élni akar a nagy jövőre hivatott nép. Élet
képességét kis falujában is megmutatja, hol a jövöre gondolva épit, 
áldoz. Nem a véletlen dolga, hogy Kisharsány külső és belső meguju
lása is erre a korra esik. Mintha érezné: sejtené a nép a közelgő nagy 
idők szelét, rákészül, szinte erején felül épitkezik: Papilak, templom, 
iskola, melléképületek készítése· mind erre az időre esnek. Követ bá
nyásznak, építési anyagot fuvaroznak, több ezer forint értékű szolgál
tatást tesznek az egyszerű jobbágyok, - fizetik szívesen a pénz vagy 
terménybeli építési hozzájárulást mert előttük_ a szabadabb jövő képe 
lebeg. 

Lelkipásztoraik is beleillenek a fejlődő élet keretébe. Nem akaszt
ják meg a nagy élni akarás külsö megjelenését, hanem a kor eszméitől 
áthatva népük élére állanak, hogy annál hamarabb jöhessen a megujulás. 

Vághó Lászlónak méltó utódja akad: Szente Zsigmond szemé
lyében. Édesapja Szente Pál, mohácsi református lelkész volt. Édes
anyját Kenessey Ráchelnek hívták. Szente Zsigmond született Mohácson, 
1800. dec. 22-én; megkereszteltetett dec. 29.-én. Szlilei jó módban élő 
emberek voltak, kik 700- rénes forint kölcsönt adtak II. József idejében 
Mohács városnak, ezenkívül iparosoknál, ééheknél kezességi zálog mel� 
lett 2500 forintjuk volt kihelyezve kölcsönként.9° 

Szente Zsigmond Mohácson, majd Debrecenben tanult, ott volt 
két évig· köztanitó és szénior, azután meglátogatta a bécsi és göttingai 
egyetemeket. Később rendes lelkész lett a Tolnai egyházmegye Duna
szentgyörgy egyházközségében 1831-ben: Itt öt évig teljesitett lelkészi 
szolgálatot, 1836-ban jött Kisharsányba, hol szolgált 1876 január 15-ig. 
. Vághó László által felépittetett uj_ lelkészi lakás első lakója Szente 

1 
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'.?sígmotid volf, ki elődje ,iyomdokain haladva a tempiomép1tés ügyét 
lelkén :viselte és sürgette. 1836 .. telére a lelkészi lakást megfelelő, jó 
kályhákkal láttatta el ; a parókiális udvaron ólakat, gazdasági épületeket 
épittetett. 1838-ban készülnek az uj templom épitéséhez; 1838 okt. 14-én 
a templom és épitendö .torony ács munkálatainak szerződését megköti 
a· presbiterium Heindlhoffer Antal siklósi ácsmesterrel.. 1839. március· 
IO�én a templomépités fedezetére elhatározzák, hogy ;,az Ekklésiánkban 
minden lélek, korkülönbsége n�lkül, e' jelenvaló esztendőkben fizessen 
be az Ekklésia Cassájába egy váltóforinlot. Fizettessék pedig mind 
azoktól, kiket a beirás életben talált, ha szinte valaki e jelen esztendő
ben meghalna is, vagy házasságra lépvén innét elmenne." Tégla· és 
mész égethetésre engedélyt kérnek s nyernek i!;i az uradalomlól_. 1840. 
évben szerződést kömivessel, mészégelövel, bádogossal, · téglavetővel, 

. kováccsal megkötik. ,, 1840. május 4-ikén tétetett le az uj templom

fundamentuma több egyházi yilági és tiszt. személyek jelenlété_ben, 
megelőzvén azt egy rövid beszéd, melyet a körülményekhez alkalmaz.a. 
va a helybeli prédikátor · mondott" 81 „ 1840 május 17-én ácsmester 
Heindlhoffer. Antallal, minthogy csak tizenkét öl hosszu,. hat öl széles 
templomra köttetett egyezség, a' teri1plom pedig most 13 öl hosszura· 
épittetődik, a 13-ik ölre megtevödött az alku 33.· Vft. és 30 · X-ban." 

1840 dec. 31-én határozza a presbiterium: ,,Akik az 1839. eszten
dőben kivetett lélekpénzt bé nem fizették, ezenlul _nemcsak a kivetett 
lélekpénzt, hanem annak inleressét. is, minden fr-1óf -egy garast esz
tendőnként fizetni tartoznak." Ugyanekkor. a kömives hátralevő mun
kadíjának kifizetésére határozzák: ,,az Ekklésiában minden lélek kor
különbség nélkül fizessen 2; - két v. forintot. Mely pénz fizet
tessék mind azoktól, kiket a beirás életben talált, ha szinte valaki 
az 1841-iki évben meghalna i_s, vagy házasságr� lépvén innét elmenne." 

1841. jan. 2-án „a torony nagysága változván az áccsal köttetett 
egyesség felbomlott." Uj egyezség szerint az ács munkadija 285 V. frt. 
és minden gazdától egy csirke. A torony bádogozási munkáját Lósz 
Mátyás pécsi bádogosnak adták ki 950 v. frt., 3 akó ·bor és mii1den 
gazdától egy csirke - kialkudott árért. 

1841. junius 20-án a torony gombja feltétetett. 
1842 febr. 13-án � templom épitési költségek fédezésére 1650 V. 

frt. kölcsönt _vett az egyház. 1842 julius 17-én „Gondolóra vévén az 
egyházi tanács, hogy a lakosokra kivetett Iélekpénzt, a templomépítési 
költségek kifizetésére soha be nem szedheti, hanem ha· szüretkor a pénz · 
fejébe bor szedődik; nem lévén azonban hely hová �' beszedendő bor 
tétessék, de különben is az Ekklésiának szükséges· lévén egy különös 
píncze: meghagyatott a Gondvíselöknek, · hogy mihelyt az aratási mun
kák szünnek, egy uj pincze építéséhez hozzá fogjanak, soha jobb módja 



iiem. !éven az Ekkiésiának az épitéshez, mint most, mikor a templomtól 
megmaradott anyagokból könnyen kikerül a munka." A pince építésére 
Gazsi Samu és Hajdu Samu helybeli lakosokat fqgaoták meg · 25 V. 
garas és 3 itce bor napszám d1j mellett. Ugyanekkor határozták: ,, semmi . 

. jövedelem forrás nem lévén, azonban az adósságok és kamatok fizetése 
el nem maradhatván, végeztetett: minden lélektől szedődjön az Ekklé
sia számára öt itce buza." 

Az építkezés ideje alatt nőnek a kiadások, ezek fedezetére a pres
bitérium ·ujabb és ujabb rendkivüli kirovást eszközöl. A nép zugolódás 
nélkül hordozza a nagy terhét, e mellett végzi a kézi és fuvar szolgál
tatásokat is. Mostani idősebb hiveink, - kik szüleiktől hallották, -
mondják, hogy a templom kőanyagának nagy részét a régi országutról 
hordták. A vármegye ugyanis kijelölt egy bizonyos hosszuságu helyet 
a régi országutból és ennek felszedendő anyagát az egyháznak adta uj · 
temploma építésére. Erről egyházi könyveinkben nincs feljegyzés: 

Az elkészült templom belső berendezésé�, az ülő padok készítését 
Kovács Dani és Hajdu Samu . helybeli lakosok végezték, az egyház 
anyagából, darabonként 2 váltóforíntért. A papi és szószék készítését 
Magdika János siklósi asztalos vállalta· el az egyház anyagából 150 
váltóforintért. A feslőmunkát Buda Ferenc siklósi mester végezte 120 

· váltóforintért.
1842 okt. 20-án ismét az építkezéssel felmerült nagy kiadások

ügye került a presbitérium elé. E gyűlésen elhatározták, hogy a kivetett
lélekpénz kamatját ne pénzben, hanem borban szedjék, mégpedig min
den forint után egy itce bort. ,, A templom építési költségek fedezésére
végeztetett: minden lélek fizessen öt itce bort és fél nyolcada csutás
kukoricát."

,,Az 1840-dik esztendőben elkezdett és 1842-ík esztendő végén egé
szen felépült templomra tett költség 7188 forint 43 krajcár vállópénzben."

Nagy áldozatok árán igy építette fel a kisharsányi gyülekezet szép,
nagy templomát, mely most· kilencven év multával is Baranya legszebb
templomai közé tartozik.

Az építési nagy terhekben nem merült ki az egyház, áldozatkész
ségét ujabb megnyilatkozásra serkentette az eddig elért szép eredmény;·
az iskola felépítésére is gondolnak, mert már az is roskadó félben van.
1843 január 15-iki presbiteri gyülésen elöhozódik az iskolaépítés ügye,
kimondják, hogy lassanként a szükséges építési anyagot be kell sze
rezni; hogy ne érezzék meg oly nagyon az épités költségeit. A ta
nítói fizetés egy részét is felhasználják az építési költségekre azáltal,
hogy jóval kisebb fizetéssel ideiglenes tanitót alkalmaznak. 1844 ápril.
3 l-én kérik az egyházmegyei tanácsot, hogy a tani tói fizetést még két
évig használhassák fel· az épitendö iskola költségeire. Ugyanekkor hat��

·-
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rozatilag k·imondták az iskolá épitését. ilyen · előzmények után;· 1844 
május 2-án az iskola alapköve letétetett. 1845 végére elkészült az 
.iskola és átadatott nemes rendeltetésének. 

1847-ben a templom kerítéséhez követ szereznek, 1848-ban a 
templomkeritést villányi kőmivesekkel megkészittetik 80 v. forint árban, 
majd a templomkeritési ajtókat. elkészítve befestetik, ugyanekkór az is
kola ablakai is befestetnek. 

Rektor lanilók névsorának folglalása .. · 

Ezen időszak tanitóinak, gondnokainak1 presbitereinek nevét köz- . 
löm, mert az egyház építésében, fejlesztésében ök is részt vettek. 

"Amely 
esztendőben 

jött" : 

„Anno 
1795 

. 
1802 
1806 

1809 

1812 

1815 
1818 
1821 

1824 
1827 
1830 
1833 
1836 
1839 

1839 
1844 
1845 

1
1848 

Petz Imre (1805-ben Békés .. vmegyei ·Ord. 
Kancellista) - - - - -

Veress János (Mohácsra ment rektornak) - · 
Várady Ferenc (később r11ocsoládi, veres-

marti pap - - - - - . - -

Nagy Gergely (Kadarkutra rektornak ment, 
azután pap Somogyban} - - - -

Szekeres István, rossz magaviselete mellett 
szolgált - - - - - - -

Kimiti János, hűségesen szolgált· - -

Kádos Imre, az akkori pap fia, szolgált -
Schwanda József, Morvaországból. való Nus-

laui fi � - - - - - - -

Borda József - - - - - - -

Lengyel József - -

.. .-:-
- - -

Sipos Károly - - - - - - ·-

Vághó László a mostani predikátor. fia -

Szőke Gábor (Kiskunszentm iklósi) - -

Sóvár István, ideiglenes tanító, szolgált -

Kecskeméti iskolából jöttek: 

Ungi Sándor - - - - - - -

Varga .Pál .ideiglenes tanító -
. 

- -

Földvári István -· - - - - -

Vághó Lajos, néhai Vághó László volt lelkész 
fia, dicséretesen szolgált, segédpap, majd 
kémesi rendes pap. 92) - - ...... -

,,A
-

mennyit 
töltött" 

.

. -

7 
4 

3 

3 

3 
3 
3. 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

l/2 

4· 

1 
3 

3" 1 



41 

Gondnokok voltak: · 1792-ben Szöllősi Ferenc, Gáber András 
)793-ban Szöllősi Ferenc, ·Iványi• Mihály, 1794-ben Szöllősi Ferenc' 
Balog Is1ván, 1795-f797-ig Kenyeres János; Gasi Péter, 1798-bat� 

-1<enyeres J�nos, Miksa István, 1799-1807°ig gondnokok neve ismeret
len, 1808-ban Véghi József, Gazsi István, 1809-ben Gyurkó János, Gaisi
Is1ván, 1810-ben Mézes Jónás, Piriska József, 1811-1812-ben Császár
Mihály, Piriska József, 1813_:_1814-ben K. Kovács Gergely, Gyurkó
Jáno�,c 1815-ben Gazsi Péter, Körös István, 1816-ban Iványi János,
Gazsi Ferenc, 18_17-ben Jaksa András, Balog Sámuel, 1818-ban Jaksa
András, Mikola János, 1819-ben N. Jaksa János, Gazsi János, 1820-ban
Gyurkó János, Császár András, 1821-ben Szöllösy Péter, Kövér János.
1822-töl kezdve három söt négy név is fordul elö a gondnokok évi
sorában, a ·harmadik, esetleg negyedik is kiskurátor volt, kik egyházfi
teendőket végeztek. 1822:..ben Kovács István, Kövér János, Hajdu Ger
gely,. 1823-ban Mézes István. Losonczi János, ifj. Szabó József, 1824-ben ·
Szabó Illés, Szujl<ó Ferenc, Hosszu János, 1825-ben Gazsi Ferenc, ifj.
Kovács Gergely, ifj. N. Császár József, 1826-ban Szöllősi János, Miksa
Mihály, Dézsi Imre, 1827-ben Losonczi András, Gazsi Sámuel, Dézsi.
Imre, 1828-1829-ben Mézes Ferenc, Miksa Máté, Kis Gazsi József,
1830-1831-ben Nagy Iványi János, Tunya János, Máté József, 1832-ben
Balaskó József, Nagy Iványi István, Bali János, 1833-ban ugyanők, de
Balaskó Józsefet évközben elbocsátották, helyébe Mézes Ferenc· válasz
tatott. 1834-ben Szöllősi János, Miksa András, Kovács István, 1835-ben
Miksa Máté, Iváryyi István, Gölöncsér Dávid, 1836-ban Kis Kovács
István, Szöllősi Abel, 1837-ben Gazsi Ferenc, Kovács Pál, 1838-ban
Kis Császár József, Szekeres Samu, Mikola István, 1839-ben Szekeres
J.�nos, Gyurkó József, Kovács Gergely, · Kapronczai János, 1840,-ben
üreg Jaksa János,· ifj. Kovács István, Hosszu István, ifj. Mézes Abel,
1841-ben Mézes Abel, Kovács András, Varga József, ifj. Hosszu István,
1842-ben K. Hosszu Samu, Gazsi István, Kovács Péter, Kovács Ferenc,
1843-ban Mézes Lajos,· Iványi András, 18,44-ben Császár Samu Hajdu
János, Kövér Ferenc, 1845-ben Szöllősi Abel, Miksa József, Kis Gazsi
István, 1846-ban Szujkó Jónás, Kis Gazsi István, Szabó Illés, 1847-ben
Körös István, Mézes János, Gazsi József, 1848-ban Kövér József, Hajdu
Sámuel, ifj. Kövér Ferenc, 1849-ben Gáber István, Kovács István, Lo
sonczi István.

A presbiterek nevei a jegyzőkönyvek vezetése óta jegyeztettek · 
fel. A feljegyzésekből a teljes névsort nehéz megállapitani, mert csak a 
gyűlésen jelen voltak nevei vannak megörökítve a jegyzőkönyvben. E 
szerint presbilerek·: 1822-ben Nagy Jaksa . János, Gazsi Péter, Szőllősi 
Péter, Körösi István, Gyurkó János, Losonczi András, Mézes Ferenc, 
Jaksa András, 1823-1824-ben az előbbiek és Mézes Jónás, 1825-ben 
mint 1822-ben, a két utolsó név kivételével, 1826-1827-ben, mint 1822-ben 
a hat elsö név, 7-_ik presbiter: Losonczi István, 1828-1831-ben ugyan
azok, 1832- ben Miksa Máté, Losonczi János, Szöllősi János, Gazsi Fe
renc, öreg Gazsi Pét�_r, Körösi István, Losonczi András, Méze� Fere1�c, 
1833-t 834-1835-hen üreg Gazsi Péter, Körösi István, Losoncz1 �n?ras, 
Mézes Ferenc Miksa Máté, Szöllősi János, Gazsi. Ferenc, Losoncz1 Janos. 
1836-tól kezd�e a presbilerek nevét a jegyzőkönyv elejére nem írták be, 

· igy ezután hiányos a névsor, csak az uj presbiterek nevei jegyeztettek fel
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1837-ben uj presbiterek: Kis Kovács István, Császár József, Szöllösi
Ábel, 1839-ben Iványi István, 1842-ben Császár Sámuel, Kovács István 
1844-ben Mézes Lajos, Szujkó Jónás, 1845-ben l(ovács András, Körö� 
István, 1848-ban Mézes János, 1849-ben Kovács.Pál, N. Császár József. 
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Kis emberek, robotos jobbágyok verejtékes, .áldozatos munkája 
nyomán megujult, hazánk legváltságosabb napjaira, a kisharsányi refor-
mátus egyház. 

