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Harom egyhazkozseg eleterol kivanok sz6Iani. 
Harom ref. egyhazkozsegerol, melyek koriilbeliil egy 
idoberi sziilettek. az az tertek a reformatio igazsagaira, 
s kezdetben val6szintileg mint tarsegyhazak a legelobb 
kifejlodott anyaegyhaznak (Koloz�nima) volrak gond'" 
viselese alatt, de kesobb kiilonvalva, onal!6 anya
egyhazkozsegek kereteben folylattak eleliiket. 

Harom egyhazkozseqrol lesz sz6, melyeket egy
mast6I, ugysz6lvan csak olyan tavolsag valasztott el, 
hogy ha a kialtas nzm is, de a harangok szava egyikbol 
a masikba athallatszou, a lakossag pedig egymassal 
az osszehaza:sodasok reven csaknem kivetel nelkiil 
rokon volt mind a harom faluban, megis mindegyik 
egyhaznak mas es mas lett sorsa a szazadok 
folyaman. 

Az egyik megsemmisiilt (FfJs.r;) es ma mar csak 
emlekezete is inkabb a regi irasokban, mint az 
emberi koztudatban el; .. a masik meghalt, de halottaib61 
lsten kiilonos kegyelnie altal 111 esztendo rnulva 
feltamadott (Csicsd); .. a harmadik az egyhazalakula
sat61 kezdve, megfogyatkozva, tepve es meg."11.aggatva 
ugyan az elet viharaiban, de el rnegszakitas nelktil 
napjainkig (Kolozsnima). 

E harom egyhazkozsegrol kivanok kepet· adni, 
hogy abb6I a mai kornak lankado hitii gyermeke, a 
nehez eletviszonyok kozott egyhazaert aldozni sajnal6 
XX-ik szazadbeli reformatus: hi1e1 merfrsen, 11z /sren
kegyelmeben biznl ranuljon, s megliissa, hogy tildozilf
nelkfJI nlncsen iildds, de iildoza/tal /gen ...



Az lv�k 6ta gyiijtolt, de megis keves adatnak 
birtokaban hezagos lesz a kip, amit a reformatus 
egyh6z-egyetem sorsaban nern nagy szerepet jatsz6 
e kicsiny csoportr61 adhatok, de a reformatus egyhaz
sors mar n h6rom ktilombozo eletet alelt egyh6znak 
kepeben is adva van, teh6t e hi6nyok a celzatnak 
nem lesznek nagyon rovasara. Az esernenyek targya-
16s6nAl nemely felemlitett, de a torteneti fejl6desre 
befoly6ssal nem bfr6 dolog, az amugy sem a tor
tenetfras szigoru szabalyai szerint osszeallitott mun
kanok celzatat homalyosHjak ugyan, amde ezeknek, 
mint helyi erdekesseggel bir6 esemenyeknek felemlitese 
kedves lehet nzok elott, akiknek elsosorban e kis 
inunkat adorn: a csics6i es kolozsnemai ref. egyhazak 
tagjainak, anya- es leany-egyhazam hiveinek. 

Bizalommal es remenyseggel bocsatom utnak e 
kis konyvecsket, hogy legalabb is egy tegla lesz a 
hitelet tpiiletenek restauralasaban. 

Kett Csics6n, 1932. evi februar 1-en. 
Kur Geza 
ref. lelkeu. 

, 



A reformatio Magyar es Erdely orszagokban, 
valamint a torokok altal megszallt tertileteken rend
kiviil gyorsan terjedt el. A reformatio meginditasat6I 
kezdve - a legeroszakosabb es kegyetlen ellenallas
nak, az evangelium terjedeset meggatolni akar6: hires 
,,Lutherani comburantur" (a lulheranusok egelle�se
nek meg) 1525-ik evben hozott torvenynek, majd 
a reformatusoknak, ,,mint szenlsegtoroknek" · az 
orszagbol vc1l6 kikergetesere tett intezkedeseknek 
ellenere- alig fel szazad leforgasa alart megh6dftotta 
Magyar, Erdely-orszagot es a torok altal megszallott 
teriileteket. 

Az 1600-ik ev tajtin a papai kovet Magyar, 
Horvat es Erdely orszagokban elo osszes papista 
papokat (beleerlve minden rendu es ranguakat) 
mindossze csak 300-ra becstille, pedig ennek tobb, 
mint fele a csaknem teljesen kalh. Horvatorszagra 
esett. 1 

Termeszetes, hogy a hatalmukat felt� karh. 
fopapsag, minden eszkozzel a reformatio terjedesenek 
meggatolasahoz, illetve a reformatussa lett lakossag 
visszaleritesenek munkajahoz fogott hozza. A jezsuita 
baratok, a kalh. Habsburgok (kozlllok az e/6bblek 
az ut6hbiakat alland6,m i1 mc1gyarsag es protes
tar1ssag· el/en buftottak) a torolmek Magyarorszagb6l 
leendo kiuzese cim alatt, - tenyleg pedig Magyar
orszagot a Habsburg csalad orokos tartomanyavti 
tenniakarassal megkezdett haboruval gyi!isit, 
nyomorusagot, val6sagos remuralmat hoztak el az 
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orsz6gra. Ez. az ido - a terv szerint - alkalmas 
volt a protestantizmus elleni hadjaratra is, s bizony, 
sajnos, nem minden eredmeny nelki.il. 

Bocskai Istvan mar kenytelen volt a vallas
szabadsago I fegyverrel · vedelmezni. Harcait siker 
koronazta, mert gyozedelmes csatak utan megkototte 
1606-ban a becsi beket, melyben a vallasszabadsag 
biztosittatott. 

Ezutan egy kis ideig bekeje es nyugalma volt 
az evangeliom hiveinek.- Bocskai gyozedelmes szabad
sagharca utan irja Szenci Molnar Albertnek 1609 ev 
februar 10-en Asztalos Andras Nagyszombalb61 
Marburgba, 3 hogy Szencit az itthoni allapotokr6l taje
koztassa: ... "f okepen a religiu dolga legels6 volt a 
tobbi kozolt. Erre is megeskUdolt (1. i. 11-tk Matyas), 
hogy sehol, sem varosokban, sem veghazakban es 
szabadvarosokban, sem mez6varosokban, sem faluk
ban senkit hiteben nem haborgattat, hanem llbera 
sil rellgio usque in 1010 Regno Hu11garide (leeyen 
szabad a valliis az egesz Magyarorszagban). lmmar 
lsten kegyelmebol most minden helyeken, hol ennek 
elotte meg csak hazaknal sem volt szabad olvasni a 
szentirast, most nyilvan es nagy batorsaggal hirdet
tetik az evan�yeliom, Pozsonyban, Szombatban, 
Komaromban, Ujvarott, Somorjaban. Sellyen, a jezsui
takat be sem bocsatjak az orszagba" ... 

Az 1618-ik evben azonban mar Bethlen Gabor
nak kellett a vallasszabadsag szamtalan megsertese 
miatl fegyverr fogni es a nicolsburgi bekeben a 
vallasszabadsagot ujra biztositani ... De hiaba volt 
ez is. 

Az eroszakossagok a Habsburgoktol tamogatott 
kath. fopapsag reszerol nern sziinlek meg. Lassankent 
ugyan, de folytonosan fogyaszlortak a reformatusok 
illetve protestansok szamat. 

Amikor I. Rak6czi Gyorgy a vallasszabddsagert 
1644-ben hadat inditott, a kiraly: lll-ik Ferdinand 
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ellen, Lippai Gyorgy esztergomi ersek egy - a 
kiralynak ktildo1t - hivatalos katal6gusban beszamol 
a magyarorszagi r6m kath. es protestans templomok
r6I (ez a Jelen/es nem terjedt kl az egesz Magyar-• 
orsziig terii/etere, hanem csak 30 vdrmegyet olelt 
fel, valamint 15 szabadklriilyi viirost es 100 klvalt
siigos viirost), mely szerinl osszesen 743 kath. 
templom van es 4402 protestans. 3 J61lehet meg mindig 
otszorose a protestans egyhcizak szama a katholiku
sokeinak, de az 1600-as evekehez hasonlitva, mar 
nagy a protestansok szamanak fogyasa. (ugyanezen 
klmutalcisb6/ tudjuk, hogy Bereg, Ugocsa, Torna, 
Szabo/cs es Pest megyekben egyetlen katholikus 
temp/om slnca, lovcibbii, hogy Komcirom megyeben 
100 proteslans temp/ommal szemben csak 20 i:1 

r6m. kathollkus). 
Ez a hanyatlas ketsegtelentil, leginkabb az iildo

zesben sereny es a ,,Jobb ha f a r k a sok es r 6k ak 
lakjak az orszagot, mint sem eretnekek" elvet
vall6 Pazmiiny Peter! dicsfri katholikus szempontb6l.

Dazmany szellemeben folytatott tildozes tartott 
tovabb. 

Alig halt meg Rak6czi Oyorgy, mar Lippai 
esztergomi ersek a jezsuitakkal egytitt a templomok 
elfoglalasat, sz6val a ref. egyhaz megsemmisiteset tilzte. 
ki ujra celul. 