Mig ezek történtek e kis falu életében, a magyar nemzet negyed
százados küzdelem után, az európai szabadság forradalmak hullám
zása közben, visszanyerte önállóságát, függetlenségét. A nagy át�lakul�s 
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·meghozta a jobbágyság megszilnését, az egyenlő közteherviselést; a
. népképviseleti országgyfilést, a felelős minisztériumot, a katholikus és

protestáns felekezetek egyenjoguságát. 1848. évi XX. törvénycikk bizto-. 
sitotla a bevett· vallások közötti tökéletes egyenlőséget és viszonosságot, 
kimondotta elvben. egyházi és iskolai szükségeinknek állami fedezését. 

. . Őröm volt mindenfelé, de nem sokáig. A bécsi udvar megbánta 
a kényszerhelyzet beh adott. engedékenységét, az uj : törvényeket meg
akarta semmisíteni. Ennek elérésére felbujtogatta a nemzetiségeket és 
fegyveres erővel támadt az egyedülálló magyarságra. Fegyverrel kellett 
megoltalmaznia a nemzetnek uj, kivívott szabadságát. A magyar nemzet 
önvédelmi szabadságharcában Baranya népe is részt vett. A Dráva 
mellett védvonalat szerveztek a községek lakóiból, kik védték a vidéket· 
Jellasich horváth bán betörése és az osztrák hadak ellen. A védvonal 
fövégpontja Eszék volt. Míg Batthyány Kázmér volt a vár parancsnoka, 
megvolt oHalmazva a vármegye, de amik_or Batthyányt Debrecenbe hívta 
a kormány, Rácz és Földváry parancsnokok átjátszották a várat 1849. 
febr. 13-án az osztráknak. Eszék eleste után az osztrák had Baranyát 
meghóditott területnek vette. Ezut�n még váltságosabb idők következtek. 
1849 márc. 4-én a bécsi udvar megfosztotta Magyarországot alkotmányá
tól és darabokra osztva besorozta az osztrák örökös tartományok sorába. 

Erre a magyar országgyűlés Debrecenben 1849 ápr. 14-én detro
nizálta a Habsburg uralkodó házat, kimondta az ors?ág függetlenségét 
és kormányzóul Kossuth Lajost választotta még. Az országgyűlés azt is 
elhatározta, hogy a nemzet létéért és szabadságáért az utolsó emberig 
folytatják a harcot. Ezután jött az igazi önvédelmi harc. Nagy áldozattal 
és erőfeszítéssel védte mindenfelé a nemzet magát. A hősies magyar 
fegyverek nyomában mindenütt győzelem támadt. 

Baranya népe se tudott belenyugodni az osztrák uralom elviselé
sébe. Dráva Ínellékének réformátus magyar népe 1849 ·juliusában meg-· 
mozdult. A felkelők minden községből tömegesen összesereglettek, fej
szével, kaszával, szuronnyal és kevesen fegyverrel felszerelve elindultak 
Pécs felé. A felkelő. sereg Turonyban tábort ütött. Hadakozáshoz értő 
vezérük nem volt, emiatt a lelkes tömeg buzgalma hamar lehanyatlott, 
amikor jött a szervezett ellenség támadása, nem állhatott ellent, futásban 
keresett menedéket.. 

. A felkelésben kisharsányiak is vettek részt, volt egy . áldozat is : 
Tűtűsi János, kinek halála a halotti anyakönyvbe így van beírva : ,,a' 
népfelkelésben elvérzett s' Szalont�n eltemettetett." 

Ekkor ütött· ki a kólera is, legerősebben a siklósi járásban jelent
kezett.. Kisharsányból kilencen hallak meg a veszedelmes járványban. 

Baranya riépét a felkelés kud�rca és a kolerajárvány megbénította 
továl?bi · tövekvésében. 
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. Közbe. az osztrák kormány behivla az oroszokat az .országba·. Hiába· 
való volt ezután katonáink végsö eröfeszitése. A szabadság ügye elbu
kott. Világosnál. A világosi napokat Baranyában csak csendesen, sirva 
gyászolhatták. A visszatérő honvédek falvaikba haza mentek, a császári 
kormány· összeiratta, · besorozta őket a császári hadseregbe. 

Majd következett Haynau kegyetlen bosszuja, azután az alkotminy 
megsemmisítése, a-z önkényuralom, melynek fömozgatója mindvégig abosszú maradt. , · 

A kisharsányi református egyház története Ferenc József 
önkényes és alkotmán•yos uralkodása idejében. 

A magyar szabadság ügyének gyászos bukása után jött az ön.kény
uralom, mely abban éHe ki magát, hogy mindenütt gyengitette a ·magyart 
és a magyar faj leggerincesebb ré"szét a ·protestánsokat. A ne.inzet alkot
mányának megsemmisítése után sor következett a magyar .protestáns 
egyházak jogainak elvevésére is. A császári kultusz minisztciium 1851-
ben rendeletileg megsemmisitette a protestáns egyházak alkotmányát. 
Megszüntették az egyházkerületi beosztásokat, a püspökök felügyeleti 
jogát, középiskoláinkra: ráerőszakolták az ausztriai . gimnáziumok szer
vezeti tervét stb. A miniszter rendelete nagyon megkötötte egyházi éle
tünket. A kisharsányi református egyház is együtt szenvedett az egye
temes protestáns egyházzal. A felsőbb rendeleteket tartalmazó könyvé
ben bőven megtaláljuk az önkény. uralom szomoru emlékeit, azokban a 
különféle rendeletekben, melyeket vagy a soproni, vagy a budai „Hely
tartóság" adott ki. E rendeletek nagyon megbénitották az életet, nagyon • 
sokszor jelentéklelen dolgokra vonatkozlak. Haynau - kormányzósága 
idejében, - a protestáns egyházaknak uj alkotmányt akart adni, egy 
ideig tervezete nem adatott ki, de 1859 szeptember 1- én megjelent egy 
császári nyílt parancs, patens, · mely az ö terve alapján akarta lerom
bolni a több mint 300 éves protestá_ns egyházi alkotmányt, hogy ön
kényesen olyat adjon, melyik nem nekünk való. A látszólagos előnyökért 
nem adták fel a magyar egyházak jogaikat. Tiltakoztak, emlékiratot küld
tek az uralkodóhoz, hogy vonja vissza a patenst. Ebben együtt érzett 
minden kis egyházközség. Kisharsányba is leérkezett a Dunamelléki 
Egyházkerületnek az uralkodóhoz intézett 1859 december 12-ikí felirata, 
melyet a presbitérium teljes egészében a· magáévá tett. A felírat teljes. 
szövege feljegyeztetett; a terjedelmes felirat záradéka így hangzik :. 
„esedezünk Felséged előtt legalázatosabb kérelmünkben, hogy kifejezett 
okaink alapján 

1. Méltóztassék az egyháznak: rendezése tárgyában kiadott cs. k.
nyílt parancsot, az annak nyomán kibocsátott miniszteri provisoriumot s· 
az e tárgyra vonatkozólag megjelent egyéb rendeleteket, hatályon kivil-

1 
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liekké tenni s ezáltal egyházainknak autonömiai jog épségét visszaadni. 
- 2. Méltóztassék egyházunknak, miként már több izben tett legalá

zafosabb kérelmünkben kifejeztük, azon tö�vényes és jogos állapotba 
vissza lépését megengedni, melyben azt az.·. 1848. év találta. 

3. Méltóztassék a hasonlóan · többször kért zsinattartási engedélyt
megadni, hogy igy egyházunk a törvény által meghatározott módon, ön
törvény hozása utján, ön maga által legjobban ismert szükségeihez ké
pest a szervezet munkáját elkészitvén azt a Felségedtöl nyerendő leg
kegyelmesebb helyben hagyás 'után mielőtt életbe léptethesse, addig is 
azonban 

· · 

4. Méltóztassék legkegyelmesebben a kormány· hatóságokat oda
utasitani, hogy egyházi testületeinket törvényes és jogos gyakorlat sze
rénti működéseikben ne gátolják'' stb.33) · 

Hasonló szellemben kérvényezlek a többi' egyházkerületek is. A 
feliratoknak egy kultusz · miniszteri uj rendelet lett az eredménye, ez 
1860 január 10-én adatott ki, ebben az egyházközségeknek, egyházme
gyéknek határidőt tüz ki a szervezkedésre. Meghagyja a miniszter á 
lelkészeknek, hogy ezt a rendeletet hirdessék ki a szószékből. De ide:.. 
jében tájékozás küldetett felsőbb egyházi hatóságunktól a lelkészeknek; 
-hogy a rendeletet ne hirdessék ki, mert „a lelkészek nem polgári kor
mányrendeleteknek, hanem Isten igéjének hirdetői, egyedül annak lehet
helye a templom és a szószé� is; ... " mert az 1791. évi törvény sze
rint a „vallásra tartozó dolgokban egyedül saját egyházi elöljáróiktól
függenek;" nem- hirdetheti a lelkész „mert öt ettől az érvényben s
gyakorlatban levő egyházi törvények, kánonok határozottan eltiltják," ..
„egyház kormányunk organismusa is határozottan eltiltja a lelkipásztort
és egyes gyülekezeteket a fontosabb dolgokban való r:ninden independens
intézkedéstől ... " ,,Nem hirdetheli ki a lelkész .nevezett, rendeletet azért
sem, mert különben esküjét megszegné, nem ésak annyiban, amennyi
ben a kánonokra s egyházi felsőség fránti engedelmeségre; hanem
annyiban is, amennyiben a presbiteriale regimenre megesküdött." ,,A
Dunamelléki, Tiszáninneni é� Tiszántuli ref. egyh. kerületek lelkészeit
eltiltják ama miniszteri· rendelet kihirdetésétől saját · egyházkerületüknek
a közelebbi időkben hozott és kibocsátott törvényes határozataik is;
melyek szerint meghagyatik mind az egyes lelkészeknek, mind az egy
ház más hivatalnokainak, hogy a császári nyílt parancs életbeléptetésére
nézve segédkezet ne nyujtsanak s mind ezen. ügyre vonatkozó dolgok- .
ban az 1791. évi XXVI. t.-c; 4. § szerint egyedül saját egyházi felsőbb-
jeiktöl · függjeÍ1ek." 34) 

Deputációt is küldtek az egyházkerületek Ferenc Józsefhez, de a
küldöttséget nem fogadták, e miatt emlékiratba foglalva kérték a patens
visszavonását. Vay Miklós, Prónay Gábor ezután magán kihallgatásra
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. jelentkeztek, az uralkodó fogadta őket és ök a . protestáns egyházak 
kérését előterjesztették. Válaszképpen e próbálkozásokra jött egy ujabb 

. kultuszminiszteri rendelet 1860 febr. 5-én, melyben a patens elöirása
szerinti szervezkedés sürgettetik. A kitüzött határidő eltelt, nem kellett a 
reformátusoknak a császár patense és sehol se szervezkedtek, A további

· ellenállásra és tüntetésekre -1860 május 15-én megjelent egy csdszári
kézirat, mely a patens elleni aggodalmakat alaptalanoknak nyilvánította,
de azért teljesítette a feltei-jesztett kérelmeket - Igy e kézirat kiadásával
jobbra fordult a magyar protestáns egyházak helyzete. Kevés idő mulva
1860 okt. 21-én kiadta az uralkodó a „diplomá"-ját, .melyben hangoz
tatta a jogegyenlőséget, vallásszabadságot, közteher viselést.

Ettől kezdve politikai életünk vezére Deák Ferenc, kinek ősi _al
kotmányhoz való ragaszkodása, bölcsessége megtermi a kiegyezés gyü
mölcsét, melyet az olasz és porosz háboruk vereségétől sujfott Ausztria
elfogad, nehogy birodalmának összeomlása következzen be, egy eset
leges, ujabb magyar szabadságharctól. Az 1867-iki kiegyezés ered�1énye
az uj alkotmány, .melynek születésével végkép megszünik a pátens és
a reá vonatkozó rendeletek. Az 1868. évi vallásügyi törvényekben az 1848.
XX. t.-c. jogegyenlősége kiterjesztetik minden hitvallásra. Az áttérés
szabaddá tétetik. Kimondatik, hogy a vegyes házasságok bármelyik fél
lelkésze előtt megköttethetnek, a vegyes házasságból születendő gyer
mekek nem szerint követik szüleik vallás�t. Egyik vallás felekezet sem
kötelezhető a másik ünnepének megtartására .. A katonákat saját hit
vallásu lelkészek része_sithetik lelkészi szolgálatban. A temetőkben vegye•
sen temetkezhetnek. Az egyházak é•s iskoláik igazságos arányban része
sitendök községi �s állami segélyben. Az uj egyházközségek alakitásá
nak joga kizárólag az illető hitfelekezeteké.

E törvények ha nem is mondotiák ki a vallás. felekezetek teljes 
szabadságát és jogegyenlőségét, de legalább egyengették az utját és a 
protestáns egyházakat felszabaditották _ a . katholikus egyház jogtalan 
nyomása alól. · . 

Az önkény uralom alatti küzdelmek egyformán megpróbálták. az 
egyházközségek hithűségét, multjához való ragaszkodását. A próbát 
derekasan kiállták mindenütt. Kisharsány I. b. 2. számu rendeletek 
könyvéből is látszik, hogy a gyülekezet lelkésze lelkén viselte egyház 
alkotmányunk megvédését. Lelkész ebben az időben is Szente Zsigmond, 
kinek már a lelkészi munkában segitő társai, segédlelkészci is vannak. 
A gyülekezet lelki irányitására lelkész és segédlelkészek mindent meg
tehettek és meg is tettek az akkori kor irányelvei szerint. A segédlelkészek 
neveit nem találjuk külön feljegyezve; csak az anyakönyvekből, -hová a 
szolgálatot teljesítő lelkésiek nevei bejegyeztettek következtethetünk. Ez

után indulva Kisharsányban a köVe_tkezö �egédlelk�szek. teljesítettek 
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.'szolgálatot: Vághó Lajos 1852-töl, ·Bekö Gábor 1857/1858, Alföldi 
Sándor 1858-1861-ig. Kerek Sándor 1861--1863-ig, Törő Lajos 1863-
1865-ig, Borbély László 1865/1866-ban, Sebestyén László 1866/1867-ben, 
Kálosi Géza 1867-ben, Fröhlich Róbert 1867/1868-ban, Sebestyén László 
1868-ban, Szász· János 1868/1869-ben, Fröhlich-Róbert 1869-ben, Vajda 
János 1869/1870-ben, Kis Pál 1870/1871-.ben, .·Szász János 1871-ben, 
Varga -László 1871/1872-ben, Széles Áron 187.2-1874-ig, Kájel József 
1874/1875-ben, Szétsi János 1875-ben. · 

. Az egy)1áz életében a következő emlitésre méltó események tör-
- téntek :_ 1852-ben e)határozza a presbitérium; hogy a lelkészi belsőség

keleti oldalát .kőfallal bekeritik; á kőfal kerítés elkészült 1859-ben;
1854-ban a templom, papi és tanitói-lak tetőzetét megigazítják, 1854-ben

· a lelkészi telken fekvö istálót cseréppel befedik ; 1855-ben az istáló
mellé szilárd anyagból ólokat készítenek; 1857 május 22-ikére· készül
el a szép vörös márványból való Úrasztala,· ugyanez évben a torony
ablakaira redőnyt tesznek ; 1863-ban a templom körül téglával a földet
beburkolják; 1868-ban a templom tulmagas tetejét alacsonyabbra szál
lítják, templomot, tornyot kimeszelik, · a végzett munka költsége 600
forint; ugyanekkor a többi épületek is kijavittatnak.

_ Fontos időpont az egyházközség történetében 1870 ápril 3. Ekkor
adta át az egyház iskoláját a politikai községnek. Az átadásról a pres
biteri jegyzőkönyvben megörökítve a következőket találjuk : ,,Az egyház
elöljáróság az egyház teljes joga fenntartása mellett beleegyezvén az
iskola községivé tételébe, hogy részéről a szükséges intézkedések idejé
ben megtétessenek : végeztetett :

Az egyházi elöljáróság a községi elöljáróság által felszóllittatván
az egyház jogos tulajdonait az iskola épületet, melyben van egy. lakó
szoba, egy konyha, egy tanterem, egy kamara s az épület _alatt pince,
a kerttel és kenderfö.lddel együtt általadja a ·községnek a' következő fel
tételek alatt :

1. A községi iskolai tani tó köteleztessék arra,· hogy a vallást s az
arra vonatkozó bibliai történeteket, imádságokat, zsoltárokat, énekeket
és éneklést a ref. tanulók minden osztályának, az egyházmegye által
meghatározott, vagy meghatározandó módon tanilsa s abból a gyerme-
kekkel vizsgát tartson.

2. A községi iskola tanitó köteleztessék a templomi szolgálatok
teljesítésére, ugy·mint az énekvezetésre, ünnepnapokon a délesti tanitás
végezésére és szükség esetében a hétköznapi könyörgés teljesítésére.

3. A községi iskola tanító köteleztessék a halottak temetésénél a
szokott szolgálatot teljesiteni.

4. Ha valamikor a mostani országos iskolai törvények és _iskolai
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rendszer megváltoznának: az egyház a fentemlitett javakat, mint jogo�. ·i

tulajdonát a község által épen visszaadatni kivánja." 
Ezen átadási határozatot az egyházmegye jóváhagyta, de az egyh.

kerületi gyűlés azt is biztosítani akarja, hogy kifogja ezután az iskola 
református tanköteles gyermekeit a vallásra tanitaní? Erre 1871 -okt. 
l-én végeztetett: ,, tisztelettel jelentessék, hogy a kisharsányi egyház, az 
iskOlát és -azzal járó javadalmakat a· többek között . azzal a feltétellel 
adta át a községnek, hogy a községi iskola tanitó a tanköteles gyer
mekeknek tanitsa a vallást és arra vonatkozó tantárgyakat a főtiszteletű 
egyházi felsőség intézkedése és határozata szerint: Mibe a' megyei . is
kolatanács is beleegyezett, oly csekély lévén az iskolaköteles gyermekek 
száma, hogy a va.llástanitására is elegendő idö fordítható. Mi tehát így 
intézkedtünk a vallástanitására nézve ; s ezennel határozottan · jelentjük, 
hogy é mellett maradunk, nem lévén abban módja kevés tagból alló 
egyházunknak, hogy külön vallástani tót tartson és dijazzon." 

E határozattal eliÍ1téztetett az iskola átadás ügye. Református is
kolánk községi lett, de a község 1874-ben és 1875-ben is az egyház
hoz fordult segítségért, amikor az iskolaépület javitásáról és a tanítói 
lakásnak egy szobával való kibővitéséröl volt szó. Egyházunk a segít
ségadást nem tagadta meg. Erejéhez mérten segítette a községet,� köt
vényen levő pénzeit átadta az iskola és tanitói lakás kibövitésére. 

1875-ben Gölöncsér János hárso.s dülői szöllőjét megvette Egyhá
zunk 400 forintért. 

A szabadságharc után tanitói szolgálatot teljesítettek : 
Várady Endre 1851-1855-ig. Kerek Sándor majd s. pap, később 

sósvertikei,. turonyi pap 1855-1858-ig, · Bokor Benő 1758-18?1-ig:Pesti iskolából jöttek: Gyenis István szolgált 1861-1863-ig, Sz1ksza1
Károly ideiglenes 1863-1864-ig. ·Horváth Mil1ály 1864-1890-ig. Horvát_hMihály volt az utolsó akademikus rektor, ki egyházunk felekezeti tanitóJa 
volt 1870-ig, az iskola átadása után községi tanító volt, mint ilyen az 
egyháznak kántora és vallástanitója is volt. Horváth Mihály nem nősült 
meg, háztartását édesanyja vezette, meghalt 49 éves korában :. 1890 
julius 31-én tüdővészben, 1890 aug. 2-án. temette lványos Soma nagy
harsányi lelkész és Szüts Dániel siklósi· kántortanító.· Sírját hálás tanít-
ványai szép sírkővel jelölték meg. 

Szente Zsigmond családi életéről a mostani öreg emberek nyujtottak 
felvilágosítást. Bátyjával, Szente Pál honvédkapitány, nyugalmazott csász. 
és kir. huszárfőhadnaggyal, ki szintén nőtlen volt, együtt lakott. Há�tar
tásukat unokahuguk Vinczy Rákhel vezette. Szentéék házában volt fiatal 
leány, fogadott leányuk, Vinczy Etelka, Vinczy Ferenc bellyei lelkész, 
esperes és felesége Rácz Krisztina leánya, ki később férjhez ment Hoffer 
Károly turonyi· lelkészhez. E rokonsági kapocs folytán került a Szente 
halála után a kisharsányi lelkészi székbe: Hoffer Károly. 

Szente Zsigmond 1876 január 15-én halt meg, halálának oka: 
aranyér, eltemette·: Kossa Károly nagyfalui és Bekö Gábor gyűdi lelkész•. 
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Rá egy hónapra követ�e bátyja ·Sze�te Pál is, ki · végelgyengülésben halt
meg 1876 február 20-an. Szente Zsigmond közbecsülésben és szeretet
ben élq ember volt. Lelkipásztori munkája idejében élte Kisharsány leg-

. mozgalmasabb, legáldozatosabb életét. Templom, iskolaépitése és több 
más kiilsö megmozdulása igazolja, hogy beletalált korába. Negyven évig 
szolgálta Kisharsányban _ lelkiismeretesen az Ur ügyét. A negyven éves 

' szolgálatnak sok, maradandó· műve maradt, melyek ma is hirdetik elévül
hetetlen é1demeit. Most élö öreg embereink a tisztelet és szeretet hangján 
eml_ékeznek róla és bátyjáról is, kivel testvéri megértő szeretetben élt,
közös sirban pihennek, sírjukat szép síremlék jelzi. . · 

Takarékos, jó gazdálkodó· munkájuknak eredménye Kisharsányban 
a 2. és 3. házszám alatti házas telkek __ és ezekhez járó birtok, mely fo
gadott leányukra, Vinczy Etelka, férjezett Hoffer Károlynéra szállt örök-
ségül, kitől gyermekei örökölték. · , . 

Szente mellett gondnokok voltak:· Szujkó János, Szöllősi János, 
Haraszti József 1850-ben, Hajdu Gergely,._ N. Császár József, Gyurkó 
István 1851-ben, · Tunya János, Miksa János, Gatai Samu 1852-ben, 
Iványi József, Császár János, Kovács Imre 1853-ban, Iványi József, Máté 
János, Gölöncsér .István 1854-ben, Iványi János, Szabó József, Fülöp 
Imre 1855-ben, Bali János, Mézes János, Vastag János 1856-ban, Varga 
József, Hosszu István, Gazsi István 1857-ben, Kovács Gergely, Kapron-. 
czai János, Iványi István 1858-ban, Losonczi András, Gazsi András, 
Beremeni Pál 1859-ben, Gazsi Péter, Varga Ferenc, Kovács András 
1860-ban, Bonyhádi János, Bali István, Kovács István 186 J-ben, Jaksa 
János, Poroszka János, Pakuszi János 1862-ben, Kovács Péter, Bonyhádi 
János 1863-ban, Kapronczai András, Kövér József, Mézes József 1864-ben, 
Máté József, Jaksa János 1865-ben, Miksa István, Szekeres István, Kovács 
János 1866-ban, Szujkó András, Gazsi János, ifj. Szabó József 1867-ben, 
Iványi István, - Kovács István, Kovács József 1868-ban, Kovács Péter, 
Hajdu Ferenc, Körös Sándor 1869-ben, Varga János, Gazsi István, ifj. 
Balaskó József 1870-ben, Barbás Kovács János, Kis Kovács János, 
Gazsi Ferenc 1871-ben, Hosszu József, Szabó István, Miksa János 
1872-ben, Kovács Sámuel, Varga János, Gazsi János 1873-ban, Szabó_ 
József, Körös András, ifj. Bali János 1874-ben, Losonczi András, Kis 
l(ovács József, Gyurkó József 1875-be;1, Császár Ferenc, Simon Sándor, 
Losonczi János 1876-ban. 

. Presbiterek voltak: Szöllősi Ábel, Kovács András, Császár Sámuel, 
Mézes János, Szujkó Jónás; Kovács Pál, Kovács Gergely 1856-ban, 
Losonczi András, Kovács András, Mézes János, Szujkó Jónás, Kovács 
Gergely, Kovács Pál 1860-ban, Szujkó Jónás, Losonczi András, Kovács 
Pál, Kovács Gergely, Tunya János, Miksa János, Kapronczai János 
1864-ben, Kovács Pál, Tunya János, Kovács Gergely, Császár András, 
Kapronczai János, Gazsi András 1867-ben, Kovács Péter, Kovács István, 
Poroszka János, Kapronczai András, Szujkó András, Gazsi János 1870-ben, 
Kovács Péter, Kovács István, Poroszka János, Kapronczai András, Gazsi 
János, Szabó István 1873-ban, Miksa István, Jaksa János, Körösi András, 

. B .. Kovács János, Losonczi András, Kis Császár János 1876-ban. 
Szente Zsigmond halála után a helyettes lelkészi teendőket 1876 

január 15-ikétől 1876 május 20-ig Szécsi János teljesitette. 
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Hoffer Károly volt kisharsányi lelkész; 

1876. május h·avá�an hivta meg a kisharsányi -_ gyülekezet _ lelki
pásztorául nemes Schavniczai Hoffer Károly turonyi lelkészt. Hoffer 
Károly Gordisán született 1839 junius 14-én; édesapja Hoffer Pál gor
disai lelkész volt, édesanyja Karacs Mária, kinek apja Karacs Ferenc 
hires rézmetsző, anyja, Takács Éva írónő volt. Gimnáziumi tanulmányait 
Nagykőrösön végezte, hol tanárai voltak Arany· János és Szász Károly. 
Gimnáziumi tanulmányainak elvégzése Után Pestre ment, hol a theolo
giát végezte 4 év alatt. Theologus korában nagy - kedvvel foglalkozott 
az ószövetségi irástudománnyal. A héber - nyelvet tökéletesen elsajátí
totta, egy héber nyelven irt novellájáért angol theologiai tanárok arany 
jutalomban részesítették. Később is az ó szövetséget héber - eredeti.
nyelven olvasta. Theologiai tanulmányai után Pesten két évig tanitó 
káplán volt, majd haza ment Gordisára, hol édesapja mellett másfél 
évig káplánkodott. Innen t 865 .május 6-ikán Turonyba választották lel
késznek, hol mint rendes lelkész szolgált 1876 május 20-ikáig. 

Hoffer Károly 1876 május 16-án a kisharsányi presbitériumban 
bemutatta az esperesi koncesszát, a presbitérium május 22-ikére _ hatá
rozta az elköltöztetést, amikorra 28_ szekeret küldött Turonyba. Hivatalát · 
1876 május 25-én vette át, ünnepélyes beiktatása május 28-án volt; 
beiktató lelkész Bekö Oábor volt. A beiktatás örömére az .egyház egy 
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mázsa lisztet' vásaroit és készittetett el. Örvendett a gyülekezet, mert 
papjába11 olyan. embert kapott, kit már jól _ismert, papnéjában pedig
visszakapta volt lelkipásztora fogadott leányát, kit kedvességéért, jó 
szivéért mindenki sieretett. Ugy jöttek Kisharsány�a, mint haza. Sze
retet fogadta, nielyet nem az ujság kedvéért előlegeztek, hanem az eddig 
ismert élet megnyerése feletti örömért nyujtottak nekik a hivek. 

Hoffer Károly az egyház ·anyagi helyzetének javításáért alapitotta 
1876-ban az egyházi magtárt. Az egyháznak· régebb csak � szöllökböl 
és az adományokból volt jövedelme, kötvénnyel kihelyezett pénzét már 
előbb a községi iskola bővítésére ·adta .. Az esetleges nagyobb kiadások 
fedezetére alapittatott a magtár, melybe minden fertály birtok után ¼ 
mérő buzát fizeUek az egyháztagok, 3 évig. Ezen befizetéssel megala
lmlt a magtár, melynek készletét kölcsön. adták. A magtár jól jövedel
mezett, a felmerült egyházi kiadásokat könnyebben fizethették, mert a 
magtár jövedelméből telt a kiadásokra. Az egyház anyagilag jobb hely
zetbe került, ennek következménye lett az egyház vagyonának jó_ karban 
tartása. 

A lelkészi lakás kertjében a nyugati oldalon nem volt kerités, -
mert a helyes határt sem a tanitó, sem a presbiterek nem tudták kije
lölni : Hoffer mérnököt hozatott ki és a helyes határt fe_lméréssel álla
píttatta meg. 

1877-ben 200 forint költséggel magtári épület készűlt. 1878 juni
us 5-én jelenti lelkész a presbiteriumban, hogy a templom fedélzetének 
tatarozása kor észlelték, miszerint a templom „ középmennyezete a nyu
gati oldalon több helyen meg van repedezve és különösen a nyuga-
ti oldalon levő boltozat, melyen a középmennyezetnek feküdni kelle
ne, a nyugati fallal együtt megcsuszott annyira, miszerint a mennyezet 
és boltozat közé, melyen a mennyezetnek feküdni kellene, felülről egy 
coli üredék ·van, alulról pedig a hasadék egy coli nyílást mutat, ezen 
kivül a falakon, a karzatokon is számos repedés van, melyeknek kija
vítása sürgős, mert nagyobb veszély is támadhat belőle. A javítások 
elvégzésére egyház 150 forint kölcsönt kért az egyházmegye pénztárá
ból. 1879-ben a lelkészi belsőség nyugati és északi oldalán uj kerítést 
készitenek. 1881-ben a külső nyári és mosókonyhát építik fel, mert a -
belső konyha erre a nagy fűst miatt. nem használható. A pincesorban 
a papi és egyházi pincét is bekeritették. A lelkészi telken az istálót 
kijavították. E javítások elhatároztatása nem kis vesződséggel járt. Vol• 
lak többen a presbiteriumban, kik a javíttatást feleslegesnek tartották és 
ellenezték. Lelkész azonban, ha nagy harcok árán is, de a szükséges 
javítások ellátását mindig kellő időben elhatároztatta; elvégeztette. 

1882 febr. 4-én, a presbiteri gyűlésen, lelkész nagy elkeseredéssel 
jelenti, hogy az elkorhadt ablakfélfák és ajtók kijavítása elmaradt. Az 

,,, 
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ablakok annyi�a rozzantak, hogy a szél a iakásba besivitott, · gyermekei 
meghültek, sulyosan megbetegedtek, emiatt saját házába átköltözik addig 
mig a szükséges javitások el nem végeztetnek. Lelkész átköltözése nag; 
feltünést keltett, meg is_ volt a hatása,. mer:t a huzódozó· presbiterek is 
belátták a javítások szúkségességét. A. javításokat elvégeztették, igy a 
lelkész is visszaköltözött a. papi lakásba.· . . 

1884-bei1 a vihar által· megrongált templom ·és toronyfedél javitfá.
tott ki, ugyanekkor a toronyt kimeszellették_ és a toronyfedél bádogját 
olajos festékkel befestették; e javitások költsége 300 forint volt. . · 

1886 ápril. 4-iki presb. gyűlésen lelkész jelenti, hogy „Főtísitelen
dö és Méltóságos Szász K_ároly püspök ur, a zsinati törvény 138. §-a 
szerint, a jelen év tavaszán a felsöharanyai ref. egyházmegyét tátoga� 
tándja meg s mint. a körlevelében· tudatja Kisharsányban püspöki láto-
gatását április hó 29 -én a délelőtti órákban tartja." 

Hatvankilenc .év telt ·e1 az egyház életében püspöki vizitáció nél
kül. Elgondolható, hogy mily örömmel. várta · és. fogadta 1886 április 
29-én, Kisharsány n�pe, szeretve tisztelt püspökét. Az ünnepélyes fogad
tatás után istentisztelet és iskolalátogatás vplt, rnely után lelkész. jelen
!ése alapján a hivatalos v·izsgálatot megtartolták. Püspök ur kíséretében
voltak: Szilády Árón egyház kerületi főjegyző, Kóvács Antal esperes,
Vinczy Gyula béllyei, Kovács Bálint adorjási, Dányi Gábor nagytótfa
lui lelkészek, a hatóság részéről Antal Pál szolgabíró.· Délutá�1 3 órakor
ment át püspök ur kiséretével Nagytótfaluba. Itt létükről bővebb feljegy
zésünk nincs, igy nem tudjuk, hogy mikor érkeztek Kishars�nyba ?, hogy
ki hirdette Isten igéjét? és mik voltak a püspök ur megbagyásai?