K6r6si Istvan iirmenyi lelkesz szomoruan szamol 
be l<emenczei Gergely nagyoroszfalvai lelkesznek az 
1648 dee. �9-en kelt leveleben egy ilyen esetrol. A 
jezsuitak Ersekujvarb6I katonakat hoztak Sellyere, 
akik felrakodtattak a predikatort es ,, mi nt  a n y i It an 
val6 latrot  d obsz6v al, nag y  zene-zugassal, 
haj, h ajt Kalv in! ki a varosb6llu kialt ozasokkal 
t'.izt e k  k i.4 

Sajnos se szeri, se szama az ilyen eseteknik. 
Betetozi az illdozeseket, a szenvedeseket a p1;0� 

testansok serelmeit a gyaszevlized 1671-t6I _ 1681-ig 
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terjedo idosiaka: n v�rtorvenyszekek dtihongesenek 
ideje, a Nero korabeli martiromsagoknak megujitasa. 
Errol jobb nem is beszelni. Ekkor szi int meg, mint 
maid latni fogjuk a viragz6 csics6i ref. ekklezsia is. 

A gyaszevtized utan a soproni orszaggyules az 
1681-ik evi XXVl.-ik torvenycikkben kijelolr kozse
geket. ahol, mint ugynevezett a rtic u laris  helyeken 
korlatolt vnllasszabadsaga Jett a reformatio hiveinek; 
ez ugyan egyreszrol enyhitette a gyaszevtized szomo
rusagait, de mas reszr6I "lorveny,a," alapot is nyujrott 
a .,,nem ar1/cularJs• helyeken meg meg levo protestans 
tgyhazak elpusztitasara. 

Bz a szomoru helyzet nem valtozott kesobb sem. 
Thokoly er�dmenytelen szabad�agharca utan az 

1687.-ik evi pozsonyi orszaggyules hasonlo szellem
ben es erlelemben hatarozott. 

A Rak6czi-szabadsagharc alatt fellelegzettek ugyan 
a protesta.nsok, de ennek szomoru vege utan vissza
fordult ismet minden a regire. 

A Carolina Resolutio es Maria Terezia is meg
erositetlek az 1681.-ik evi XX Vl.-ik torvenycikket. sot, 
meg a Tiirelmi Rendelet sem valloztatta meg teljesen, 
hanem csak az 1790-91.-ik evi XX Vl.-ik t.· c. torolte el ... 

Ezeknek a gyaszevtized utani ,,torvenyes iilla
potoknak" atkos hatasaval torteneti.ink soran meg-. 
ismerkedtink. Ez eredmenyezte a fiissi reformatus 
eklezsia vegleges elpusztulasat. 

Az 1790 - 91.-ik evi vallasszabadsag nem volt

teljes. Csak az 1843-44.-ik evi orszaggyulesen sike
rillt az 1790-9 t.�ik evi orszaggyulesnek a protestan
sokra serelmes pontjait es az ez utan kiadott kormany
rendeleteknek (pl. a vegyes hiizassiigldheseknel a 
ka1hollkus papsiignak adotl azon utasftiist, mely 
szerlnt ezek kotelesek a prof. apiit6/ .riibeszelessel" 
reversii!/s_t klvenni. 1792. lk ev) a protestansok elleni 
eleit eltoroltetni, s a vallasszabadsag teren a kc1tho-
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lilcusokevnl egyenlo jogokal elerni. (Bdr tokeletes 
egyenloseget CSiJk az 1848.-/k evl lorvenyek adtiik 
meg.) 

Ezutan a katholikus papsagnak nemely helyi 
kilengesein kiviil csak az 1854.-ik evi csaszari patens 
zavarta meg a vallasszabadsagot komolyabban, de 
ennek hullamai is elcsendesedtek a 67-es kiegyezessel 
teljesen. 

A vilaghaboru utan a csehszlovakiaba keriilt 
reforrnatus egyhaznak meg mindig a magyarorszagi 
torvenyeken nyugszik a vallasszabadsagt1. 

Ezen rovid altalanos attekintes utan, mint e keretbe 
beleillo kepeknek megvizsgalasara, raterhetiink torte
netiink targyalasara is. 

* 

Kolozsnema, aztan Csics6 es fiiss (Asvany toet 
is) reformatiojat - azt hiszem: nem meresz allittassal 
- az 1530-as evek eleiere kell tennem.

Felfogasom azon a tenyen alapszik, hogy Gonyii,
melyet Kolozsnemat6I csak a Dnna valaszt el, ez id6-
ben mar a Magyarorszagi reformatio egyik legnagyobb 
t�mogat6janak: Enyingi Torok B alintnak a birtoka 
volt. Torok B.=ilint, aki j6szagain nemcsak megengedte 
a rdormatiot, de kUlonosen Balint nevu papjaval 
terieszttette azt, bizonyara ezen uj birtokan is m6dot, 
alkalmat talalt arra, hogy a reformatio tanai gyokeret 
verjenek. 

Balint pap 1506-ik ev vegen, mar Debrecenben 
hirdeti az iget, hogy Torok Balint ez uj birtokat, melyet 
1536 szeptember 30 an kapott 5zapolyair61 zalogba, 
- uranak kifejezett kivansagara - atvigye az
evangeliomi tudomanyra E teny, mely Torok Balint
es papjanak szinte 1iirelmetlen buzg6sagat igazolja a
tiszta evangeliom terjesztesenek teren, igazolja felte
vesem helyesseget is, hogy t. i. GonyUvel szemben
sem leheiett akar Torok Balint, akar papja kesedelmes,
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de mikor GonyU varosat gesztesi birlokahoz csatolta, 
illetve mikor az 1527-ben Gyor ostromakor elpusztult 
helysegel elfoglalta, (nehogy ezt Us. a mohacsi 
csataban elpusztult f oldesurak birtokait a 
maga szamara elkonfiskal6 katholikus papsag 
szall ja meg), annak ujraepittetesevel egyszersmint 
a 1·eformatio alapkoveitis lerakta. 

Kolozsnema lakosai a Gonyiiiekkel alland6 es 
kozvetlen erintkezesben voltak mindig. A csicsoiak es 
ftissiek pedig a kolozsnemaiakkal voltak igy, tehat 
kozvetve -.. bar gyakran kozvellentil is - ok is 
erintkeztek a gonytiiekkel. 

Lehetetlen, hogy ennek az alland6 erintkezesnek 
ne Jett volna hatasa. 

Bizonyara volt is. 
Meggyozodesem, hogy mint a kb. ket evszazaddal 

kesobb elarvult gonyiii eklezsia cselekedte, hogy t. i. 
filiakent Kolozsnemahoz csatlakozott, igy Oonyii szek
hellyel Gonyii, Kolozsnema, s talan Csics6 (fiiss 
s ajatsagos helyzetenel fogva Asvanytovel tar
s u I l) egy egyhazkozseget alkottak, amig mindegyikbe 
julott pc1p. (Nemara nehany esztendo mulva.) 

f elfogasom szerint masodik lesz tehat ezekben 
a gyiilekezetekben, aki a reformatio magvait, illetve most 
mar plantaH apolgatta: Huszar Gal, akinek ta Ian 
az egesz Csall6koz reformatioja tulajdonithat6 a tor
tenet tud6sok meglehetosen alatamasztott kovetkez
tetesei szerint. 

Ezen feltevesem igazolasaul hivatkozom arra, -
mint ezt hajdan az 1790-1800-as evek tajan volt 
ket komaromszentpeteri lelkesz: Batorkeszi Kiss 
Istvan es T6th Samual is megallapitottak - hogy a 

- nyitrai piispokseget is a mohacsivesz utan birtokaba
keritelte Torok Balint s ,,ezt a videket is az ide hozott
protestans papok altal reformalta". Tehat itt is, ami
kor Huszar Gal, akit Olah Miklos esztergomi ersek
elfog<Jtni akart, s az elfogatas elol menekiilve l!Z
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1565-ik ev elejen elobb Hetenyben, aztan Szenlpeteren, 
Martoson, lmelyen sfb. helyeken meg-megallott, hogy 
uljaban is hirdesse az evangeliumot, igen sok h�lyen 
mar a reformatio hiveire talalf. Termeszetesen voltak 
olyan falvak is. ahol liuszar Galnak kellett jonni, 
hogy a:l evangeliom gyokeret verjen, mint az emlifett 
feljegyzesek mondjak: ,, ... ennek a Cicero es Demost
henes nyelven sz6llott nagy Huszar Galnak, eleg 
volt csak parszor predicallania a Matyusfoldi Ekkle- -
siakban, s azok cum gentibus Ieptenek altal a megis
mert evangeliumi religiora ... " 5 

Ezek szerint, a felretelezett idorendi sorban fog
Ialkozzunk el6bb Kolozsnema, azutan Csics6 es FUss 
reformatus egyhazainak torlenetevel. 
1 Po�oly: Hoo.kai I. lie a Becai beke.
' Tbnri E.: Szemelv6nyek Szenci M. Albert levelezilsi albumf.bol. 
• Reveaz Kl\lmAo kozli a Prot. Egyh. lls lsk. Lap 1896. f. 46. 11z.
• Tburi E Don!intuli ref. Egyb. Ker. Tortenete.
• A komArom,zentpeteri egyhh rllgi k!lnyveibeo.