A következő évek eseményei köziil megemlitendö, hogy 1887 
julius 23-án · nagy vihar és jégverés okozott nagy kárt községünk hatá
rában.· Az Esperesi Hivatal körlevélben hívja fel az egyházakat, hogy 
jelentést tegyenek a kárról. A presbitérium az Egyház kárát harminc 
forintra, a lelkészét ötvenre, egyesekét négyezerharminc forintra becsülte, 
mert a határ sárii. részét, hol a tavasziak voltak vetve, teijesen semmivé 
tette a jégvihar. De, hogy a kárnak megfelelően,, ·községü11k valamilyen 
segélyt kapott volna, arról nincs feljegyzésünk. • 

1889 május 19-iki presbiteri gyűlésen felvetődik az orgonavásár
lás kérdése. Lelkész gyűjtőívet bocsájt ki, de ez nem veiethetett ered
ményre, mert a hívek csak 100 forintot jegyeztek. 1889 de�ernber, 22-én 
ismét felvetődik a kérdés, a presbitérium elhatározza, hagi az- 1890. 
évben minden lukmás lélek fizessen, a gondnok kezéhez egy forintot, 
orgona beszerzésre·. A presbitérium ezen határozatát a közgyűlés is 
jóváhagyta. 

1890 szeptember 7-én a presbitérium megbízást adott_ lelkésznek, 
tanítónak, Kovács Józsefnek, Gazsi Ferencnek az orgona vásárlásra, 



Ügyan akkor eihatározták, hogy az iskola számara harmóniumot vesz
nek, melynek árát az iskolai pénztár, a polgári kör és az egyházi pénz
tár fizeti. Egyház hozzájárulása 20 forint volt .. 

1890 nov. 30-iki · presbiteri gyűlésen · ismét az orgona vásárlás 
ügye. a fő tárgypont. El határozzák, hogy nyolc változatu orgonát fognak 
vásárolni és ennek fedézetére az 1891. és 1892. évekre is kiróják az. · 
egy forint személyi· adót, a gazdagabb egyházi adózóknál a gyerme
kek után kötelezővé teszik a fizetést. E határozatot a közgyűlés is elfo
gadta. 

Ezek után Angster József pécsi orgonakészitőtöl 1340 forinttal 
orgonát vesznek, az orgona teljes árát 1893 január l-ig kifizetik. Késöbb 
az orgona játékasztala elé néma. Sípokat is rendeltek, az orgona disze
sebbé tételére, ennek ára hetven forintba került, mely összeg adomá
nyokból gyüjtetett ·össze .. 

. Az orgona felavatása 1891. julius 12-én volt, melyre a presbité
rium határozatából meghivattak, - imádság tartásra : Iványos Soma 
nagyharsányi, igehirdetésre: Ambrus József viszlai lelkészek; vendége
kül: Kovács Antal esperes és Czucz Lajos nagytótfalui lelkészek. 

A szép templomba ott ékeskedett az uj orgona, ujabb bizonyitéka 
a hívek áldozatkészségének. Telve volt mindig a templom imádságos 
lelkekkel. Örömmel szállt fel az orgona komoly;. égbetörő hangjai mellett 
a buzgó éneklés a gondviselés Istenéhez. De nem az uj orgona volt 
az igazi vonzó erő, melynek hangjára megtelt a templom, hanem az 
Isten igéje, melyet szeretett. lelkipásztoruk nyujtott a szomjuhozó lel-
keknek. · 

1890-töl 1908 okt. 15-ig Hegedüs Titusz volt a község tanítója, egyhá
zunk kántor; hitoktatója. Jó orgonista és kitünö énekkar vezető volt. 
Több alkalommal szolgált énekkarával a templomban, különösen ünne
peken és más alkalmi istentiszteleteken. · 

Méltóképpen meggyászoltá Kisharsány Kossuth Lajos halálát is. 
„ 1894 április l-én délelőtt· 10 órakor nagy hazánkfia Kossuth Lajos 
temetése órájában, az elköltözött nagy hazafi nagy érdemeit méltányló 
gyászistentisztelet tartatott, mely alkalom mai a gyülekezet tagjai teljes 
számmal jelen voltak, a dalárda is a gyászbeszéd előtt és után gyász
dalokat énekelt Hegedüs Titusz tani tó vezédete mellett." 

Kossuth Lajos temetésén Budapesten egyházunk tagjai közül részt 
vettek: Kovács János, Iványi István, Kovács József, Kovács József
Hoffer Kálmán. 

· · 

Kisharsány politikai tekintetben mindig ellenzéki volt. Megalkuvást, 
meghunyászkodást nem ismerő népe, évszázados küzdelmein keresztül 
mindig ellene _szegült a .szabad fejlődést megakadályozó, elnyomó törek
véseknek, Az idök változhattak, a nép ugyanaz. maradt. Valósággal ter-
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mészetévé lett a szabadság szeretete; lelkesedtek a tiegyvennyólcas esz:. 
mékért, hiszen a jobbágyság állapotából azok szabaditották ki 1848-ban 

. hitték, hogy azok az eszmék könnyebb életmódot biztosithatnak a ter� 
jeszkedésében lehetetlenné tett, körülárkolt, folyton fogyó baranyai ma
gyarságnak. Képviselőválasztásokon mindig a függetlenségi párti jelöl;. 

. tekre szavaztak. Igéretekkel, erőszakkal, vagy előnyökkel nem leh.etett 

. . .

megingatni őket. Az elvhűség náluk öntudatos volt, ez volt életüknek 
bántalmazhatatlan .pontja. E kényes pont lett ütköző · lelkész és gyüle
kezet között. Hoffer Károlyt meleg szeretet övezte körül, gyülekezete 
lelkes örömmel hallgatta ajkairól Isten igéjét. A legszebb összhang volt 
gyülekezet és pásztora közölt . . . Kisharsány helyes irányban haladó, 
egyházi életében szépen növekedő község volt. Lelkész örömmel irányi
totta a hiveket, boldog volt, hogy hallgattak szavára és hogy munkája 
eredményét láthatta is. Mindig csodálkozott az olyan gyülekezeten, hol 
hivek és lel kész között egyenetlenkedés volt. A lelkiismeretes, buzgó 
lelkipásztor nem gondolt arra, hogy ez a veszedelem hozzá is betéved
het ... Váratlanul jött el, egy képviselő választáskor. Hoffer kormány
párti, 67-es politikai magatartását a hívek nem jó szemmel nézték, mikor 
látták, hogy nemcsak más politikai véleményen van, de pártjának szavazókat 
is szeretne szerezni, elfordultak töle. Az elfordulás abban mutatkozott, 
hogy nem mentek a templomba. Az Isten házához és igéjéhez ragasz
kodó nép politikai pártszenvedélyétöl elvakulva b_üntetni akarta a lelkészt 
és nem vette észre, hogy saját magát büntette meg. Hoffer annyira lel
kére vette ezt az _ elfordulást, hogy buskomor · lett. Mindig e bajával 
foglalkozott, nem gondolt arra, hogy az idő a legjobb felejtető és ai;ok, 
kik ma még távol vannak, az Isten háza és igéje utáni vágyakozásban 
később megtérnek, visszajönnek. Bántotta, hogy amit másoknál nem 
tudott megérteni, az nála is bekövetkezett. E fölötti tépelödésében, bána
tában a tul érzékeny, beteggé· lett lélek összeroppant, az idegzetében 
tönkre ment ember 1896 november 15-én megvált a földi élettől. Nagy 
csapás volt elvesztése ... Sokat vesztett benne az egyház, még többet 
családja. A hivek kegyelettel őrzik emlékét és ma is a szeretet hangján 
beszélnek róla. 

Hoffer az egyházmegye életében is f9ntos ' szolgálatot teljesitett. 
Az egyházmegyének közpénztárnqka, majd tanácsbirája is volt. Pontos, 
lelkiismeretes, munkájával köztiszteletet szerzett magának. 

Családi életét Isten kilenc gyermekkel áldotta mg, kik közül kettő 
Turonyban, három Kisharsányban halt meg gyermekkorukban. Felnőtt 
gyermekei : Hoffer Kálmán vármegyei főjegyző, egyházmegyei tanácsbiró, 
egyházmegyei polgári Ieányiskolánk igazgatótanácsi elnöke, Hoffer Flóra, 
ki férjhez ment Szalay Antal . lelkészhez, mint kopácsi lelkészné meg� 
�alt a pécsi kó�bázban, Hoffer 
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leányiskolai 'tanárllö, Hoffer Béla nyúgahnazott pénzügyi számvizsgáló . 
. -' Hóffer Károly sirját gyerme_kei szép márvány o�zloppal jelölték 

. meg és. vasráccsal ·keritették be. Özvegyét késöbb Iványos Soma. nagy
hársá11yi .lelkész vette feleségül, másodszor is özvegységre jutva, meg
halt 1920 április. 26-án Kisharsányban, 69 éves korában, elsö férje és 
három korán elhalt gyermeke mellé temettetett el. 

Hoffer halála után helyettesként működött 1897 jannár 1-töl szept. 
12�ig Elekes Imre, 1897 -szept 12-töl nov. 13-ig Iványos Soma nagy
harsányi lelkész, lo97 nov. 13-tól 1898 január 5-ig Szász Béla, 1898 
január 5-töl 1898 aug. 10-ig ismét lványos Soma. 

A helyettesítés ideje alatt a hívek a presbiterium közvetítésével az 
egyházmegyei közgyüléshez kérést adtak be, melyben a lelkészi dijlevél · 
olynemü módosításáért folyamodnak, mely szerint a borfizetés megvál
tatnék s 17 liter. bor helyett személyenkint 1 forintot, az eddig fizetett 
1/5 kila (= 25 Iit.) buza helyett egy nyolcadát (15.625 lit.), söt sw
rintük = 14 litert fizetnének, az eddig fizetett 12 öl kemény fát 6 ölre 
szállítanák le, illetve azért 60 forintot fizetnének és 6 öl fát esetleg be 
is szállítanának, ·az. eddig· fizetett széna (páronként 30 font) teljesen 
töröltetnék. Az egyházmegyei közgyűlés a dijlevél módosítását nem fo
gadta el. Az elszegényedett, lélekszámban megfogyott gyülekezetekre 
nézve' azt határozta, hogy a lelkészi állás fenntartása végett társuljanak 
a szomsz.édos egyházzal. Ezt a módot ajánlja teherkönnyilés céljából a 
kisharsányi egyháznak is, ha pedig ettöl idegenkednének, a lelkészi díj
levelet változatlanul, a régi alapon tartoznak kiállítani. A közgyűlés ezen 
határozata tárgyaltatott az egyházközség presbiteri és közgyűlésén, ezzel 
kapcsolatosan szóba jött a Nagytótfaluval való egyesülés kérdése is, de 
mindkét gyűlésen elutasitották a társulást. Igy az egyházközség kiállí
totta a lelkészi dijlevelet és elhatározta a lelkészi állás betöltését. 

Megemlítendő e�emény e korból: az 1895. évi egyházpolitikai tör
vények életbeléptet�se,, melyek szerint az áttérés, kitérés, felekezeten
kívüliség módozatai, anyakönyvezése meghatároztatott, az okmány jellegü 
anyakönyvezés az állam kezébe megy . át, a házasságkötés és elválási 
ügyek is az állam hatáskörébe osztattak be stb. E törvények életbelép
tetése l<isharsányban minden zökkenés nélkül történt. Át- és kitérések 
nem voltak, az egyház áldását továbbra. is igénybe vették a hívek. 

Hoffer idejében gondnokok voltak: 1877-ben Öreg Szujkó János, 
Kukma Sámuel, 1878-ban Máté József, Dézsi István, Ifj. Tunya Jállos, 
1879„ben Szujkó János, Kan József, Mézes János, 1880-ban Szujkó Jó
zsef, K. Kovács József,· Kovács Péter, 1881-ben Iványi István, Kapron� 
czai János, Becze János,. 1882-ben Beremeni Pál, Poroszka Lajos, Csány, 
János, 1883-ban Miksa János, Szöllősi János, Török János, 1884-ben 
Körösi János, Gazsi András, B. Kovács János, 1885-ben Mézes József, 
Balaskó József, Kan János, 1886-ban Pakuszi János, Hajdu József, Máté 
János1 1867-ben H. Varga János

1 
Végi Sándor, Varga József, H,, Varga 
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János junius_ 26�án meghalt; helyébe. Bali_ I�tván presb(ter. bizatoh meg. a_ gondnoksaggal, 1888-ban N. Kovacs Janos, Losoncz1 Sandor'; Gyenis· Janos, 1889-ben L. Mézes János, Mézes József, Kovács Sándor, 1890-ben Gazsi Ferenc, Szöllősi Sándor, Tassy Lajos, 1891-ben _Szekeres Péter Miksa Pál, Szujkó István, 1892-ben Miksa István, Kövér József,· Szöl� lösi Sándor, 1893-ban Körösi Sándor, Losonczi János, Daczi Sándor · 1894-ben Tütösi János, Varga János, Miksa József, 1895-ben Poroszk� 
János, Mézes János, Gyurkó József, 1896-ban Gazsi József, Simon 
Sándor, Csöszi Sándor. 

Presbiterek voltak: 1879-töl Haraszti József; Kövér József, Simon 
. Sándor, Gazsi István, G. Kovács József, Gazsi József, Haraszti halála 

után Császár Ferenc választatott presbiternek. 1883-ban uj tagok: Varga 
János, ifj. Kovács András, Szujkó János, régiek: Kövér József, Császár 
Ferenc, Gazsi József. 1884-ben a presbiterek számát 12-re emelték fel, 
mivel a hivek lélekszáma ötszázon felüli volt. Régi ·tagok: ifj. Kovács 
András, Varga János, Szujkó János; uj tagok: Hajdu Ferenc, Iványi 
István, Bali István, Kovács József, Miksa János, Szujkó József, Miksa 
József, Mézes János, Vastag János .. 1887-ben uj tagok: Hajda József, 
Mézes József, Kaproncai János, régi tagok: Hajdu Ferenc, Iványi Ist
ván, Babi István, Kovács József, Miksa János, Szujkó József, Miksa 
József, Méze's János, Vastag János. 1890-ben uj tagok: G.Kovács József, . 
Gazsi András, Pakuszi János, kik Hajdu Ferenc, Iványi István, Bali 
Is.tván helyébe választattak, a többi régiek megmaradtak. 1895-ben uj 
tagok: Kapronczai János, Kan József, Bali Ferenc, régi tagok: Szujkó 
József, Kovács József, Gazsi András, ifj. Kovács József, Miksa József, 
Mézes János, Miksa János, Hajdu József, Pakuszi János. · · 

A kisharsányi egyhái · pályázato_t-: h\rdetve .lelkészi állásra, a tiz 
pályázó közül, 1898 julius 10-én Somodi Józsefet választotta meg egy
hangulag. Somodi József szüle_tetl Alsószuhán, Gömörmegyében, 1839 
április 11-én. Tanult Sárospatakon, itt végezte a 8-ik gimnáziumi osz
t'ályt és a theologiát. Tanulási idejéből közbe 2 évet, az 5-ik és 6-ik 
osztályt Kézsmárkon véget.te. A papi vizsgákat Budapesten 1866-67-ben 
tette le. Ezután két évig, mint rajztanár Békésen szolgált, onnan Besz
tercebányára _ ment, hol a megyei főorvos gyermekei mellett nevelöskö� 
dött 3 ½ évig. Majd hosszas, mintegy 30 évig tartó káplánság, admi
nisztrátorság után bejutott a biztos révbe, a kisharsányi rendes lelkészi 
állásba. Hivatalát 1898 aug. 28-án foglalta el. Az egyhangu választás 
mögött lukma elengedés állott. 

Somodi idejében a szöllövész nagy területeket_ pusztított ki, nem
csak Kisharsányban, hanem máshe)yen is a megyében. Az egyházmegyei 
közgyűlés is foglalkozott ezzel a bajjal és a nagy szöllö pusztulásra 
való tekintettel 1898 szept. 13-iki gyűlésében a. borlukma · megváltási 
árát literenként 8 krajcárban állapította meg. Somodi azonban sem a 
bort, sem az árát nem szedte ; a hivek állítása szerint elengedte. Elen
gedte a széna lukmát és a fajárandóság fele részét is. 

Somodi reumás _bántalmai miatt sokat szenvedett: 190�-ban foly�-
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modott az egyházmegyei közgyűléshez, hogy mentsék fel nagy reumája 
miatt a gyülések látogatása alól ; kérése nem teljesíttetett, mert lelkész 
betegség miatti távol maradását esetröl-esetre igazolhatja. 

Somodi 1904-ben. panaszt emelt Hegedüs Titusz tanító ellen, hogy 
a kanonikus órák idején nem hajlandó az istentiszteletet végezni. Hat 
évi kisharsányi tartózkodása alatt- a tanitó segedelme nélkül ,végezte 

. minden tendöit, de lábbaja annyira erőt vett rajta, hogy julius- .10-én, 
vasárnap a tanítót kérte az istentisztelet végzésére, tanító a szolgálat 
teljesítését megtagadta. Ennélfogva kéri az egyház"?égyei közgyűlést, 
hogy állapitsa meg, _a kanonikus órákat és kötelezze Hegedűs Tituszt 
ez a,lkalmakkor az istentisztelet végzésére. Az egyházmegyei közgyűlés 
„hivatkozással az egyh. törv. 107. §-ára, továbbá 1887. évi juniusi 
kerületi gyűlés 76. számu ugyanilyen tárgyban hozott végzésére, hivat
kozással arra, hogy a kanonikus órák végzése s a lelkésznek. akadá
lyoztatása esetén a hétköznapi helyettesités a kisharsányi egyház 1870 
április 3-án kelt s a polgári községgel kötött szerződésnek 2. pontjában 
határozottan köteles·ségévé _van téve a tanítónak : kötelezi Hegedűs Ti
tuszt a kanonikus órák szolgálatának végzésére. "86) Hegedüs e határozat 
előtt nem akart meghajolni, ezért szükségessé vált a kisharsányi tanító 
teendőinek pontos megállapitása. Az egyház presbitériuma 1906 · április 
8-án és 1906 máj. 14-én a következő határozatot hozta :

1. A kisharsányi községi iskolában minden k_or ev: ref. vallásu 'ta
ni tó alkalmazandó. 

2. A községi iskolai tanító köteles a vezetése alatt levö iskolában
a vallástant, ideértve az énektanítást is, teljesíteni, abból az egyházi 
hatóság elött vizsgát tar,tani s idevonatkozólag magát az egyházi ható
ság rendelkezéseinek és felügyeletének alávetni. 

3. Köteles, ugy az isteni tiszteleteknél és bármi egyházi ünne
pélyeknél, valamint a temetéseknél az énekvezéri teendőket végezni, 
végül 

4. Köteles az ugynevezett Kanonikus órákon : Karácsony, Husvét,
Pünkösd ünnepeken, Ujévkor, Nagypénteken, Áldozó-csütörtökön, Uj
kenyérrel. és Ujborral Urvacsora osztáskor a délutáni isteni tiszteletet 
a szokásos módon elvégezni. 

. 5. Az iskolai vagyon, mely áll : a kisharsányi .116. sz. betétben a 
kisharsányi ev. ref. egyházközség tulajdonául felvett 11. alatt iskolai 
javadalom cimén 1-7. sorsz. 2. 3. 4. 429/1. 3143/112. hrsz.· ugy 
az 1. sz. betétben felvett közös legelő és a 2. sz. betétben felvett közös 
erdöböl nyolc/700. részböl, hivatkozással az országos egyházi törvények 
412. § b) pontjára, s az ennek alapján alkotott egyházkerületi 1896. év!
középiskolai szabályzat 6. § b) e) pontjaira, - áte·ngedtetik közsé�t
iskolai célra a kisharsányi politikai községnek, haszonélvezetül, mégis 
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a kisharsányi ev. reform. egyház tulajdoni jogának épségben fenntartása
mellett, oly világos kikötéssel, hogy ha ezen községi iskola bármikor 

'

bármily okból megszünnék, vagy az iskolai oktatás nyelve nem magyar
lenne, vagy a fentebbi feltételek nem teljesittetnének,.- az· esetben ezen 

· ingatlanokat az· egyház minden kereset, vagy itélet nélkül használatába
és birtokába visszavenni jogosítva leend, - azok a:z egyház birtokába
és haszonélvezetébe mennek vissza s mint tulajdonával szabadon ren- ·
delkezik. ·

Ezen presbit_eriumi határozat a kir. tanfelügyelőséghez a világi
iskolai hatóság előtt megfelelő eljárás folyamatba. vétele s hozzájárulás
céljából megküldetett, ,_ azonban ez mindez ideig meg nem történt.

,,Az egyházmegyei közgyűlés ezen határozatot jóváhagyólag tudo
másul veszi. Egyszersmind utasítja a jelenleg működő tanítót, hogy
mindenben az itt megállapitottakhoz alkalmazkodjék. Végül utasitja e.
m. ügyészt, hogy a világi iskolai hatóságnál ezen presbiteri határozat
nak megfelelő intézkedést eszközöljön. ki." 96) 

A tanfelügyelöségnél az eljárás beindittatolt, erre a tanfelügyelőség 
közölte, hogy a kisharsányi tan_itó az egyház által megkívánt szolgálatok 
teljesítésére késznek nyilatkozik. 1909-ben jelenti az·egyházmegyei ügyész, 

. ,,hogy a kisharsányi községi tanítói állás megilresedvén, az uj tanitói 
választásnál intézkedés történt a községi tánitónak a kántori teendők és 
egyáltalán ai egyh. funktiók teljesítését illető kötele1ettségére nézve s 
ezzel az ügy végleges elintézést. nyert." 87) 

. Somodi lelkészi szolgálatát t 906 májusáig teljesítette: Szolgálati 
idejéből megemlítésre méltó, hogy 1900 április havában gyűjtést indított 
keresztelő edény beszerzésére. A gyűjtés· eredménye 50 kor. 90 fillér 
volt, melyből keresztelő készletet (egy tál, egy kancsó) vásároltak. Fel
írás is van az edényen, e szavak vésettek bele: ;, A kisharsányi ev. 
ref. egyház tulajdotia. Vétetett közadakozásból. t 900." 1906 május ha
vában a járási orvos megvizsgálta Somodit és hivatalos bizonyítványá
ban következőket írja betegségéről. ,,Somodi lelkész ur korAllapotánál 
fogva sem magán, sem egyházi ügyeinek ·vezetésére ✓nem képes, minél
fogva semmiféle felelősséget nem viselhet." A presbitérium, - hogy az 
egyház ügyeinek vezetésében fennakadás, Nagy zavar ne forduljon elő,
helyettes lelkészt kért. Perjessy Károly neveztetett ki helyettesnek, ki 
Kisharsányban szolgált t 906 május 2-ikától, 1907 nov. 1-éig. Idejében 
a templom, a düledező melléképületek, bástya s a templom környéke 
rendbe hozattak. 

Utána Tóth Bálint volt segédlelkész 1907 nov. l-től 1908 szept. 
19-ig, majd Sebestyén Sáridor, Böhönyei István következtek; Benedek
László 1910 nov.' 10-töl I 911 szept. 23-ig, Kovács Gyula t 9 l t szept.
24-töl nov. l-ig, Kemenczky Károly 191 I nov. 1-töl .1912 máj. 20-ig,
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Simon· Zsigmond 1912 máj. 20-tól szept. 20-ig és 1912 nov. 20-tól 
1913 jan. 27-ig, Böhönyei István 1913 jan. 17-től márc. 12-ig szolgált. 
Később Székely László, Kövy László, Simon Zsigmond volt a segéd
lelkész, szolgálati idejük nincs feljegyezve: utánuk Szabó Gyula 1914 
szept. 5-töl 1916 szept. 4-ig teljesitett szolgálatot. 

Segédlelkészek idejében az egyház felelős adminiszlrátorai voltak: 
Jványos Soma nagyharsányi, id. Horváth Anlal haraszlii, Szabó Károly 
nagyharsányi lelkészek. 

1908 október havában Hegedűs Titusz tanitó elköltözött Kishar
sányból, Sellyére ment, ahová kántortanitónak megválasztották. 

Helyettes lelkész a tanítói állás megüresedése után arra vigyázott, 
hogy a községi tanító díjlevelébe az egyházi kötelességek is írassanak 
be. Mikor ez megtörtént, a pályázat kihirdettetett, jelezve, hogy csak 
református vallásuak pályázhatnak. A _dijlevél egy példányát az egyház
megyei közgy(ílés elé terjesztették; a tanítónak kötelességévé tétetik „az 
orgonista-kántori teendők végzése, .a vallástanítás, az ünnepeken és 
hétköznapokon a lelkésl akadályoztatása esetén a templomi szolgálat." 
Közgyülés tudomásul vette a községi tanítói dijlevél ezen fontos kikötését.88) 

Kisharsányi Ref. Férfi Énekkar. (1930) 

Hegedüs utóda Bontovich Árpád, ki született 1888 októbe� 13�á�,
Budapesten; a gin11��.zíum_1]_égy __ p5._ztályát a budapesti ref. f�g1mna�_1-
'ün1banvégezte�- azÜtá11Nagykörösre _ment, hol ;végezve a 1tamtóképzot, 

1 
1 

1 
,1 
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kántortanitói oklevelet szerzett. Helyettes tanitó volt Mohácson. Kishar
sányban 1909 január l-én foglalta el _állását. Azóta végzi szolgálatát
·hiven, buzgó kitartással.

· 

Az egyház anyagi helyzetén sokat könnyebbitett az egyetemes adó
alapi segély, melyet 1908-tól kezdve kapott az egyház ... Az adóalapi 
segély összege 1947 kor. 37 fillér volt, 1908-ban egy -összegben .. kapta 
az egyház, azután megosztva,· félév_enként érkezett. Lelkész fizetését is
készpénzben állapitották meg, de a fizetés kiszolgáltatása rendszertele
nül történt, ezért Somodi panaszt emelt a presbiterium ellen. Az egyház
megyei közigazgatási biróság, a lelkészi fizetésnek éynegyedenként 
előre való kiszolgáltatására kötelezte a presbitériumot, ,,mert a lelkész 
fizetését, mintegy 100 kor.· földhozadékon kívül, · kizárólag az egyház 
pénztárából járó pénzfizetés képezi, - a szükségletek fedezhetésének 
lehetősége megkívánja, hogy ez a pénzfizetés előre ki legyen szolgál
tatva, annál is inkább, mert a panaszos lelkész, munkaképtelensége 
miatt, helyettes lelkész tartására van kötelezve, akinek fizetését havon
ként előre tartozik kiadni.39) A közig. birósági határozatra se szolgál
tatták ki 1912. és 1913. években negyedévenként Somodi fizetését, ezért 
a presbitérium tagjait az egyházmegyei fegyelmi bíróság fejenként 5-5 
korona pénzbüntetésre itélte.40) · 

Munkaképtelen lelkész és presbiterium között állandóan feszült 
volt a viszony. A gyülekezet tehernek vette öreg lelkésiét. A fiatal 
segédlelkészek nem találták. meg a helyes utat a gyülekezet vezetésében._ 
Ilyen felfordult állapotban élt az egyh�z a világháboru kitörésekor. 

· 1915-ben a kisharsányi egyház 2035 kor. 61 fillér adósságának
kifizetésé,re rendkívüli adó ki rovást. javasolt. Az egyházmegyei közgyűlés
jóváhagyja a kirovási tervet, mely szerint az 1916-1918. évekre az 
államiadó 10 0/o-át kiveti az egyház hiveire. Az évenként · befolyó 650
korona 1..,evételből három év alatt kifizetendő az adósság.41) 

1916 február l-én tartott presbiteri gyűlésen Szabó Károly admi
nisztrátor „tudatja, hogy Somodi József lelkész a mult éjjel (jan. 31-én) 
meghalt. Halála boldogultra nézve, - tekintettel . szánandó és nyomo
ruságos állapotára, - valóságos megváltás, az egyházra ,nézve pedig 
az évek óta tartó áldatlan állapot megszünését jelenti s igy csak hálát 
lehet adni a jó Istennek, hogy a megaggott s hosszu idő óta múnka
képtelen szolgát elszólitotta az élők sorából." E gy ülésen a temetés 
költségeire 120 koronát szavazott meg a presbitérium. Somodi temetése 
1916 február 2-án volt, temetésénél Nagy Imre kórósi lelkész, esperes 
és Széles Sándor gyűdi lelkész teljesitettek szo'lgálatol. . Sírját _ egyszeril 
tölgy fejfa jelzi. 

Hátramaradott hozzátartozói : felesége szül. Munkácsi Emília és 
leánya Somodi Margit, ki most fővárosi tanítónő; Pesterzsébeten laknak. 
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Somodi idejében gondnokok voltak: 1897--'ben B. ifj. Kovács . 
Ferenc, Hajdu István, ifj Mézes János, 1898-ban Kis Szabó József, Ko
vács Péter, 1899-ben Losonczi József, Hunyadi Gábor, Legifj. Szujkó 
János,. 1900-ban Kőrösi Gyula, Gatai István, 1901-ben ifi. G. Kovács 
József, ifj. Kapronczai János, 1902-ben Körösi János, Gyenis János, 
1903-ban Takács Ferenc, György János. 1904-ben Mohácsi Sándor, 
Kelemen János, 1905-ben Csányi János, Tunya János, 1906-ban Máté 
János, meghalt jan. 11-én, helyébe választatott Daczi Sándor, Pintér Jó
zsef, 1907-ben Kaszap István, ifj. Pakuszi János, 1908-ban Miksa József, 
Szujkó István, 1 �09-ben Szekeres János, Tamás János, 1910-ben Ko
vács Dáníel, Szabó János, 1911-ben Poroszka Sándor, Kovács Mihály, 
1912-ben Varga Sándor, Miksa Sándor, . 1913-ban Beremeni Sándor, 
Telegdi János, 1914-ben Köröm Ferenc, Nagy Sándor, 1915-ben Rigó 
János, Szujkó József, 1916-ban Hajdu_ József, Biró István . 

. Presbiterek voltak 1899-1901-ben Miksa József, ifj. Kovács 
József, Hajdu József, G. Kovács József,· Pakuszi János, Kan József, Bali 
Ferenc, ifj. Mézes János, Hajdu István, Varga János, Iványi István, 
Miksa István. 1902-ben a presbiterek száma 8-ra szállíttatott le; Paku
szí János, Kan József, Bali Ferenc, ifj. Mézes János, Hajdu István, 
Varga János, Iványi István, Miksa István. 1904-ben ugyanazok Bali Fe
renc kivételével, ki helyett Ga:z;si József választatott be. 1905-ben any
nyiban változott a presbitérium, hogy Pakuszi János és Kan József 
helyére Szöllősi Sándor, Kovács Péter választattak meg. 1911-ben Ga
zsi József, Szöllősi Sándor, Kovács Péter régi tagok, Bali István, Szekeres 
János, Tunya János, Kis Szabó József, G. Kovács József uj tagok. 1912-ben 
Kovács Péter lemondott, helyébe Kaszap István lett presbiter, a többi 
mint 191 l-ben. 1914-ben uj tagok: Miksa József, Szöllősi Sándor, ré
giek: Kaszap · István. Gazsi József, G. Kovács József, Szekeres János, 
Bali István, Tunya János. A zsinati törvény szerint megalakított presbi
térium 1915. február 28-án a következökhől állt : Gazsi József, Bali 
Islván, G. Kovács József, Szekeres János, Tunya János, Kaszap István, 
Mohácsi Sándor, F. Miksa József. 

Somodi halála után a presbitériúm a lelkészi állás betöltését pá
lyázat alá bocsátotta. 21 pályázó volt, ezek közül a hívek meghallgatták 
állomáshelyükön Jávor Jánost, Kemenczky Gyulát, Kulifay Eleket, -
Nagytótfaluban pedig Berényi István tábori lelkészt. - Berényi meghall
gatása 1916 május 14-én történt. A választás 1916 május 28-án ejtetett 
meg. Ezen alkalommal a hívek csak Jávor János dunavecsei vallástani
tó lelkészre és Berényi István tábori lelkészre szavaztak: A beadott 82 
szavazatból Jávor János · 29; Berényi István 53 szavazatot kapott, minek 
folytán Berényi megválasztott lelkésznek jelentetett ki. Gazsi József és 
társai a lelkész választás ellen panaszt nyujtottak be, de az egyház.a

megyei bíróság a panaszt elutasitotta. A választás 1916. szept. 24-ikére 
jogerős lett, ekkor Berényi megkapta az esperesi koncessát. Berényi 
lelkészi állását' valóságban csak 1918 dec. végén foglalta ei; addig 
helyettes lelkészek v_égezték a lelkészi teendőket. 

1916. év végén halt meg, - 86 éves korában, - 1. Ferenc Jó-: 
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zsef. Halálával lezárult hazánk történetében egy jelentős, fejlődésben 
gazdag korszak. Az ö uralkodása alatt épült ki egyházunk alkotmánya. 
Egyházi életünk anyagi téren való haladása, lelkészeink fizetési javu
lása (kongrua), hiveink teher könnyebbitése (adósegély) is, az ö ural-· 
kodásához fűződik. Temetése napján, - a nemzeti gyász jeléül, 
templomainkban mindenütt meghuz°ták a harangokat. 
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.. 