I{olozsueinailteforn1{ttusEgyhaz 
keletk.ezesetl>l napjainh.:ig. 
A kolozsnernai reformatus ternplom keletkezesere, 

illetve eredetere nezve ket feltevesbol indu!hatunk ki, 
hogy t. i. a templom torokmecset-nek kesztilt vo\na, 
vagy pedig eredeteben kath. kapolna volt. 

Az elso felteves mellett sz6I a templomnak 
kezdetben volt szab�lyos koralakja es az a teny, 
hogy a torokok Kolozsnemat gyakran haborgattak, s 
volt ido, hogy a lakossagot is eluztek. A masik fel
teves mellett Hetenyi Janos volt nemai lelkesz nyilat
kozik az 1780-ik evi Baltyanyi-fele Canonica Visitatio 
elott arm a kerdesre, hogy a templom honnan velte 
eredeter: ,.nern Iudni, de talan kath. kapolnanak kesziilt 
valamikor a formaja utan itelve." 

Egybevetve azonban a felteveseket a megallapft
hat6 tenyekkel, sokkal val6szinubb, hogy a templorn 
a Kolosfi csalcidnak kasrelyab6! epen maradt lorony, 
melynek epftesi ideje kb.: Nagy Lajos kiraly koraba, 
talan az 1375-ik eszfendore esik, amikot a Kolosflak 
., Novae Raegiae Donationis Titulo" 1 kaptak meg 
.,Poson-Nema", korabban ., Var-nepe-"-Nema", meg 
korabban ., Villa-Nema" nevu helyiseget a korillolte 
elteri.ilo, nagykiterjedesu birtokkal egyiitt, s felepitettek 
bizonyara hajlekukat is. E kastelyr6I Fenyes Elek . 
,,Geographiai Sz6taraban" azt irja, hogy a tern et o 
dombon allolt ,,a moslani templom es a ternet� 



emeltebb helytn volt, mint  azt az alopkovek 
most is mutatjak." Fenyes Elek kijelentesevel 
kapcsolatban semmiesetre sem engedheto meg az az 
e:setleges felteves, hogy a kastely elpusztulasa utt.in 
annak helyen epillt fel a templom, mert hiszen a 
templomban a Kolosfiaknak sirboltja (a templom 
alatt) ma is meg van sertetleniil, mar pedig a templom 
kesobbi epitesenel az alatta levo sirboltnak meg 
kelletl volna semmistilni, mert ez a falak ala is be
nyulik . 

. Hogy ez a torony milyen celt szolgalt eredetileg? 
Etrogadha1juk Hetenyi felteveset is, am akkor csak a 
Kolosfi csalad hazi-kapolnaja volt, s mint ilyennek az 
alja, lett a csaladnak kriptaja is. A hazi-kapolnakban 
szokatlan kerek formaja azonban inkabb arra enged ko
vetkeztetni, hogy minden bizonnyal ,,varkastelynak" 
tartozeka: a kes6bbi templom , valami ,,or t o r o n y" 
lehetett, amit a csalad, mint a temetkezesre legcllkal
masabb helyet e celra is felhasznalt. 

Ami a ., tor  o km e cs  e t" felteves kerdeset illeti, 
ez igen konnyen beleillesztheto a fenti megallapftas 
keretebe. Konnyen felteheto, hogy a falut elfoglalt 
torokok a meglevo tornyot sajat istentiszteleti cel
jaikra felhasznaltak. Ez annyival is inkabb val6szinii, 
mert a tortenelem nem emlekszik meg a torokoknek 
e videken oly hosszu ideig volt tarl6zkodasar61, hogy 
ilyen, az ido viszontagsagaival evszazadokon keresz
tiil is dacolni fud6 epiiletet keszithettek volna. 

Nehezebb az eldontese annak a kerdesnek, hog·y -
mikor keriilt a torony, (v a g y k a p o  In a) a reforma
tusoknak a birtokaba. E kerdesben a Duna masik 
oldalan fekvo Oonyii reformatiojiinak ideje es egy 
szajhagyomany 2 szolgalhatnak a kovetkeztetesnek 
alapjaul. 

Kolozsnema a Kolosfi csaladnak a birtokaban 
volt meg a reformationak Oonyiii gyokeretverese 
idejeben, <2z 1530· as �vek tajan is. f elteheto, hogy 
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Nema akkori foldesura Kolosfi Janos, a g·onytii foldesur: 
a hatalmas Enyingi · Torc>k Balint parlfogasa alatt 
terjedl reformalioval szemben ..:.... mint altalaban veve 
masok is - nem lehetett erzekellen, sot bizonyara 
betogadta azt, amit az emlitelt szajhagyomlmy bizo
tani latszik, hogy egy Kardoss nevu ref. pap is nyugszik 
a Kolosfiak sirboltjaban. Fellevesem helylallasa eseten 
az ugyancsak Gonyu utjan reformatussa_ lett hive!mek, 
mint az lstentiszteletre nagyon alkalrnas helyet a 
t or n y o t  (va g y  c s a l a di kapo ln a t) engedte at 
templom gyanant Kolosfi Janos. 

Figyelembe veve, hogy a Kolosfi csalad 1566-ban 
kihalt, 3 es feltetelezve, hogy a ref. papnak a csaladi 
sirboltban val6 eltemetesere meg o adott engedelyt -
talan mintegy elismerestil a pap irant - allithatjuk, 
hogy a kolozsnemai ref. templomnak ma is fennall6 
napnyugat . feloli felkor alaku resze a reformatus 
egyhaznak Kolozsneman volt megalakulasa 6ta szolgal 
ref. islenitisztelei celra es hogy a magyarorszagi 
reformat io  e l so  evtizedeiben mar onall6 a n y a
e g yh a z  v o l t  K ol o z snema. 

Perlaki Mihaly levai lelkesz, barsi esperes 1650 ben 
a felsodunamelleki egyhazkertilet egyhazainak nev-
sorat kozli;' ebben a kozlemenyben nincsen emlitve 
Kolozsnema, amibol arra kellene kovetkeztetni, hogy 
a kolozsnemai ref. egyhaz abban az idoben nem allott 
meg fenn, vagy pedig, hogy az iildozesek miatt meg
sztint volna. Arnde a kolozsnemai egyhaz birtokaban 
volt - (a z 1 857-ik e s z t e n d o b e n  mas  ok ma
n y ok k a l  e g yii t t  e l e g e t t) egy inquisifionalis jegy
zol<onyv, amely 1721. evi j-ul. 20-an vetetett fel s ennek 
tartalrnabol, mint azt 1800- ban az akkori lelkesz roviden 
feljegyzi, mast lehet kovetkeztetni. - A ,,jegyzokonyv, 
melynek fellytil irasa ez: Pro parte et ad instantiam 
Egregiorum Nobilium sedet ignobiliurn in Cottu 
Comarorniensi Districtuque Csall6koziensi degentium 
Augustanae et Helvaeticae Confessioni oddictorum, 
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De et Super. - abintus uberius denotata Tesfium 
· lnquisitione eorundemque subsecutis fassionibus -

Relatoriae Tes1imoniales. 1721 20-a Juli." 11 
• • •  tartal

mab6I ismerjiik, hogy ... ,,a Tanuk azt valljak,
hogy ok tudjak azt, hogy a Kolos Nemai Rftusok
mindenkor szabadon gyakorlottak lstenitisztele1jeiket
a magok kerek ko Templomjokban, mivelhogy amely
idokre, vagy elmondasokra emlekeznek meg harom
Dapista gazdanal tobb Nemaban nem is lakott". Egyilc
tanu ., tudja j6I es emlekszik rea, hogy egykor a
Kalvinista predikator kiiizetett, de a soproni Orszag
Gyulese utan ismet mindjart be ment".

Ha meggondoljuk, hogy 1721-tol 1650-ig vissza
menoleg Iefolyt 71 esztendo esemenyeire meg el6
emberek is emlekezhettek, illetve, hogy 1721-ben nem
volt ember, aki emlekezett volna, vagy csak hallotta
volna is, hogy Neman a ref. egyhazi eletben az
1681-ik evi soproni orszaggyules elorri papeh'.izest
kiveve, a folytonossag megszakittatott volna, allfthat
juk, hogy Perlakinak adatai (mint azt Thuri E. is
megallapitotta), 6 hianyosak.

Sajnos azonban, hogy kozvetlen es pontos ada
taink a kolozsnemai egyhaz eleterol az 1733-ik
esztendoig, amikor az anyakonyvek kezdodnek,. nin
csenek. Azt tudjuk, hogy ,,a rticular  i s  h e  I y" volt,
s tudjuk, hogy 1733 elott is voltak anyakonyvei, de
ezek meg az 1750-es evek tajan elvesztek.