Míg az egyetemes egyház erősödött, fejlődött, addig a kisharsá- · 
nyi és a Dráva melléki ref. egyházak életében visszaesés következett be. · 
Ennek okát leginkább abban találjuk, hogy a magyarság a pécsi püs
pöki, káptalani és más főuri birtokokkal, mintegy áttörhetetlen szikla-
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fallal annyira bekerittetett, hogy nem volt földszerzési, terjeszk�dési lehe
tősége. Mig népünk a jobbágyság igájában élt, szaporodott és igy 
nagyobb áldozatot hozhatott hitéért, magyarságáért is, mint azután. A 
jobbágytelek kijárt minden család alapitónak és ennek jövedelme biztos 
megélhetést nyujtott. De a szabadságharc után, mikor a jobbágybirtok 
saját tulajdonba merit át, megállt a fejlődés, a szaporodás, mert ezután 
a családalapitó gyer,meknek nem járt ki a_ jobbágytelek, a szülőnek kel
lett róla gondoskodni. A kapott földet . csak akkor gyarapithatták, ha 
valaki elzüllött és· eltékozolta vagyonát. Egyesek vagyonának növekedése · 
mögött, mindenütt tönkrement életek szomoru megsemmisülése áll. 

1801-től 1850-ig Kisharsányban a természetes szaporodás 241lélek. 
1850-től napjainkig folytonos fogyás van. Erről beszélnek az előb

bi olda_l táblázatának számai. Szomoruan beszélő számok ! 

1917. évtól napjainkig .. 

Ferenc József halála után IV. Károly lett a király. Hazánk már 
megismerte a világháboru borzalmait. Katonáink hősies önfeláldozással 
mindenütt állták helyüket. A fiatal király azonban békével szerette volna 
lezárni a két éves küzdelmet. Békeajánlatát az ellenség visszautasította. Ez
után még ádázabban folytatódott a háboru minden téren. A háboru kiadá
�ainak fedezetére már előbb hadi kölcsönt bocsátott ki az állam. A 
kölcsön jegyzést mindenki kötelességének ismerte, nem gondolt senki 
árra, hogy jól elhelyezett pénze értékét is veszítheti. ·Hadseregünk és 

, az ellátatlanok élelmezésére több izben gabona rekvirálást tar 1ottak: 
A termelőnek csak a vetőmagot és a család száma szerinti fejadagot 
hagyták meg. Rájött a sor a· harangok rekvirálására · is. Kisharsány 
1917 január 4-én vált meg 215 kilogramos harangjától, melyért később 
a katonai parancsnokság 860 koronát fizetett. 

A megpróbáltatás nehéz napjaiban református egyházunknak volt 
egy örömünnepe is, 1917 október 31-ike, a reformáció születésének 
400-ik évfordulója. E napon hálát adott népünk Istennek, hogy az

. · evangélium világosságát felgyujtotta és annak átható fénylő sugaraival 
már 400 éve bevilágittatja a sötét világot. E napnak emlékére alapította 
egyházmegyénk ·Dr Fejes János ügyvéd indítványára a siklósi polgári 
leányiskolát. A világháboru nélkülözéses, . véráldozatos korából ez az 
egyetlen megmaradt alkotás, melyre örömmel nézünk s melyben a refor.,. 
máció eszméjének intézménybe átvitt életét látjuk. 

· A világháboruba kisharsányi híveink közül nyolcvanan vonultak
be. Öten hősi hálált haltak a háboruban: Telegdy János Szöllösy János, 
Máté János, Szarkándi Pál és Beremendi Sándor. A háboru 1918 őszére 
bevégződött. Lelketlen izgatók katonáink között elhintették az elégedet-
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lenség magvát. Forradalom tört ki, csapataink az ellenséges földről 
haza jöttek. Itthon a nemzetrontó eszméket hirdető lázitók kikiáltották 
a köztársaságot, erre jött az ország kétharmadrészének a megszállása 
és· a megmaradt részen a kommunista rémuralom. A felfordult állapo
tokat Horthy Miklós állitotta meg utjában, ki 1919 november 16-án• 

. bevonult Budapestre és a belső· rendet helyreál'titotta. 1920 március l-én 
Horthy Miklós kormányzóvá választatott. 1920 junius 4-én erőszakolták 
nemzetünkre a trianoni békét.· . 

A megszállás keserüségét Baranya is megizlelte, 1921 nyaráig 
volt szerb megszállás alatt. faen idő alatt az élet és vagyon biztonság 
nagyon gyenge lábon állott. Békés polgárainkat éjjel megtámadták, laká
saikat kifosztották, istálójuk állat állományát elhajtották. Községünkből 
többen beszélhetnének nagy veszteségeikröl, a megszállás keserti tapasz
talatairól. 

Berényi István a háboru végével elfoglalta lelkészi állását Való-:

ságos szolgálata 1918 decemberében kezdődik. 1916. évi megválasztása 
után helyettesei voltak: Kemenczky Károly, Simon Zsigmond és Závory 
Elek. 

Berényi életrajzi adatait nem jegyezte föl, igy csak azokból az 
adatokból állitható össze némi hiányos kép, melyek a hivek között is 
ismeretesek voltak. Született 1886-ban. Szülei torontáli származásuak 
voltak. Középiskolai tanulmányait Nagykikindán és Nagykőrösön végezte. 
Érettségi vizsgája után kitért a róm. kat. egyházból és református lett: 
Theológiai tanulmányait Budapesten végezte, ott szerzett lelkészi okle
velet is. Segédlelkész volt Pacséron, Siklóson, Drávaiványiil, Öcsén. 
Innen vonult hadba, a világháboruban mint tábori lelkész szolgált. 

Berényi legfontosabb ténykedése a torony épitése és a templom 
renoválása volt. Madárfészket kereső gyermekek vigyázatlanságból fel
gyujtották a tornyot. A redélszerkezet leégett, a harang megolvadt, sze-

. rencsére a tűz nem terjedt tovább. A csonka torony hosszu ideig mere
dezett szomoruan, elhagyottan. 1921. évben presbiteri és közgyűlésen 
elhatározzák, hogy a toronyépitésré minden családfő fizet annyiszor 50 
koronát, ahány tagu a család. Annyiszer 100 koronát, ahány lukma 
köteles tagu a család és ezen kivül fizeti az 1917. évi állami egyenes
adó 40 szeresét. E rendkívüli kirovásból befizettetett 284.200 korona, 

. mely összeg a torony építésére és a templom javítására fordíttatott. Az

épités munkáját Fráncsek Imre budapesti mérnökre bízta a közgyűlés, 
ki 1922. évfolyamán el is végezte. l 922-ben az elrekvirált orgonasípok 
helyébe ujat szerzett be az egyház Angster József és fia pécsi cégtől 
és a templom keritést is megcsináltatta. Ez is rendkívüli kirovásból 
fedeztetett. Kivettetett 1525 kiló buza, melyből befolyt 1294 kiló, ennek 

--



árához hozzá szái11itva a pénzbeli adon1ányokat is 46.833 korona for
díttatott az orgona javítására· és a kerítés készítésére. 

A torony harang nélkül lévén, a hívek önkéntes adakozásából 
harangvásárlásra befolyt 81.125 · korona. A gyűjtés nehéz munkáját 
Bontovich Árpád_ tanító végezte.· A két harangért kifizettetett 
78.592 korona. Bámulatos volt ez a nagy áldozatkézsség akkor, mikor · 

· pénzünk lecsökkent és a drágaság hallatlan arányokat öltött. A torony, 
harang, orgona szentelés napja 1922 május 21-én volt ünnepélyes keretek 
között. Ugyanekkor délután a polgári kör majálist rendezett, melynek 
jövedelme a hösök emléke javára fordíttatott. Ezen bevételhez csatolódott 
a későbbi adományok összege is, melyből 1924-ben a templom falába 
egy díszes márványtáblát helyeztek el a háboruban elesett hősök emlé
kére. A tábla alján följegyezteltek azok is, kik a háboruban szerzett beteg
ségük következtében haltak meg. Ezek: id. Beremendi Sándor, Györkö 
Sándor, ifj. Kovács Sándor, Biró István,, Koczándi József és Kovács
Sándor. 

-· 

Megemlitendő, hogy a kisharsányi volt urbéres birtokosság kérést 
nyujtott be az egyházmegyei közgyűléshez, amelyben a lelkészi és tani
tói erdőrésznek a -közbirtokosság részére való átengedését kérték. A 
presbitérium is a közbirtokosság állásfoglalása mellett nyilatkozqtt, az 
egyházmegyei közgyűlés azonban bizottságot küldött ki _az ügy tanul-_ 
mányozására. A · bizottság jelentést tett a közgyűlésnek. A beszerzett 
iratokból megállapíttatott, hogy az urbéri rendezéskor adatott a lelkészi 
javadalomnak egy egész telek, a tanitói javadalomnak fél telek utáni 
erdő illetőség. Helyesen van tehát a kisharsányi 116 sz. betétben a 
lelkészi és tanítói javadalom tulajdonául a kérdéses erdő ille_töség beje
gyezve. A közgyűlés utasította a presbitériumot, hogy a- szóbanforgó 
erdöilletőségre vonatkozó jognak elismertetése és ezen jog birtokának 
és haszonélvezetének kiadása iránt a lépéseket 30 nap alatt tegye meg· 
Ha pedig nem tennél_{, a pert az egyházmegye felperessége alatt, bekell 
indítani. Ilyen előzmények után az 1921 augusztus 17-én tartott egyház
megyei· közgyűlésen Dr. Fejes János egyházmegyei ügyész jelenti, hogy 
a kisharsányi volt urbéres birtokosság ellen, a ref. egyházközséget· illető 
és a. Kisharsányi 116 sz. betétben 11, 7 és 11, 9 sorszám alatt felvett 
közös erdőilletöség, birtokba bocsátása iránti_ per jogerősen befejeztetett. A 
kisharsányi volt urbéres közbirtokosság köteleztetett az erdöilletőség 
birtokbabocsátására_ és a 800 korona elvont haszon és perköltségek 
megfizetésére.42) A per nyeréssel lelkész javadalma gyarapodott, amennyi
ben dijlevelébe pótlólag felvétetett e kérdéses erdőilletőségi jog használata. 

· A pénz értékének nagymérvü leromlása folytán az adó csökkentési
segély, lelkészek kor_- és családi pótléka, kongruája a békebeli segély-· 
nek · elenyésző csekély hányadára esett le. Az egyházak, igy -a kishar• 
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sányi egyház is kérte, hogy ezek:a segélyek buzavalutában utaltassa
nak ki. A váltságos helyzetet némi tekintetben javitotta a pengö szá„ 
mitására való áttérés és a valorizáció. A lelkészi korpótlékot 50 °lo-os, 
a kongruát 100 °lo-os, az egyházi adósegélyeket 50 °/o-os valorizálással fo

lyósitotta a kultuszkormány, ez utobbit azonban később mégjobban le'.'

szállította. 
· Az anyagi bajok enyhültek, a hivek áldozatkészsége segítségére

ment .az egyháznak, igy az a sok egyenetlenség, mely a világháborű 
után az egyházi munkának megakasztója volt, lassankint. megszünt. 

Berényi István 1928 nyarán állásáról lemondott. Esperesi hivatal 
tudomásul vette a lemondást tartalmazó presbiteri jegyzökönyv bejelen- · 
tését és Berényit 1928 november elsejével állásától felmentette. Felesége 
neve : Csuka Erzsébet, gyermekeik : Edit, Melinda Sára, Klára és Ju
dit Éva. 

1928 októberétől kezdve �az egyház adminisztrátora Balla Árpád 
nagytótfalui lelkész volt. 

A kisharsányi református egyház presbitériuma. 1930. 

A kisharsányi egyház I 928 nov. l -én pályázatot hirdetett lelkészi 
állására. Tízen pályáztak, a minösitö bizottság mindnyájukat vál_asztha

. tónak nyilvánitotta. A· pályázók közül a presbilerium _meghallgatta. László 
Qéza kőbányai s. lelkészt é� Dr. Nagy Gyula budafqki hitoktató l_el· 
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készt. A lelkész választás ideje 1928 dec. 30-án volt, Ruzsás Lajos és 
Dr. Fejes János kiküldöttek vezetése mellett. A gyülekezet a pályázók 
közül egyhangulag · Dr. Nagy Gyulát választotta meg. Ugyanekkor a 
kadarkutí egyház is megválasztotta lelkészének. A kadarkutiak megfel
lebbezték a választást, közben a kisharsányi választás jogerőre emelke
dett, az . esperesi hivatal elküldte a megválasztottnak a koncessát, ki 
1929 február 1-ével elfoglalta állását. A rendkívüli nagy hóviharok és. 
betegsége miatt 1929 április 15-ére költözködhetett le. Beiktatása 1929 
április 21-én volt· ünnepélyes keretek között. Beiktatója: - esperes 
elfoglatsága miatt, Ruzsás. Lajos siklósi lelkész volt. 

Dr. Nagy Gyula született 1890 junius 6-án Kovásznán, Három
szék megyében. Középiskoláit a kézdivásárhelyi róm. kath. fögimná-. ziumba végezte. Theol6giai tanulmányait a kolozsvári, budapesti, sáros
pataki és ismét a. kolozsvári theologián végezte. Lelkészi oklevelet 
szerzett Kolozsváron 1914. szeptember havában. Hitoktató s. lelkész 
volt Déván, 1912 szeptembertől 1914 október 31-éig. Aiután meghívás-

. sal Nagyrápoltra került rendes lelkésznek, hol átélte a· román b.etörést 
majd a világhábo_rú utáni forradalmat, amikor lakását az oláhok meg
bombázták. Innen püspöki kinevezéssel Haróba ment re11des lelkésznek, 
ahonnan másfélévi szolgálat után meghivatott a népes alsósófalvi székely 
gyülekezetbe lelkésznek. Itt szolgált 1925 junius 30-ig, amikor Nagy 
Károly erdélyi püspök, - . mivel ez alkalommal a választás joga reá
ruháztatott, __:. 18 pályázó közül őt nevezte ki. rendes lelkésznek a hát
szegi híres és gazdag egyházközségbe. Itt nem maradhatott sokáig, 
helyzete annyira sulyossá vált, hogy kénytelen volt gyülekezetét elhagyni. 
Az erdelyi püspöki hivatal .elbocsátó levelével kijött Budapestre, hol 
püspökünk kinevezte 1927 november l-től kezdve Budafokra Í1itoktató' 
lelkésznek. Mint budafoki hitoktató Nagytétényben lakott és az ottani 
leányegyház gondozója volt elköltözéséig. Lelkész felesége : Mihály Ida, 
néhai Mihály Károly tasnádi ügyvéd leánya, gyermekei : Irén és Lajos 
középiskolai tanulók. 

Dr. Nagy Gyula a theologiai tanulmányaival egyidejűleg a kolozs
vári, budapesti és ismét a kolozsvári egyetem bölcsészeti karának rendes 
hallgatója volt. Történelem, földrajz szaktárgyakból alap és szakvizsgát 
tett, majd később alsósófalvai lelkész korában letette Szegeden a 
pedagógiai vizsgát, ezzel megszerezte a középiskolai tanári oklevelet is. 
1923 december havában Szegeden, filozófiai szigorlatra állott, ennek 

· letevése után 1923 december 7-én bölcsészet doktorrá avatták .
. Lelkész beiktatására papi szék, szószék és Urasztala közadakozás

ból uj bordó plüss takarót kapott. Ugyanekkorra Bof1tovich Árpád tanító·
urasztali kegyszerek beszerzésére 143 P 16 fillért gyűjtött hiveinktől.
Kérésére Kan János és felesége f>áli Mária egy ezüst urasztali kelyhet i
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özv. Gazsi" Józsefné szili. Lukács Mária meghalt fiai;·--'--" Pali és Józsi ·.....:. 
emlékére egy ezüst kelyhet ajándékozott egyházunknak. Az összegyült 
pénzből kijavittatolt a régi női pohár, ennek hasonmása elkészittetett 
ezüstből, két üvegkancsó és egy kenyérosztó tányér szereztetett be. 

1929 május havában lelkész leltározta az egyház értékeit, rendezte 
a levéltárat és népszámlálást tartott, - melynek nyomán összeállította 
a gyülekezet család könyvét. Nyár folyamán. két erdei istentisztelet 
tartatott, ez alkalommal szolgált először a megalakult ref. nöi énekkar., 
Lelkészné vezetése mellett. Az év folyamán templomunkban 3 műsoros 
vallásos délután, templomon kivül Kossuth, irredenta, Bethlen _és kará
csonyfa ünnepély, hiveinknél 14 családi istentisztelet, lelkészi lakáson 
4 szeretet vendégség, az iskolában 8 levente köri bibliai ·óra, leányok
nak lelkészi lakáson 32 bibliai óra tartatott. 

1930. év pünköstjéig templomban 2 ünnepély, templomon kívül 
4 nemzeti ünnepély, 14 családi istentisztelet, 6 szeretet vendégség, 9 
levente köri bibliai óra, 22 leányköri bibliai óra, az iskolában és köz:. 
ségházán · 24 népmüvelődési előadás tartatott, az utó_biból 8-at á. tanító 
tartott. 

Szeretett vendégségeink, családi istentiszteleteink· perselyadomá
nyaiból, templomunkat villamos világitásra berendeztettük 266 P 12 fill. 
költséggel. 

1930 junius 12-én egyházunkat meglátogatta a Dunamelléki Ref. 
Egyházkerület vizsgáló bizottsága, élén Főtiszteletű és • Méltóságos Dr 
Ravasz László püspök úrral. A bizottság Siklósról jött délelőtt 10 óra
kor 3 automobillal. Megérkezésüket harangszó jelezte. A díszkapu és a 

. templom bejáró közti részen, az ut 2 oldalán leventék álltak diszsort. 
Egyik oldalon a kisharsányiak, a másik oldalon a nagytótfalusiak. A 
templomkert kiskapuja előtti árnyékos akácfa alatt állott a presbitérium 
és a község elöljárósága, tovább az iskolás gyermekek sora és a férfi 
énekkar. A hivek tömege e sorok mögött foglalt helyet. 

Püspök ur a második autóval érkezett Az autókból való kiszállás 
után, lelkész az egyházközség nevében szeretettel üdvözölte a. főpász
tort, egykori professzorát. Majd a politikái község nevében Weinreich 
József körjegyző köszöntötte, ezután az ifjuság ·nevében Iványi Mariska 
csokrot adott át. A polgári kör nevében ifj. K. Szabó József saját ver
sével üdvözölte püspök urat. Ezután a püspök Ur igy válaszolt : Az a 
tény,. hogy tanár és · tanitvány, kik 20 éve egy főiskolában dolgoztak· 
együtt, az élet munkái között találkoznak, lehet örvendetes epizód, de e 
tény mögött most nagy összeomlás rejtőzik. A honnét kiindultunk, azt a 

· világot elveszitettük. Végvára lett e föld e honnak I Nem látjuk a haj
nalt, mégis a reménység kürt szavát zengetjük,· mely az elközelgő haj
nalt hirdeti. Hogy mikor_ jön, nem tudjuk még, csak· azt tudjuk, hogy
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�ljön biztosan ·és diadaimasan'.' ts nékilnk''készen kell várn'urik a n·ap:wk 
első piros követét, hogy fogadhassuk. Az. ég elvégzi niajd a· maga dol-

. gát, fontos, hogy 111i is készen álljurik á feladatra. Az ég jobban fog. 
sietni' nálunk, nekünk pedig lépést kell tartanunk vele. Jaj,, ha életkép.:. 
telen ·-népet talál a hajnal pirkadása. Tavaly Amerikában egy csolnakót 
iáttam a tenger parto·n, · mely telve volt ujjongó gyermekekkel. A csalnak 
oda volt kötve a parti cölöphöz. Este, az apály idején ujra. látta·m· a · 
csolnakot, eltünt alóla a vii, iá'tonyon ·volt, tépett papirok hevertek kö
rülötte és -a csolnak ür.es 'volt: A halál képét mutatta, elszállt alóla. a 
.tenger és elszállt belőle az élet. Ezek a baranyai isk_olák és templomok, 
boldog csolnakok voltak egykor, atattU;k az élet árja zugott, de elhuzó
dott alóluk az �let és nem . mar.adt más, csak néhány emlék, csak egy
két zsoltár· l�vél-és ma. zátonyon állanak a _drága csolnakok, melyek 
alól elhuzódott az élet, mely itt. kevesebb ·élet�t szül, mint amennyi ko
•porsót ácsoL · Mi !'esz ezekből a templomokból és. iskolákból, ha itt nem 
lesz magyar református ember?. Már megindultak ugyan a. szabadulás 
vizei,. s az angyal szárnyak suhogás� _hangzik már végig Baranyán. Ki:

•vánom, hogy ezt á Bethesda tavát égi angyal szárnyak érintsék és a·
lelkeket is, hogy· a · megkezdedt élet árján. félemelkedjenek e drága
,csolnakok. 42) 

Beszédével Püspök Urunk megérintette a szíveket, a kö·nyb�n · ra
gyogó szemek · igazolták, hogy a · bünbánó szív várja a szabad�lást ·. és
áhítozik a jobb magya„r jövendő; az élet tele csolnakja után. Ezután a
férfi én�kkar járult hozzá az · üdvözlésekhez szépen : előadott énekével.
Majd· Püspök Ur és kísérete bevonultak a lelkészi :lakásra.

. A Püspök úr kíséretében �oltak: Göde Lajos egyházker!.lleti a·ljegyzö,
.. Dr Jalsoviczky Károly világi ker. aljegyző, Muraközy Gyula kecskeméti
ielkész, Nyáry Pál esperes,· Mándy Sámuel egyházmegyei· gondnok,
Csépán Elemér szolgabíró, egyházmegyei világi aljegyző, továbbá Rúzsás
Lajos siklósi, Szigethy ·Károly siklósnagyfalui, Derzsy Endre nagytótfalui,

.Gubacsy. Gábor ga_réi _ lelkészek;
. . 

. ·:· · � ·Há'römszóri �arangszó. jelezte az -.istentisztelet kezdetét. 'Püspök úr 
-és kísérete bevon ült a niegtelt templomba, hol- a• gyfüekezet egy lélek
: kel énekelte· a 9Ü-ik zsoltárt� ezután a 84-ik zsoltár első versét. Mura
; közy ·Gyula, irt1ádkozása útán a gyülekezet a 31-ik dicséretet énekelte.
· igét hirdetett- Muraközy Gyula. l. Mózes 28. rész 11. következő versek
· alapján. A teniplöínról beszélt; gyönyörU színekkel festette, hogy ez ·�
·szép- temploin 100-év rimlvá vagy romhalmaz lesz, mert bűnében elfogy
, á népe, vagy teie · 1esz buigón iniádkozó lelkekkel, kik- ·a ma megtért

· :'fiainak, ·1eá11yaihak' lesznek áldó,.·· boldog, élő :unokái._ A :gyillekezete·n
. ·függ,. hógy', a· két kep. közül melyik valósul_ meg ; .·.

. 
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Ige fürdetés i.lta·n a férfi · énekkar Beethowen : · ,, Isten- -dicsösége0 
·· cimü művét énekelte kántortanitó vezetésével ..

. Ezután Püspök úr vitte· imádságával a gyülekezet lelkét, az :ö'rökké
való Úr elé, Ároni áldása után a gyülekezet a himnuszt, majd a 153-ik
dicséret 4. és 5-ik versét énekelte el. Istentisztelet után lelkészi irodá
ban presbitesi értekezlet volt, melyről az alábbi. jegyzökönyvi másolat
ad hü képet.

JEGYZŐKÖNYV,
felvétetett Kisharsányban, 1930. évi junius hó 12--én Mélt. és Főtiszt.
Dr. Ravasz László püspök Ur egyházlátogátása alkalmával tartott pres
biteri értekezleten. Jelen vannak : Mélt. és Főtiszt. Dr Ravasz László
·püspök ur elnöklete alatt az egyh. ker. részéröl Göde Lajos lelkész és
br. Jalsoviczky Károly világi aljegyző,. az egyh. megye részéről Nyáry
Pál esperes és Mándy Sámuel e. m; gondnok, Csépán Elemér e. in.
vii. aljegyző, az egyh. község részéről Dr Nagy Gyula lelkész; V. Szöl::
lősi Sándor, Gyenis János, Szekeres János, Szujkó János Rigó János,
Daczi Sándor,. Bali István, Hajdu. József presbiterek, Bontovich ·• Árpád
tanitó és Muraközy Gyula. kecske.méti _ lelkész az egyh .. ker:. megválasz:.
tott· aljegyzője, aki mint vendég az isteni tiszteleten· szplgált, : .

. Főtiszt. Püspök. Ur esperes ur · imája után . az űlést. megnyitja :-s 
felkéri· Dr Jalsoviczky Károly ker. aljegyzőt a jkv. vezetésére, Göde 
Lajos ker. aljegyzőt pedig az egyházlátogatás· alkalmával előre írásban 
bekért jelentés ad_atainak ismertetésére .. 

A jelentés felolvastatván, Főtiszt. f>üspök Ut. észrevételeit a követ
kezőkben tes.zi meg: Elsö sorban is mint _érdekességet emeli . ki Fötisz.,. 

teletü _Ur, hogy a lelkész naplót vezet. Gyönyörűséggel látja ezt· s a 
lelkésznek dicsérő eiismerését fejezi ki. Kivánatosna½ tartja - püspök ur 
hogy ezt a_ naplót, mely gondosan és részletesen szerkesztve az egyház
község minden életnyilvánulását feltünteti s gazdag számszerű adatokat 
is tartalmaz, példaként lelki konferenciákon is bemutassák. Jó volna,• ha 
minél több lelkész vezetne ilyen naplót egyh. községének életéről. Vezet 
a lelkész családkönyvet is, ami Erdélyben már 80 _éve szokásos:· Kivá
natosnak tartaná Főtiszteletű Ur, ha ilyen családkönyveket .minél több 

. egyházban vezetnének. - Örömmel látja Fötiszteletil Ur, hogy Kishar
sányban rendszeresen tartatnak házi isteni . tiszteletek s ezért. is teljes 
elismerését fejezi ki. Kivánatosnak tartja Főtisztel_etü Ur, hogy a házi 
isteni tiszteletek kedves régi református szokása továbbra is megmarad
jon. Annak fentartása minden fáradságot megér s a cél az legyen, hogy 
a családfők maguk tudják azt vezetni. - Sajnálatos tényként állapítja 
meg Püspök Ur, hogy az iskolát már régebben átadták a községnek, 
később látni fogják a hívek ennek kárát, mert ;i. vezetést kiadták a 
kezükből. Amíg az .iskola egy tanítós, a személyi kapcsolat . megnyug- · 



tató . .:_ Az anyagi helyzetet tekintve: a gyülekezet 1200 P könv. segélyt 
kap, saját erejéből 4400 P-t áldoz· a terhekre, az ősöktől örökölt t 1 
hold 1102 □-öl földből nem sok a jövedelme s így föleg saját erejé
ből tartja el magát, ami örvendetes jelenség. A földbirtok eloszlását 
tekintve 3 hold . 280 O-öl . jut egy lélekre, ami a . baranyai átlagnak
·megfelel. A személyi adatokat tekintve a legutóbbi 10 évben 58 szüle
tés és 81 halálozási eset fordult elö, a veszteség tehát 23. 1800-tól
t 30 évet tekintve 800-ról 366-ra apadt a lélekszám, holott 78 o/o-al

· kellett voliui gyarapodnia, ha· a szaporodás Isten akarata. szerint történt
volna, Kisharsányban ma 1500 ref. léleknek kellene lenni. Ez a leg
szotnorubb, hogy az utolsó évtizedben is fogyott a lélekszám. A . régi
adatokat tekintve megállapitható, hogy az 1850-es .évekig szaporodott a
gyülekezet, 1851�töl 60-ig 11 lélekkel fogyott már,· a pusztulás 1911-
1930 között kulminált. Azóta némi javulás állott be s ei némi remény
ségre jogosít. Ugy látszik, a hivek észreveszik, hogy téves _volt az a
hit, hogy a kevés gyerek könnyebbé teszi az életet. Mert ahol kevés a
gyerek, ott kevesebb a munkáskéz, léevesebb a kereset. Amely község
nek nincs meg a szaporodása, nem fejlődik s az egy gyermek is cse
nevészebb, elkényeztetik, munkára kevésbé alkalmas, testi-lelki erő
hiányzik belölé. A kedvező fordulat biztatja FötiszteleHí Urat s kéri a
presbitereket,. hassanak oda, hogy az tovább tartson. A javulás még
neni az életet jelenti, ._,csak a jobban létet. Ha a születések· száma a halá
lozások számát felülmulja, jön csak az élet, kizöldül a gyülekezet élet
fája, a 400 éves gyülekezet élni fog· tovább s állja majd a vihart· is.

Végezetül Fötiszteletü Püspök Ur apostoli áldását adván, a XXXIII.
zsoltár eléneklése �tán az űlést bezárja, mire az ülés véget ért.

JALSOVICZKY KAROL Y s. k. 
e. ker. aljegyzö. 

Kmf.
RAVASZ LÁSZLÓ s. k. 

püspök. 

Gyűlés ut&n ebéd volt a lelkészi lakon, melynek végeztével a refor„ 

mátus· nöi énekkar „Hozsánna" énekeket énekelt meleg lelkesedéssel és 
ifj. Szabó Józsefné csokrot adott át a Püspök úrnak. A drága vendé
geink délután 4. órakor ültek autóba, az ifjuság éljenzése mellett, ....:.... el
víve magukkal az itt látottak hU képét. Mi pedig azzal küldtük sóha
junkat a távozók után, vajha megtérés, élet, áldás, jobb jövendő jönne 
e nap után . ; . 

Gondnok: 1917-ben Kövér József, G. Kovács Ferenc, 1918-ban: 
Gyenis János, Kovács Sándor; 1919-ben: Hajdu István, Szöllősi Sándor;· 
1920-ban: Mézes János, G. Kovács József; 1921-ben: Szöllősi József, 
Vinczen József ; 1922-ben : K. Szabó József, Fülöp István ; 1923-ban : 
Losonczi József, Gulyás_ János; 1924-ben ;. F. Szujkó János, Simon Ist-
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;ván; ·,-1925-ben: Gazsi Ferenc, Kan Já.rios ·;· ·1926-ba·n·: ·Ifj. Szujkó János; · 
·Fodor_ Sándor; 1927-ben : Ifj .. Mohácsi Sándor, lfj, ·lványi-'István ·; 1928,. 
_ban: Hunyadi. Gyula, Szöllősi Sándor, lemondaiiak 1928 .októberépen, _ · 
.helyükbe megválasztattak 1929. év végéig: Ifj. Kőrösi János, P. ·Kovács 
Sándor ; · 1930-ban : Simon Sándor, Kaszap István. 
' • ' . . . . . !" . 

· Presbitérium nyilvántartása 1917. évtől ke1dve. ·

Név ..

. ---

. _-0. Kovács József, Szekeres János; G. Kovács József 
... lemondott helyébe Gyenis· János választatott.

• Tunya János, Kaszap István, 1918-ban , meghaltak,
helyükbe : Rigó János, Daczi · Sándor választatott. 

Mohácsi Sándor, F. Miksa József 

N. Miksa József, Bali István, N. Miksa József meg-.
_, halt. ·. 

Gyenis János, Szekeres János 

Rigó János, Dáczi Sándor '. 

Hajdu József, V. Szöllősi Sándor 

Szujkó János, Bali István _ 
-. 

1 

1 

Kilépés-
• ideje:

1920 ·111 

1923 1/1 

1926 1/1 

1929-1/l 
. . 

1932 1/1 

1935 1/1 

1938·1/i 

1941 1/ 1 

A Kisharsányi Református Egyház ke�eleben működő· 
énekkarok 1930. évben. 

Református Férfi Énekkar,.alakult á Levente Dalárdából idősebb 
egyháztagok bevonásával. Karvezető : Bontovich Árpád kántortanitó. Ta
gok: Kovács ·József, Rattinger Gyula, Kuru� József, Raftinger Ferenc, 
Kövér József ·ifj. ; Vulman Bálint, Kovács Ferenc, Denke József, . Pintér . 
József, Szujkó József, Poroszka · Sándor, Csőszi Sándor, Mézes Ja.nos,_ 
Köröm Ferenc, Hunyadi Gyula, Iványi 'János, Nagy Ferenc; ·Diksa József, 
Hunyadi János. _ 

Református Női Énekk·��: K�rv�z�tö.: Dr Nagy Gyuláné. Tagok: 
Nagy Ferencné, Ifj. Kövér Józsefné, Ifj.· BaH Istvánné, Ifj. Szujkó János!
né, Vulman Bálintné, Pintér Jóisefné; lfj. Csőszi Sándorné,_ Ifj. Mézes 
Jánosné, Ifj„ K. Szabó Józsefné, Nagy Irénke;. Szöllősi Rózi, Pap Juliska; 

. Éontovits Margit, .. Ivá�yi Mar.isk�, . Kereke? ,Jrén�e,. �ovács Ma�iska .. _ ;-.� ·.
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Kisharsányi Ref. Nöi Énekkar. (1930) 

Kisharsány társadalm,i egyesületei. 
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„Kisharsányi Polgári Körtl alakult 1875. febr. 21-én Kájel József 
ref. ·segédlelkész· kezdeményezésére. Első tisztikara. Elnök: Kájel Józs�f; 
Jegyző : Horváth Mihály közs. · tanitó ; Igazgató : Körösi András ; Pénz
tárnok : Császár János ; Könyvtárnok : Máté József. Választmányi tagok: 
K. Kovács József, Szabó József, Hajdu József, Végi Sándor.