A nemai ref. ·egyhaz tortenetenek osszeallilasanal
bovebb adatokrn csak a XVlll-ik szazad kozepe tajan
akadunk, amikor az egyhaznak a Maria Terezia alalli
iildozesekben szenvedni kell a sok zaklatasokat, ami
kor a ref. egyhaz papjai feletl a Carolina Resolutio
szerint a sajat feletles hat6sagai mellett kiilonosen
es veszedelmesen a keresztseg kiszolgaltatasanak
ellenorzese cimen a kath fopapsag is gyakorolta a
feltigyeletet, amelynek celja nem, volt mas, minthogy
killonfe!e kitt2lalt e� nevetseges iirtigyek alatt eiz egy�
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hazat megaemmisfthess�k. 5ajnos, hogy sok helyen, 
ktilonosen Baranyn megyeben sikeri.ilt is ez. 

Legelso lelkesze a kolozsnemai ref. egyhaznak 
talan az a: Kardos nevu volt, akit a szajhagyo
many emleget, hogy a Kolosfiaknak a sirboltjaban 
alussza orok almat. 

Hosszu ideig. egeszen a XVIII-ik szazad elejeig 
nem tudjuk a papoknak neveit. 

A rendelkezestinkre all6 adatok alapjan az 
1712·ik esztendotol kezdve tudjuk osszeallitani a 
kolozsnemai lelkeszek nevsorat es velilk kapcsolatban 
az egyhaznak az idot61 fogva val6 tortenetet is, mint 
alabb kovetkezik: 

Szendrei Mihaly nemai ref. Ielkesz 1796-ban fel
jegyzi, hogy ,,Regi Anyakonyve az ekklesianak el
veszven, Predikatorainak nevilk nem tudatik, hanem, 
akiket a ,,Helyseg-Konvve," a Matricula es meg elet
ben levo oregek elonkbe adnak ezek, ug-ymint: 

,,Tiszt. Papai Istvan ur volt nemai predikator 1714-1721. 
T. Szombati Istvan ur 1721-1729. 
T. Dienes Mihaly ur 1729 -1733. 
T. Tatai Janos ur 1733-1758. 
T. Veszpremi Janos ur 1758-1760. 
T. Vatay Peter ur 1760 - 1772. 
T. Toth Janos ur 1772-1773. 
T. Hetenyi Janos ur 1773-1783. 
T. Vajda Peter ur 1783-17�4. 
T. Borza Ferencz ur volt nemai predikator 17 84- 1794.
T. Szendrei Mihaly ur 1794-tol fogva ... " 

Ezeket az adatokat azonban nem fogadhatjuk el 
teljesen hiteleseknek, mert azoknak alaposabb meg
vizsgalasakor, sulyos tevedesek lesznek nyilvan
val6kka. 

Teves eloszor is Papai Istvan lelkeszi-szolgalata 
kezdetene� megjelijlese, mert az 1712-ik evi tractu�lis 
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zsinalon jelenlevok kozott mar oll talaljuk ,, T. T. 
Papai Istvan Kolos Nemai Dredikator., nevet, 
de sulyosabb az a tevedese Szendreinek, amit az 
anyakonyvekbol ellcnorizhetelt volna. 

Tatai Janos lelkeszi szolgalatat 1733-161 szamitja 
Szendrei, pedig tenyleg csak 1T67 marciusat6I kez
dodik. Az anyakonyv kezdetetol Tatai predikatorsa
gaig eltelt 5 ev alatf volr lelkesznek nevet az anya
konyvekben bejegyezve nem talaljuk es bar Szendrei 
azt jegyzi oda, ahol az 1733-ik eszrendoben a keresz
telesek magyarnyelven beirva kezdodnek: .. T a  ta  i 
J a n o s  pr ed ika torsagaban", de mert az 1737-ig 
val6 bejegyzes teljesen mas iras, _ mint Tatainak 
1737-tol kezdodo latinyelvu bejegyzesei, tovabba 
mert 1737-ig Tatai neve me� a keresztsziilok, vagy 
nasznagyok nevei ld5zoa sem fordul elo, pedig azuttm 
nagyon sokszor olvashaljuk, - szerintem - Tatai 
Janos 1733-ban c1 lelkesz nem lehetett. 

Ezzel szemben Szombali Istvan nevvel ez id6ben 
gyakran talalkozunk a keresztsziilok nevei kozott es 
mivel az 1733-tol 1737-ig val6 anyakonyvi bejegy
zesek azonos irasra vallanak az anyakonyv elso 
lapiara 1729-ben tett irassal: .,A l{o l o s  Nemai 
Ref o r m a t a  S z e n t  Ekk l e s i a  An y a k o n y v e  
m e l l y  ts inal tatot t  MDCCXXIX e s z t e n do b e n  
S zomb ati I s t va n  predikatorsagaban", amit 
bizonyosan maga Szombati jegyzett oda, tovabba, 
mert a fent emlitett, Szendrei altal eszkozolt bejegy
zesnel ,. Tatai Janos" nev alatt elmos6dotfan ugyan, 
de megis elolvashat6an oft van Szombati neve, allit
hatom, hogy Dienes Mihaly helyett Szombati Istvan
nak nevet kell Tatai kozvetlen elodje gycmant emliteni. 

Amde a komaromi ref. egyhazmegyenek a pecsi 
r6m. kath. pilspoki konyvtarban orzott 1720-beli 
jegyzokonyve, az akkori lelkesz-osszeiras szerint

.,Steph a n u s  Rimaszombat i  v e t e r a nus" pr�di• 
k�tort emlit ez idobeli Kolozsnemai rd. predikator 
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gyanant, s mivel ez adatnak hitelesseget ketsegbe 
vonni nem lehet, egy mas megallapitast is kell ten
niink, t. i. hogy: k e t  S Z Om bat  i IS t Van i S VO If 
Ne man p redika t o r. 

Fel kell ezt tetelezniink, mert a nagyon oreg 
(ve t e  r a  n u s) Rimaszombati lstvannak 1737-ig val6 
lelkeszi szolgalatat nehez elkepzelni annyival 
fokabb, mert az 1720-1737 evek koze kell esni 
Dienes Mihaly szolgalali idejenek is. Feltevesem mel
h�H · sz61 tovabba, hogy az emlftett jegyzokonyv Fliss 
kozsegben is megemlekezik ugyanakkor egy hasonl6 
nevu papr61, aki 1724-ig mukodott a fiissi eklezsia
ban. s aki (mint a fiissi egyhaz anyakonyve elarulja) 
1722-ben 3 frt-t adott a nemai predikator Szombati
nak. amibol kovetkeztethetjtik azl is, hogy nem csupan 
kollegialis, de intimebb, talan rokoni viszony fuzte 
oket egymashoz. 

Szerintem a fiissi predikator fia volt a nemai 
veteranus Rimaszombatinak (az apa es hasonl6 nevu 
fia ·megkiilomboztetese vegett. amint ma az idos 
sz6t hasznaljak az apa neve mellett, hasznaltak regen 
latinul a veteranust) s ennek - talan az · 1122-ben 
tortent - halala utan ket evig lelkeszkedo Dienes 
Mihalyt valtotta fel az 1724-ik esztendoben (mikor 
fiissrol tavozott) a kolozsnemai predikatorsagban. 7 

· E szerint a lelkeszek fgy kovetkeznek:
Papai_ Istvan 1112-101 1720-ig. 
Rimaszombatl Istvan veteranus 1720-161 1722-ig. 
Dienes Mihaly 1722-tol 1724-ig. 
Rhnaszombati Mezei l§tvan 1724-tol 1737-ig. · 

Tatai Janos nernes6csai lelkesz es a komaromi 
tra_ctus esperese 1712 ev december h6napban Magyari 
Deter superintendens megbizasab61 osszeirta a koma
romi tractus egyhaiainak dijleveleit. 8 Ebba! az ossze -
irasboI·· is1Tietjuk· Papai 15/van lelkeszkedese ideje� 
ben · volt ·kol9zsnemai lelkeszi javadalmat, 9 mely a 
kovetkezo; 
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,, 1. Penz egesz fizetoti.ll egy forint, fel fizetotul dena.r 50: 
2. Buza egy mero egesz fizetotUI, fel mero fel fizetotill.
3. Oszi vetes 3 hold betakaritasaval, de az egyiknek

arendajat a predikator adja meg._
4. Fa elegendo.
5. Nad 10-10 keve, zseller nem ad.
6. Szena minden gazdatul egy boglya.
7. Faggyu 8 font.
8. Copulatiotul denar 50.
9. Halotti tanitastul demir 50, eneksz6s denar 24.

10. Keresztelotul egy tyuk, egy kenyer.
11. Introductiotul is annyi ... "

Mielo!t meg Szendreinek Wbb hibait is igyekez
nenk korrigalni. foglalkoznunk kell az idorendi sorban 
kovetkezo lelkesszel Tatai Janossal. 

Tatai Janos-r6I (1737-tol 1758-ig) mar 
tudunk magunkna!{ kepet alkotni. Tudjuk nemcsak 
azf, amit r6la az anyakonyvek elarul nak, hanem azt 
is, hogy kival6 volt a kortarsai kozott, melyet elis
mernek r6la mar az 6 idejebim is. Hogy egyebet 
ne mondjunk, Tatainak nagysagar6I beszel a Csaki 
esztergomi ersek megbizasab6I Molnar Gyorgy· 
kanonok altal 1754-ben felvett Canonica · Visiralio
jegyzokonyve is 1 1) (m e l y r e  a C a rol ina  Res olu tio 
adot t okot), mely bar Tatair61 gyfiloletet elarul6 
hangon nyilatkozik, de epen e nyilatkozataval bebi� 
zonyftja Tatainak, mint ref. papnak ertekesseget. 