A. kör szabályait a belügyminiszter megerösitette 1882-ben.
·Fontos ünnepélye volt a körnek 1900. október havában, .. mikor -

25-éves fennállását ünnepelte ünnepély és bankett ker.etében. Ekkor
. tisztikara a következőkből állott : Elnök : Hegedüs Titusz közs tanító, 
Igazgató : Rigó János ; Jegyző : Hajdu István ; Pénztárnok : Szujkó Já
nos ; Könyvtárnokok: Ifj. Szabó József és Szöllősi Sándor ; Választmányi 
tagok : Kovács János, Iványi István, Körösi János, Tunya· János, Mo
hácsi Sándor, Hajdu József, Daczi Sándor, Poroszka Sándor, Máté Já
nos, Biró István, Gyenis János, Ifj. Miksa József. 

1925. március 15-én ünnepelte a kör 50 éves fennállási jubileu
mát, nemzeti ünnepéllyel össze kötve. Tisztikara .. Elnök : Berényi István 
ref. lelkész; Igazgató : Mohácsi Sándor, kinek lemondása után Iványi 
István ·választatott meg. Jegyzők: Papp Lajos, · ifj. Szabó József; Pénz-· 
tárnok : Nagy Ferenc ; Könyvtárnokok : Diksa József, ifj. Csőszi Sándor. 
A „Népkönyvtár" kezelői: Pap Sándor, Szujkó János. Választmányi tagok: 
Körösi János, Kockás Lajos, Kórósi János, Fodor Sándor; Pintér József; 
Vitéz Gvörkö Sándor, Hajdu Kálman, Iványi· István, Szakos Lajos,
Szujkó József._ · 

· · 
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Az egyesület jelenlegi· tisztikara; Elnök: Dr. Nagy Gyula ; Igazga
tó ifj. Szabó József ; Jegyzők : Ifj. Csőszi Sándor, Szujkó János ; Pénz
tárnok : Pap Lajos ; Könyvtárnokok : Poroszka Sándor, Szöllősi János, 
ifj; Mézes János, Domján Béni : Zászlótarlók : Ifj. Kövér József, - ifj. Bali 

. István. Választmányi tagok : Iványi István, Körösi János, Baka Ferenc, 
Vitéz Bódi János, Vitéz Györkö Sándor,· Némelh Pál, Kórósi János, 
Nagy Ferenc, Nagy Lajos, Pintér József, ifj. Kovács Ferenc. Tagok szá
ma: 82.· A „Polgári Kör" díszelnöke: Gr. Benyovszky Móric, tiszteletbeli 
igazgatója: Szujkó József ny. telekkönyvvezető .. 

,,Kisharsáuyi Levente Egyesület"-, alakult 1925. aug. 30-án, 
élére a vármegyei Testnevelési Főfelügyelőség oktatónak és szakelöadó
J]ak Vitéz Györkö Sándort nevezte ki. Az egyesület elnöke : Bontovich 
·Arpád, majd Berényi István lett. Az egyesület levente csapata 1926.
évi junius 6-án vett részt először Leventeversenyen, ekkor a járás

- ötödik csapatjának minősíttetett. A kiképzésben elért eredményért és fe
gyelemért díszoklevél kitüntetést nyert. 1926. október 5-én Baranyavár
megye Levente Versenyén elnyerte Vitéz Brázay István díját, egy Gocco
céllövő fegyvert és a vármegyében a 6-ik csapat lett.

Oktató nemcsak a testi nevelés terén mun kálködott, fáradságot
nem ismerő kitartással műkedvelői előadásokat .is tartatott, . ezek jöve
delméből egy szép - selyem nemzetiszinü zászló szereztetett be 1927
március 10-.én.

A zászló felavatási ünnepély 1927. junius 6-án tartatott, nagy kö
zönség, előkelő vendégek részvétele mellett. A zászlóanyai tisztet Gróf
Benyovszky Móricné töltötte be. Ez alkalomra alakult a Leány Levente

_ Csapat is, mely az ünnepély szépségét emelte svéd torna gyakorlatok 
és kuruc táncok bemutatásával. 

1927. junius 18-án a járási Levente. Versenyen · elnyerte a kishar
sányi Levente csapat a vándorzászlót, amiáltal a járás első csapata lett. 
1927 okt. 17-én Pécsen tartott Várn:iegyei Levente Versenyen elnyerte 
Báró Biedermann Elek díját, egy futóbajnokot ábrázoló bronz szobrot. 
E vármegyei versenyen a leány csapat is szerepelt, dicsérő elismerésben 
részesültek és róluk filmfelvételt is készítettek. · 

1928 februárjában oktató műkedvelői előadás tartatott, az estély 
jövedelméből egy szép színpadi berendézés szereztetett be a Levente 
Csapat használatára. . 

· 

1928. október 9-én, Pécsen tartott Vármegyei Levente Versenyen, 
a kisharsányi csapat elnyerte az „ Erdélyi Otthon Fiuk" diját, .egy szép 
ezüst fedeles serleget, ,,A haza reátok tekint" felirással - és a várme

. gyében a harmadik csapat lett. 
1929. junius 20-án Harkányban tartott Járási Levente Versenyen a 

kisharsányi csapat második lett. · - · 
1930. szept. 7-én Siklóson. tartott járási Levente Versenyen ismét 

második lett a csapat és egy szép ezüst serleget nyert. - - · 
Levente csapatunk szép, öt éves multja legfőképpen Vitéz Györkő 

Sándort dicséri, ki nemes ambícióval, kitartással dolgozott, hogy leve_nte
ifjaink odaadó, öntudatos munkásai lehessenek a magyar jobb jövendő
nek. Vitéz Györkö Sándor eredményes_munkáját a Vármegyei -T�stn�ve-
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15 F'öfeHlgyel6ség· is · kellűképp�n •méHányolt_a; · többször részesitetle di
csérő elismerésben és többször tüntette ki igen szép oktatói dijakkal. 
Községünk testnevelési tanácsának tagjai : G.- Kovács József községi 
biró, Mézes János községi pénztárnok, Kövér József, Iványi István, 
Bontovic� Árpád, Dr. Nagy Gyula. .. · . 

1. Ingatlanok

· 11; Ingóságok.

VagyonleÜár 1930 január l-én. 
a) Épületek: templom, torony, lelkészlak, mell.

ép. magtár, tan.itóilak mell. ép. egyházi,
papi székház becsértéke . - . . . . . 

b) Földek: Lelkészi· 8 h. 844 O-öl, tanitói
l h. 191 O-öl, egyházi 2 h. 67 O-öl,

. összesen : 1 1 kh. 1102 □-öl becsértéke:
. a) Ktenodiumok :

1. Keresztelő edény és tál (alpacca), értéke
50·- P. (1900. évi közadakozásból.)

' 2. 1 cintányér, értéke 2·- P. Nagyon régi.
_3 . .1 l)iélyel;>b _.nicke_l tányér. értéke 5·__,. P.
. Kovács Mariska· ajándéka 1901. . 

· 4. 2 drb. bádog kanna a 4 P., értéke S·- P ..
· Használaton kivül.

- �- 1 urvacsorai ezüst kehely 1754-böl, értéke 
100·- P. Felirata: 1. V. P. P. A. K.-H. Sz. 
E Sz .. K. P. A. L. P. A. E belük értelmét 
1817-beá Kádas Imre a következőképpen 
fejtette· meg: ,.Vitéz Pál predikátor aján
dékozta kisharsányi szent ekklézsia szá
mára:' A 6 utolsó betű értelrúe megfejtet
len. 

6. l u"rvacsorai kehely (alpacca,) értéke 50·-P
Kovács M. ajándéke 1901.

1 7. 1 urvacsorai kehely (ezüstböl),értéke 90·-P 
Kan J. és felesége ajandéka 1929. 

8. 1 urvacsorai kehely (ezüstből) értéke 90·-P
özv. Gazsi J-né ajándéka 1929.

9. 1 urvacsorai kehely ( ezüstből, értéke 100
P. Közadakozásból. 1929.

10. 1 urvacsorai kenyérosztó tányér, értéke
20·- P. Közadakozásból 1929.

11. 2 drb. boros üveg kancsó a 12 P, értéké
24·- P. Közadakozásból 1929.

12. A) jelzésű 1 drb. fehér hirnzett urasztal
teritö, értéke 40·- P. Kovács M. ajándéka
1901.

13. l3) jelzésű I drb. fehér damaszt abrosz,
értéke 8·- P.

14. C) jelzésü 1 drb. fehér, piros csikos szőt
tes abrosz, értéke 5·- P.

15. D) jelzésü 1 drb. fehér, piros csikos szőt
tes, rojtos abrosz, trtéke. 5· - P.

47.200·� P 

8.000·- P 
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16. E., F., 0., H., I., j. jelzésU. takarók, értéke - < ·. '·:/ '.:' ... ' . · 
2·-P. Használaton kivüliek. . _, · · , · · · 

_17. Vörös plüss urasztali teritö, himzésse·t, a :; , '· : · '. ; •. ·_ 
. templomban, értéke 10:}- P. Közadako.J ; . zásból 1929. 

• · t' ,· . •  

18. Uj szószék- és papiszék teritö vörös plüss- : 
ból, himzéssel, értéke 130·- P. Közádi- •· · 
kozásból I 929. 

Összesen ·: · 829 pengő. : . . . . . 829·- P 
b) 'Mds, 'templomi, l�ik.- lakási,''irodá( prés'

házi · ingóságok ertéke, az egyházi irattár
ban levő, egyházmegyeileg. jóváhagyott 
vagyon leltár szerint 17.864·30 P 

Ill. Tőkék Nincsenek. 
IV. Alapítványok: Nincseriek. 
V. Hasznos jogok: Lelkész és tani tói osztatlan. erdő és_ legelő 

része:. . . . . . . . . 800·� P 

· VI. Terhek : 

.,. 
-!! 

Évben ;;; 
E"' 
:: E 
<= • ., 
o" 
:,,: "' 

1901 5
1902 3

1903 6
1904 2
1905- -

1906 5
1907 4
1908 6
1909 3
1910 6
1911 4
1912 4
1913 3
1914 3

1915 5
1916 6

1917 4
1918 3
1919 4
1920 2

Ö��zes vagyon : 1Osszes teher : 
74.693·30 P 

400·- P 
. Tiszta vagyon 1930 jan. l-én : 1 

Anyakönyvi adatok 1901-1930 nov. 1-ig: 

74 293·30 P 

:!! Évenkénti 
természetes :0 "' .,. 

_,. e .,. 0 

.,,,- ., .., 
....... ., ... 

·é"> H ..,., N" 
"'

"' .; E Ee 0 
., 
... 

.. .,. :;-«1' ....... 0. Cl) >, N e, -N -N ..... "" ;!S"' ül "' � "' N'O 
.E .... "' 

3 7 8 - 1
3 4 12· - 8

- 8 9 -
. 12 8 12 - 4

2 6 5 1 -

3 5 15 10 
l 8 15 - 7 
2 3 16 - 13
1 3 14 - 11

3 11 12 - 1
3 7 5 2 ·-
2 5 10 5
1 3 6 - 3
5 5 4 1 -

- 5 18 - 13 
.. l - l 1 --- 10 
l 2 8 6 

- - 20 - . 20
- 4 9 - 5
10 6 13 - 7

� Évenkénti 
.,. term�szetes 
!!· ö"' 

'@iE .,. 0 

Évben ;;; ., 
E "' ..... ·"' ... 

.... .., "' N oS 
:: E .., "' .; E Ee ö ... 
C"" ".-: -... ... ... 0. 111 >, 

oN 
N <> o„ 

�� 
" .. .. 

:,,: "' 53 "' ül "' „-a 
.E .. 

1921 3 2 6 10 - 4

1922 - 1 8, 10 � 2
1923 15 2 -6 7 - 1
1924 6 1 7 11 

.. 4
1925 - 3 5 9 - 4
1926 9 - 7 6 . l -

1927 5 - 8 3 ·5 -

1928 · - 2 3 ·7 - 4 
1929 8 2 2 7 -.. 5 
1930 2 2 5 ·5 - -

Összesen: J t_58 
J 2

.
97 1 10 l.149 

· 1901-1930 nov: l-ig

� fogyás (297-158) . 139 .lélek.
. _. (149-10).; . · . 

.. 

' .. . 

·-

' .

; , 
. . 

' . 
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. ·A• községek népesedési mozgaimáná·I $zámhaveendö a ki és be-::-

�öltözés is. Sajnos, erről feljegyzéseink nincsene�. A jobbágyság ide-:-

.. jében_ irngyobb volt, mint azután, mert a földesur a jobbágybirtokot 
más helyen is adta sok esetben. A zsellérek pedig folytonos mozgásban, 
kö!tözködésben vannak, helyüket évenként változtatják. Pusztán a ter
mé�zetes szaporodásból és fogyásból nem nyerhetµnk valós képet köz
ségünk néprnozgalmi állapotáról. Ennek igazolására közlök egy kimu
tatást, · melynél 1800. évből és 800 léleksz.ámból veszem a kiindulást. 

·. A kimutatás két utolsó ·rovata bö_zül az egyik azt mutatja, hogy
mennyi. kellene � legyen a lélekszám - a természetes szaporodás és 
fogyás alapján; ·a másik rovat pedig ezzel szembe a valós népszámlá
lási adatot- adja. A kettő közötti különbség ....:... a ki nem mutatott ...,.... ki 

· és beköltözésre esik.
1817.::.ben a hívek összeírása az akkori püspöki vizitációra készült,

az 1857. évi névszerinti összeírás levéltárunkban még most is meg· van,
ugyszintén az 1869. évi is. Ez utóbbiban nem csak a híveink, hanem a
más vallásuak is feljegyezt_ettek. Megoszlás a következő volt: ref. 607,
róm. kat. 35, zsidó 6, ebből fi : 330, nő : 318. Az 1886. évi összeírás
is püspöki vizitációra készült, aL 1900. évit Somodi lelkész végeztette
�iküldött presbiterekkel, -1930. évit lelkész készítette a mult évi össze
Jrás alapján.

Utolsó is- Természetes A lélekszám 

Évben mert nép-
kellene 

Tényleges 
számlálási szaporodási lélekszám 

adat fogyás legyen 

1817. 800 + 100 -= 900 666 
1857. 666 + 143 -= 809 702 
1869. 702 - 30 = 672 607 
1886. 607 - 55 = 552 568 
1900. 568 - 68 = 500 447 
i930. 447 - 139 =· 308 366 

· A lélekszám változást befolyásolja a ki és áttérés is. Kisharsány-·· 
ban· 1.899-töl 1930-ig kitért 11 lélek, hozzánk áttért 8 lélek, �eszteség: . 
3 lélek. Kisharsányban van 128 katholikus, kik legtöbbnyire a világhá.,
boru után költözködtek be ; és 3 evangélikus, kik közül 2 kitért egyhá
zunkból. A beköltözöttek földnélküli, szegény napszámos emberek, vagy 
konvenciós cselédek. A beköltözés folytonos, mert községünkben kevés 
a munkás kéz, és itt jól megélnek keresetükből. Jó volna, ha ·reformá-
tu.s napszámosok és cselédek jönnének Kisharsányba 1 

Vidékünkön a betelepedés irányítása tervszerüen folyik. Most is 
az a kéz dolgozik, amelyik a multban is fajtánk gyengitését tekintette 
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célnak. A beköltöztetés nem veszélyes, mert_ a folyton moigó tábor sze
gény pénznélkiili. Nem földet, hanem munka alkalmat keresnek, ma itt, 
holnap máshelyen ütnek tanyát. De azért vigyázzunk, a ·jövő ezek_böl 
termelheti ki a földkövetelöket. .. -. 

Az utolsó tíz év képe megnyugtató a jövö szempontjából. Az egy
ház vagyoni helyzete1 az egyház belső épülése,· az életképes egyesületek
működése, a statisztikai számok megjavult bizonyságtevései mind azt 

· mutatják, hogy a veszendőnek tartott nép megállt .a pusztulás lejtőjén
és most erős vágyódással eltelve · megy .a .jobb jövő fényében · uszó ma
gasság felé. És az a jobb jövő eljön, mert gyermekeink mindennap imád
koznak érte, szépért, jóért lelkesedő ifjaink készülnek rá, felnőtteink
öntudatos, hivö kitartással küzdenek érte.

. -
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