Azt mondja e Can. Vis. jegyz6konyv: ,,Hie 
pestilencia sua doctrina multas proh dolor I animas 
Oreo transcripsit, dignam ibidem ni resipiscat 
servitiis suis mercedem recepturus ; . • .. (A z 6 
pestises t udomanyaval sok le lket - fajdalom· 

a p okolnak · jegyze t t  el, amiert maid 
u gyanott el is veszi m elt6 biinteteset), mely
kijelentesebol azt erthetjtik, hogy a katholikusok sorai 
kozi.il is sokan terfek az o beszedenek es a nepre -



iYakorolt hatasanak kovetk.zztebe!1 a r-:fonmHus hitre 
at. Ugyancsak a jegyzokonyv cill.jpf1ja meg r6Ia 
katholikus szemponIb6l sulyllS blin gyanant, de arnit 
mi, a reforrnatus egyhaz erdekeit tekintve, mini kitiino 
erdemet szemleltink, hogy a Cs i cs 6 r 61 K o  Io z s� 
nemara j a r 6  r e form a t u s o k  ko zot t, rniut a n  i t t  
h it ti k b  e n  me g er  o sod t e k e g y s e m  a k a  d t 2 0, 
so·r tobb eszt e n d o  a l alt, aki a katho l ikus  
hit re  t e r t  volna. 

A jegyzokonyvnek az a pontja, mely az o 
keresztseg kiszolgallatasa feloli kikerdezteteset tar
gyalja, mikor megallapitja r6la, hogy a ,,babakeresz
telest" sztiksegtelennek, sot haszontalannak tartja, 
akkor Tatainak csoclalatos, az akar galyarabsagot is 
elszenvedni kesz hithosi batorsagat bizonyilja meg, 
hiszen, amint latni fogjuk, 11 az 1742-ik evi helytart6-
tanacsi rendelet a legszigorubb btinteteseket helyezte 
kilatasba az ellenszegiilokkel szemben. 

Gytilekezeteben mindenki szerelte (Az anya
konyvi  bej egyzesek bol kiolvashatjuk nep
szeriiseget, mert rnajdnem az egesz falunak 
komaja es  nasznagya vo lt) de meltan, mert 20 
evig tartott nemai lelkeszkedese aldotf hatasu es 
emleku orok idokre ugy a nemai, mint a csics6i 
reformatusok kozott, hiszen a legnehezebb. a legtobb 
megpr6baltatassal es kisertessel terhes idokben vedte, 
apolta, gondozta eredmennyel a ref. anyaszentegyhaz 
tagjait, s nern veszett el egy �em a rea bizotlak koziil. 

Tc1tai Janos idejeben volt Kolozsnemai lelkeszi 
javadalonir61 (Hetenyi Janos feljegyzese 1779-ben) 
a rnindenbizonnyal hitelesnek elfogadhat6 kovetkezo 
dijlevel beszel: 
1. Penzbeli fizctes hnrmincznyolcadfel renens forint 37 ¼-
2. Buzabeli fizetcse is ugyan harmincnyolcadfel dreg m-ero

37½. 
3. Gyertyara ket forint flor 2.
4. Annuarim harom hold foldet haromszor megszantnalc

., 

20
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5. Hus egy mazsa.
G. Minden gazda 10-10 keve nadat.
7. Roset 300 kevet.
8. Minden gazda egy-egy bagja szenat.

Ez a dijlevel 1757-ben kelt Tarcsi Janos torveny
bfr6sagaban .... " 

Bizony ez az osszeg nem a mai ember merte
kevel merve volt eleg az eletre, de hat abban az 
id6ben masok voltak a viszonyok. -

Tatai csalados ember volt, de csaladi koriilme
nyeirol tobbet nem tudunk, mint azt, . hogy: Erzsebet 
nevu leanyat 1746 ev januar 11-en Ambrus lstv6n

nemai tanit6val eskette ossze hazassagra Valesius 
Janos nemes6csai lelkesz. 

1758 ik ev februar 13-an tala!juk kezevonasat 
utoljara a ko!ozsnemai egyhaz anyakonyveiben, amely 
id6 ufan - bizonyara - mashova tavozott, de hogy 
hova, el61tUnk ismeretlen. 

Tatai Janos utan Szendr.zi szerint es az anya • 
konyvi bejegyzesek szerint is: 

Veszpremi Janos kovetkezik, azonban nem 
1760-ig, hanem csak 1758 ev marcius elejetol ugyan
azon ev december 13-ig, mint azt az anyakonyvben 
Vatay Piiler lelkesz feljegyzi: .,Anno 1758. Die 13 
Decemb, is diem obiit Supremum Admodum Rev. Dnus 
Joannes Veszpremi, qui successit R. Dno. Joanni 
Tatai, et fungebatur officio menses circiter Octo in 
Kolos Nema." ( 1758 ev december 13-an halt meg 
Nagytiszteletu Veszpremi Janos ur, aki Tatai Janos 
Tisz1eletes ur utan kovetkezelf es Kolozsneman 
kori.ilbelill 8 h6napig mukodott hivatalaban). 

Veszpremi uran kovetkezelt ugyancsak rovid 
ideig, 1759. ev aprilis elejeig: 

Csehi Peter, akit Szendrei elfelejte-tt felemliteni. 
Lehet ugyan es e mellett nagy val6szinuseg sz6I, 
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hogy Szendrei azert hagyta Id Csehi Peter nevet, 
mert talan ez nem rendes lelkesz, hanem t'igynevezett 
.interimalis" (helyettes lelkesz) volt. Ugycmis az 1714-ik 
esztendotol kezdve g·yakorlalban volt a lelkesz-ozve
gyek melle inlerimalisokat alkahnazni 12 a kegyev 
lejartaig, a lelkeszi javadalmak bizonyos reszeert, mint 
fizetesert. ltt is az egyhazi ev vegeig Veszpremi altal fel 
nem vett fizetes terhere helye1tes lelkesz gyanant 
alkalmaztathatott Csehi Peter, aki ez idoben oreg 
ember, szolgalaton kiviili lelkesz lehetett, mert hiszen 
mar 1714-ben reformatus lelkipasztor volt fiiss koz
segben. 

Watal Peter 1759 aprilis t 1- to! kezdve 1772-ig. 

Bitskei Toth Janos 1772-tol-1773-ig. 

Hetenyl Janos 1773. ev aprilis 22-tol- 1783 
aprilis 20-ig. 

Hetenyirol ismet elegendo adatlal birunk ahhoz, 
hogy r61a nevenek emlitesen kiviil is elmondjunk 
valamit, sot mondhatjuk, hogy Hetenyinek nevehez 
fuzodik a kolozsnemai egyhaz tortenete Maria Terezia 
uralkodasanak utols6 evlizede alatt, mert az 6 fel
jegyzeseibol ismerhetjtik meg azt. 

Sok izgalommal teljes idoszak volt a kolozs
nemai egyhaz eleteben Hetenyi lelkeszkedesenek ideje. 
Gond gyotorte a hiveket az egyhaz epiileteinek "el
romlasa .. miatt, melyeknek javithatasa erdekeben so
kaig hiaba kervenyeztek a hat6sagokhoz (Kiralyi 
Helytart6-tanacs), melyeknek informal6i ez iigyben a 
katholikus fopapsag (a Canonica Visitatio erre is 
kiterjeszkedett), sz6val a ref. egyhaz ellensegei voltak. 

A paplak javitasahoz vegre az 1776-ik esztendo 
jariuar 30.-tm megkapvan az engedelyt, meg abban az 
esztendoben hozzafoghattak es el is keszitettek. 
Nern kaptak meg azonban az engedelyt a templom 
kibovitesehei, bar kimutattak, hogy a .,templom ket-
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szazhatvanegy szemelyekkel ugy megtelik, hogy csak 
egy lepesnyi tiresseg sem marad a templomban", 
pedig Csics6r6I, Oonytirol az anyaegyhaz hiveivel 
egyiift ,,mintegy 1046 Lelkek idejarnak" (a templom 
csak a vallasszabadsag visszaallasa utiini idoben 
bovtilhetett ki). 

De mindezeknel a gondoknal sulyosabban nehe
zedett a reformatussagra az a haborusag, melyet az 
akkori csics6i plebanos Talaber Boldizsar inditott 
meg eloszor a reformatusok harangjanak, majd a 
temetojenek elfoglalasara. 

A haborusagnak tortenete Hetenyi Janos latin· 
nyel vu leirasab6l kivonatolva roviden ez: 

A megyebeli katholikusok erovel es tekintellyel 
meg allartak fosztani a nemai reformatusokat a 
harangjukt6l. Mikor ez a sziindek a reformatusoknak 
fiilebe julott, a haranglab melle oroket allitottak ejjel
nappal, hogy a csics6i plebanos Talaber Boldizsar 
altal iranyftott foglalast megakadalyozzak. Amde hiaba 
volt minden, az eroszak gyozott, s a harangot elvettek, 
a plebanos kijelentese szerint a varmegye parancsara. 
A nemaiak bejelentettek a varmegyen az eroszakos 
foglcilas elleni 1iltakozasukat es kertek, hogy szalljon 
ki bfr6sag a helyszinre es helyezze oket vissza jo• 
gukba, de hiaba. Jolt ugyan egy bizottsag: Bajcsi 
Janos nemesek-biraja egy 1arsaval es tobb kath. 
pappal, akik a plebanos eljarasat helyben hagytak, 
de ezekrol - mikor megkerdeztek oket, hogy kinek . 
a ktildottei - kidertilt, hogy csak olyan magukat 
bir6ul feltolt emberek, tehal a reformafusok ezeknek · 
velernenyebe, illetve dontesebe nem nyugodtak bele, 
hanem Oyorbe mentek igazsagert. ltt szerencsesebbek 
lettek, mert a bir6sag kenyszeritette Talaber Boldizsart 
a harang visszaadasara. 

Ugyancsak Talaber Boldizsar a reformatusok 
temetojet is el akarta venni. Ebben az tigyben is kF 
szalltak a· helyszinere a nemesek birajaval es tigy-
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vedekkel egytitt a megyeri, csics6i, szentpeteri pleba
nosok 1778, ev marcius 16.-an. Az volt az i.irUgy, 
hogy a temeto betelt es i6y abban mar nem fernek 
el a ref. es karh. halotlak egyiitt. Azt akarta ugyanis 
Talaber e\erni, hogy a reformatusok keressenek mas 
temetot, a katholikusok peclig megtarthassak az egeszet: 
a reformatusoket is. Termeszetes, hogy a reformatusok 
a templomjuk koriil elteriilo helyet nem hagytak el. 
Erre aztan a deputati6 meghozta a don test: 

Teme1kezhefnek a reformatusok es lrntholikusok 
meg ezutan is sajat temetojiikbe, de be kell tartaniok 
a torvenyt, hogy 30 esztendeig a sirokat nem boly
gatjak . 

. A reformafusok megnyugodtak, de nem nyugodott 
meg a csics6i piebanos, c1ki ezutan a hatart akarta a 
ket temeto kozott mashova huzatni, persze a refor
matusok karara 

Vegre is a foldesur (Nedeczky J6zsef) a refor
matusok igaziit magaeva teve, veg\egesen kijelolte a 
temeto hattirat. 

Hetenyi ide.jeben is megjelent Kolozsneman a 
Canonica Visitatio. 14 Ezt Battyanyi esztergomi ersek 
ki.ildte ki Galg6czi esztergomi kononok vezetese alatt. 

Ennek a visitationak a jegyzokonyvebol tudjuk 
Hetenyir6l, hogy 6 mar a .,babakeresztelessel" szem
ben nem fog!ali el oly allaspontot, mint Tatai, de ha 
meggyozodesevel el\enkezoen is, engedett a kenyszer
nek, s a felesktidott babiit utasitotta arra, hogy a 
haldokl6 kisdedeket keresztelje meg. 

Megallapitja r6la a Canonica Visitatio jegyzo
konyve azt is, amit a kolozsnemai re�i szamad6-
konyvbe bejegyzett · dolgaib61 kovetkeztethetilnk, hogy 
gon d o s  lelkip a s z t o r  volt, aki az arva ekklesia◄ 

nak Csics6nak - meg a lehetosegek hataran tul 
is - gondjiit viselte: .,Nem nyllviinoscn ugyan, de 
mas szlnezel o/a1t a cslcs6/ betegeket hitogalla" , ... 
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crdekes a Canonica Visitalio · iegyzokonyvenek 
az a kitetele, mely azt allapitja meg, hogy sem ,,licen
ciatusok,7sem levitak nincsenek" Kolozsneman. 

Szerintem ez odavonatkozik, hogy abban az 
idoben mei a kaplani allasok rendezve nem !even, 
a theologiai tanulrnanyaikat bevegzett, de a szokasos 
vizsgat meg· le nem felt ifjak, egyes lelkeszek mellelt 
igyekeztek gyakorlati ismereteiket boviteili, masreszt 
pedig minel tobb helyet bejarva, mine! tobb ismeret
siget szerezve torekedle.k a lehetoseget megteremteni 
annak, hogy valahova meghf vjak oket, s onnan, maid 
ha az ujev nem hozna meg a · .,papmarasztast �, me
hessenek tovabb, mas ekklezsiaba, ismeretsegiik reven. 
A papi allasnak ilyen varomanyosai voltak a licen1ia
tusok es a levitak is (a levitalc azonban, bar theo
logiai kepzettseggel birtak, de meg, vagy valami ka

noni hiba miatt igen sokszor mar lelkeszi allasra nem 
volrak valaszthat6k, rehat inkabb akademikus rek
t6riakra torekedtek.) 

Ez idobe n Kolozsnema kozseg lak6sainak szama 
osszesen 602. Ebbol reformalus 341, katholikus 261. 

Hetenyi fe)jegyzeseibol tudjuk legeloszor a nemai 
kuratorok neveit. 

1776-ban kurator volt K o  p o  It s J a n o s  es 
V e r e  s s J a n o s.

Helenyi idejeben mas lllkeszi javadalommal 
talalkozunk, bar ertekben semmivel sem jobbal, mint 
Tatai Janos idejeben. Az emlitelt Canonica Visitatio 
jegyzokonyve igy orizte meg az idevonatkoz6 ada
tokat: 

Fo!dje van egyszeri · szant{tsi:a 2. 
4 meros fold, melyet a hallgat6i muvelnek. 
34 mero gabona. 
Tuzifa 5 ol.

150 keve nad. 
Keszpenz 34 forint. 
Keresztelesert 27 ½ denar. 
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Egyhazkeles 27 1\ denar.
Hazassagkotes 50 denar. 
Temetes beszeddel 7 5 denar. 
Ajanlasokb61 5 forint. 
4 szeker szena. 
Vilagitasra 12 font faggyt1. 
Ezzel szemben a Felsodunarnelleki egyhazkerUlet

nek a Dunantuli ref. Egyhazkeri.ilet leveltaraban orzott 
jegyz6konyve szerint az 177 4. eszlendoben, tehat 
Hetenyi idejeben a javadalom a kovetkezo volt: 

36 flor. 
54 mero buza. 
4 oszi vetes 
18 boglya szena. 
5 ol fa. 
12 font faggy(1. 
180 keve nad. 
Keresztelotul denar 28. 
Egyhazkelolill denar 28. 
Esketes denar 50. 
Halotti tFtnitastul 7 6, vagy l 00 denar. 
Ennek az elteresnek magyarazatat az akkor divat

ban volt evenkenti ,, papmarasztas" adhatja meg. 
E miatl sokszor emellek, vagy csokkentellek a java
dalmat a szerint, amint a pap menni akart, vagy maradni 
szeretett volna, illetve amint a lehetosegeket a hivek 
es a pap kihasznalhattak. lgy az 1774-1780-ig terjed6 
ido alatt is tobbszor el6c1d6dhatott ,, megegyezes" a 
pappal, s e szerint dijlevel valtozas. 

Az egyhaz anyagi helyzete ez idoben hatarozottan 
j6 volt. A szamad6konyv az egyhaznak karnatokra 
adott t6kepenzeir61 beszel: "1779 Die 21 mal't. Gonyun 
ket okrot veven Varju Istvan es nem !even elegendo penze, 
Kopot.3 Janos es Veress Janos Curator Uramek k_ezesse
gekre adtam az Ekklesia penzebol feljebb emlitett Varju 
lslvannak 15 Tizenot forintokat, mellyet tartozik tnegfizet
ni. • .. ·. ,,Anno 1780 d. 26 Mart. Toth Andrasnak adtam 
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az Ekklesia penzebol 13, id est Tizenharom forintokat" ... 
,, 1780 d. 30 maj. Gyori Istvannak adtam az Ekklesia 
penzebol interre 18 Tizennyolc forintokat" ... stb ... 15 

Termeszetes, hogy a becsiiletes ad6sok kama
tokkal egyiitt vissza is adtak az Ekklezsia penzet a 
lelkesz kezeihez, aki aztan a Curatornak adta at a 
befolyt osszegeket. . . ,, En alabb is megfrt, adorn arr61 
val6 irasornat, hogy T. Hetenyi Janos Komam Uram 
becsulettel letetle az itt kovelkezo Szemcllyek restantiajokat. 
Veress Janos Curator" ... 

Hetenyi csalados e_mber volt. felesegenek nevet 
ismerjiik az anyakonyvbol: Csepel Lidia. Kolozs
neman volt Ielkeszkedese alatt negy leanya sziiletett. lG 

Nern sikeriilt megallapitani, hogy Hetenyit honnan 
hoztak Nemara, de tudjuk, hogy Nemar6I Ekelbe 
tavozott. 

Ut6da: 

Vajda Peter, akit a Battyani-fele Canonica 
Visitatio 1780 ban Ekelben talal, mint ref. predilcatort. 
1783-ik ev iipl'ilisaban jott Nernara, de 1784-ik ev 
marcius vegen mar a ., Tiirelmi rendelet" utan ujrneledt 
-csics6i ref. ekklezsiaban foglalla el lelkeszi allomasat. 

Borza Ferenc 1784. ev aprilis 1-tol-1794. 
ev marcius vegeig. Az eletenek c1datail eleg reszle
tesen ismerji.ik.11 1730-ban szUletett Hetenyben, ahonmm 
nehany esztendei ,,oskolaba jaras" utan Debrecenbe 
ment es oft tanult 1750-ig, amikor akademikus rek
tornak ment Balnrnzujvarosba (Hajdu megye), honnan · 
keves ido mulva sziilofaluja hivta meg akademikus 
rektornak, majd nemsok�ra papnak. Nern tudni miert, 
szillofalujat elhagyta s Csilizradvanyra ment es ott 
eltoltott 18 esztendot. Csilizradvanyr61 hivtiik el a 
nemaiak, kik kozott teljes 10 esztendot toltott el 
becsiiletes munkalkodasban. Nemar6I J6kara, · majd 
4 ev mulva onnan Dunaradvanyra ment, ahol aztan 
meg J6kar61 volt eltavozasanak esztendejeben 1798 
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okt. 22.-en eletenek 67-ik, predikatorsc'1ganak 38-ik 
esztendejeben utol erte a halal. ,,Csakhamar kezdettek 
anelkul is mar elerotlenedett testet a nyavalyak megorleni 
es rong�Ini, s mind addig ncm t[1gitottak, mig lclkenek 
hajleka egeszen cl nem rom Iott•", mondja el halalar6l 
a dunaradvanyi egyhaz anyakonyve. 

Az 6 p:-edikatorsaganuk ideje abtl menl teljese
desbe a kolozsnemaiak rl-£gi vagya es torekvese, hogy 
a templomot - amit a katholikusok .,lisztes hombar"
nak csufoltak - megnagyobbi1hassak. Szendrei Mihaly, 
Borzanak ut6da beszeli el ezt az egyhilz regi jegyz6-
konyveben igy: 

"A Nagy lstennek engedelmevel. 1793-ik eszten
d6ben, azon kis kerek Templomotska, amelly Nap
nyugot fel61 lattzik, ket hosszabb Napkelel fele nyul6 
ko falakkal megnagyobbittatott es ekeppzn az lsten 
Sz. Nevenek tiszteletere, a lakosokra nezve alkalmato
sabba, tagasabba es diszesebbe letetett. - Ezen epflesre 
kolt el 576 Rs. forint es 3 penz. A falaknak felallitii.-
sara vett a Sz. Ekklezsia a Fgs. Kamarat611 O forinl ara 
kovet, melyrol a Fgs. Kamara Quietentiat is adott" ... 
- "' .. Abban ai id6ben a Szent Ekklesia Predika
tora volt Tiszt. Borza Ferencz Ur. Ekklesia Eloljar6i:
Nztes Oreg Veress Janos, Nztes Kal6tzi Ferencz,
Nztes Kop6ts Janos. Nztes Ill yes Janos, Ns. Domonkos
Janos, Ns. Berelzky Janos es J6seff Urnk ... Csele
kedje a Fges. lsten, hogy ezen Szent Haz legyen
alland6 es maradandq a Reformatusoknal Nemzett
segrol Nemzetisegre; es hogy a Keso-Maradek is egy
begyulven a Szent Helyen a Mennybeli Istent aldja,
e dologert magasztalja I ••• Solt.: 102" ...

Szendrey Mihaly 1794. ev aprilis elejetol 
1798. ev szept. vegeig volt lelkesz. 

6 ,, Hevesi Samuel nagyigmandi predikalornak 
az Ekklesiakr61 irando . Konyvenek tellyesitesere es 
eszkozlese · vegett" 18 feljegyezte az akkori adatok 
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nyoman az egyhazkozsegnek torlenefet. Rovid, ket es 
f�l kezirasos, negyedrer m1gysagu oldalra terjedo 
munkaja nem volt alapos, mert mint latluk, sok teve
dest kov�lett el clZ igazsag rovasiira, de megis halaval 
tartozunk neki, mel't korrigalhat6 tevedesei melletr 
kozol olyan adatokat is, melyek nelktile val6szint'.ileg 
elvesztek volna. Tole tudjuk az 1733-ban kezd6d6 
anyakonyvek el6tt volt lelkeszek nevei koztil oz em
litetteket, tovabba amit Kolozsnemanak volt filiajar6I; 
Oonyfirol, Szentkuty Kiss Karoly: ,, Toredekek Nagy
igmand es kornyeke multjab6l" cimu munkajaban fog
laltakon kiviil, 19 sz6lhatunk, hogy t. i.: 

"Regente vira�z6 Ekldesiajuk volt benne a 
Reformatusoknak. de aztan Templomuk es Oskolajuk 
t61Uk elvetetven Banhorviili nevu Predikator ideieben; 
edgyenkent elfogylak, es most mar nintsenek benne 
Reforrnalusok tobben, hanem Isak 6 hazzal, mellyekben 
llllrnak 36 lelkek" ... 

Csaliidos ember voit, feleseget Csepy Klaranak 
hivtilk. 

Nern erdektelen felemliteni Szendrei feljegyzesei
b61, hogy .,Az Ur Vatsoraval val6 elesnek ideje 
1795-dik esztendoben igy volt: 

1. d. 22 Februarii et 1-o l\fortii. Bojtben.
2. d. 5 Aprilis et 6 Aprilis. Husvetban.
3. d. 24 Maj. et 25 Ivlaj. PLinkostben.
4. d. 2 .'\ ug. et 9 Aug. Ujkenyerre.
5. d. I Novembr et 8 Novembr. Ujborra.
6. d. 25 Decembris et 2G Dccembris. Karacsonyban" ...
Bizony megszivlelheinek a mai kornak az Ur-

vacsorazasr61 csaknem teljesen elfeledkezo reforma
tusci ennek a feljegyzesnek beszedet, hogy nemcsak 
nagy linnepeken, de b6jtben, i1jkenyerkor es ujborkor 
is ket-ket vasarnapon osztottiik ki az Urvacsorat, 
mert .,m!ndenkor eltek azza/ az Ekklesla arrava/6 
tagfai mindm111yla11." 

Sz end r�i i deje b e n: 1794-ik esztendoben ciz 



elozo evberi megnagyobbflolt templomra egy fab6l 
valo tornyot epitettek 119 forint 39½ krajcc'ir koltseggel, 
s a. ,, Templom melle egy kis porticusotska (el6csar
nok) epittetett, amelly · kerillt az Ekklesianak mintegy 
45 Rh. forintjaban" ... Ugyan ez idoben kozadako
zasb61 ,,mivel a Lelki-Tani!6nak Tanul6-Haza nem 
leven a Parochian levo Kamarat Tanul6- Hazza, az 
lstallonak egyik veget pedig ,,Kamarava" alakitottak a!, 

Szendrei Nemar6I Deakiba tavozott, meg pedig 
az egyhazi hat6sagok valamilyen okb6I volt rendelete 
folytan, amint ezt megallapitani lehet oz 1801. ev jun. 
16-an volt Superintendetialis gyules jegyzokonyveb6I
a 19-ik pontban foglaltak alapjan. A rnegjelolt helyen
olvashat6: ,,Felolvastatolt a deaki PredikatorT.Szendrei
Mihalynak az irant beadolt konyorg6 levele, hogy az
6 3 esztend6vel ez elott Nemar6I Deakiba lett ren
deltetesekor tett Sup.-dalis Determinafio kovetkezteben
mar most jobb Stati6ra promovealtassek. Az Instansra
ktilonos confideralioval )even a Ven. Consistorium,
minthogy most compelens Vacantia nem volna, a Ven.
Tractusnak irnponaltatik, hogy a lege!s6 eloladand6
alkalmatossaggal a konyorgot recomzndallya".

Szilassy Janos 1798. ev okt6ber elejetol 1806 
marcius 12.-en bekovetkezell halalaig volt Neman 
lelkesz. Emleket orzik az anyakonyvi bejegyzeseken 
kfviil azok a feljegyzesei, miket predikatorsaga alatt 
volt nevezetesebb esemenyekr6I papirra vetett. Ezek 
koziil emlftesre melt6 elsosorban az a feljegyzes, 
aminek 6 "K e t to s E m l e kezet  Oszlopa" cimet 
adotl. Ez elosszor a templomnak mar elmondott meg 
nagyobbfttatasa tortenetet mondja el ujra roviden, aztan 
pedig· (ez a m a so d i k o sz l o p) fgy beszel: 

,,Mult 1800-ik Esztend6ben ontetven egy nagyobb 
harang. E foly6 1801-ben megujiltatott a Templom 

· Hejazattyanak Nap�nyugoti resze, teteje az Uj Templom
5ende1zeHyevel egyenlove ,tetdett, mely keriilt 130
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Rhenusi forintokban es 42½ X-ban. A Torony Sendel
zettye renovaltatott, deszkazattya megduplaztato1t Sa
rukatterekkel megjobbittatott, s mindezek Batyai Asz
talos Ur altal diszesen megfestette� es igy tokeletes
segre vilettek. A Nemai j6sziv(i Erdemes Asszonyi 
rendeknek tulajdon koltsegeken kesztilt 13 frt-ban keriilt 
Uj Badog Gombbal, melynek Oregjeben a Kettos Emle
kezet oszlopat irva talalni, megekesittetett. E Torony 
epitese keriilven 119 frt. es 39½ X-ban. Ditseretesen 
vegre hajtato1t Curator N Karl,6tzy Ferencz, Ns. 
Berelzky J6zsef es tobb Hiv es Erdemes Eloljar6 u. 
m.: Veress Janos, lllyes Janos, Kop6ts Janos, Ns. 
Domonkos Janos es Biro Tarlsi Istvan Uraimek 
idejeben" .... 

Felsorolja a badog-gombra adakoz6k neveit, 
utana pedig ,,Hozzaadas" cimmel a kovetkezo, 
nyilvim sajat szerzemenyu verser irja le: 

Torony festese tart6s legyen, s faja 
Marad6, s alland6: bten Htiza s Taj a 
Melly a csendessegnek legyen Palotaja. 
Ezt kivanvan irja a CX-s (!{r,ntu�) szolgaja:: 

Akik Bagog Gombjat ennek keszilettek, 
- Erdemes Asszonyi rendek cselekedtek -
Festeset is ennek akik segitettek,
L�gyenek aldottak mind kik epitettek !

Oh Isten, ha immar a szomon'.1 telet 
Elvitted es fuvalsz kivant Deli szelet, 
Eljoven a regen vart aldott kikelet, 
Adj a bekcssegnek m{1r orokkc helyet 

Mikor Mennydorgesid lrnrsogni hallatod, 
Villaml{lsid egbol lejonni lattatod, 
Ahl Ne celozz ide ki el forclithatod 
Osto1:odat r6lunk, s tavakra adhatod 

Follyana� napjai a Kellemes Nyarnak; 
Ez Epulet alatt Gcrlitze madarnak 
Zengjen szav�, mellyet kegyes lelkek , arnak, 
Czellyar� az Egi diQso Nagy I-Iatarnak" , . ,



A vers ugyan nem arulja el a szerzonek kiva.16 
koltoi kepessegeit, de megragadja az embert az aldast 
kero soroknak - az tildoztetes szomoru ,,telenek" 
eltelte utan elerkezett vallasszabadsag aldott ,,kikele
tenek" alland6 es zavartalan boldogsagaert - va
gyakoz6, esedez6 fels6haj1asa, szivbol fakadott 
imadsaga. 

Kar lenne el nem mondani az 1800-ik ev december 
8.-an tarlott egyhazi-gy(ilesnek a harangozasokra 
nezve hozott hatarozatat. 

I. ,, A hetkoznapi Isteni tiszteletre vagy konyorgesre,
mindenkor a maga idejeben a Nagyobb, ez idoben velt 
ujj haranggal legyen a jeladas nem roviden, hanem illendo 
hosszusaggal meghl'.1zv{rn azt. 

II. A Vasanwp ket izben tartani szokott Tanitasokra
a jeladas a kdvetkezo m6don hataroztarott: 

A nagyobb haranggal egy hossz!'.1 vers vonattasson, 
mely is az elso jeladas az Isten Hazaba val6 keszliletre, 
azutan 

2. A masodik izben harangozas lcsz ·a kisebb ha
rnnggal maganosan. 

3. Hannadszor mind a ket harangok elcgendokeppcn
sz611yanak cs mind kettovel egyszeribe hagyvan el, vegc 
vetodik a predikatiora va!6 harangozasoknak. 

III. A megdicsoittetett Lelkek megholt testeknek
utolso tisztesseg tetelekre az itt kiszabott idokbcn es ren
delt m6don fognak a harangok sz61ani. Jelesi.il: 

A halottnak kihirdetese utan a lemplomb61 kijdven a 
tokeletessen vegben ment lsteni tisztelet utan; a Ferfi ha
lottra a kisebb haranggal harom rdvid vers; az Asszony 
szemely halottra megklilonbdztetes vegett ket vers csen
ditetik else hiradasul. (Hirdetes elott is meg lehet ez azon 
esetben, mikor akkor esik halott, mikor mar a Reggeli 
Isteni tisztelet vegben ment.) Ezutan 

Hosszasan mind ket harang mcgvonatik. Tovabba tiz 
orakor ismet minq a ket harangok sz6llyanak ; hasonl6-
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kepen tizenket 6rakor is. Es igy nem tobb sem kevesebb 
harom harom rendbeli harangozasok tartatnak azon az 
egesz napon, mellyen a halott az akkori kornyOI allashoz 
kepest el nem takarittalik. Mas nap mellyen a halott el 
takarittat ik ily renddel foll yon az ut ols6 tisztessegtetel: 

I. Reggeli Templom utan ujra mind a ket harangok
hosszasan megvonattassanak ezutan 

II. Mikor Delelott meg nem esik a tisztesseges el
takarhtatas: valamint az elotte val6 nap: ugy ekkor is 
10 es 12 6rakor ket rendbeli harangozasok legyenek mind 
a ket haranggal. 

Ill. A halottas hazhoz val6 keszu!etrc, melly ido min
denkor a Lell<i Pasztort61 fugg, ferfi, vagy Asszony sze
melynek megki.llonboztetesc nellcOI a kisebb harnnggal 
rovid csendites legyen kcszi.ilore ketszer; 3-szor hossza
sabban meg vonattasson ugyan csak a ldsebb harang 
maganosan. Ezekutan 

lV. Mihelyt a test a hazt6l elhozatik, mig oz utzan 
cneksz6 alatt kisertetik mind Rddig mind a ket harangok 
szollyanak mig a test a Templomhoz nt.!m vitetik es a 
szegenyek hazaban be nem tetetik. Amikor a szokott ha
lotti Tanitas vegben menven vege lesz a harangok sz6lla
sanak ... 

. . . Jegyzes. Mikor tortenettel R. Catolicus Halottra 
kivantatnek a mi harangjainknak megvonasok: ezen ke
resztyenseg epen meg nem tagadtatik a szep egyesseg 
kedveert; tsak hogy a mi m6dunk szerint follyanak a 
harangozasok es hogy igaz jussunk megmutatasara elore 
fizetodjon az illy esetben egy forint, mellynek 15 garasa 
az Ekklesiae 5 garasa a Harangoz6 Szemellye leszen." · . 

Az o idejeben ismet mas lelkeszi dijlevelet tala
lunk, mely - nyilvan - Borza Ferenc szamara 
allittatott ki meg 1784-ik esztendoben, de melyet o
is elvezett, s kikerven azt az egyhazmegye jegyzo
_konyvebol

L 
lemasolta az egyhazi jegyzokonyvbe is. 

' 

\ 
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1. Penz 35 RH ft.
2. Buza 50 P Mero.
3. Oszi vetes egy esztendore harmadfel P Mero,

masikra tobbetske. 
4. Tavaszi vetes tetetik oszi ala valo foldbe.
5. Hus 50 font.
6. Szena 12 Boglya.
7. Fa ot ol.
8. Fap:gyu 12 Font.
9. Nad 120 keve.

1 O. Keresztelo egy Marj as. 
11. Egyhazkelo egy Marjas.
12. Kopulatio (Hazassagkotes) 10 garas.
13. Halotti predikatio. A Ven. Superintendentta De!er

minatioja szerint egy forint 14 X-r. 
14. Kaposzta.s kertetske van a ha.znal . . .
A Ven. Komaromi Tractusnak Protocullumaba.n meg

1784. esztendoben .17 Juni. a nemai Ekklesianak Predika
toranak Conventioja igy es nem maskeppen iratott be ... 
Horvath Ferencz a V. Komaromi Tract. Seniora. Bator
keszi 1799 Aug. 19." 

Szilassy idejeben kezdik az anyakonyvet ismet 
magyar nyelven vezetni az 1799-ik esztendoben. 

f elesege N. J6kuty Sara volt. 
Szilassy meghalt 1806-ik esztendo marcius 12-en 

58 eves koraban hosszas betegseg "sinlodes" utan. 

6elleri Takafs Istvan 1806. ev apri'lis 18-tol 
kezdve 1815. ev march.1s 23-ig volt Nema lelkesze. 
Mint fiatal kezdo lelkesz kertilt Kolozsnemara, amit 
bizonyit az, hogy ot 1807- ik esztendoben a Szent
kiralyszabadjan tartott Superintendetialis gyulesben 
szenteltek fel pappa. 

felesege: Szalatsy Eva. 
Nemar61 ismeretlen he lyre f avozott. 

Moln6r Bal6zs 1815. ev marcius 23-t6l kezdve 
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1829-ben, okt6ber 14.-en bekovetkezett halalaig volt 
nemai pap. 

Felesege: Ns. Csejtey Klara. 
Lelkeszkedese alatt emlftesre. melt6 esemeny az, 

hogy Kolozsnemanak egy evszazadnal hosszabb 
ideig volt filiaja Gonyu, az 1817-ik evi julius h6 1. 
es 2-ik napjain Komaromban tartott .Superintendentialis 
gyt'.ilesen eddigi anyaegyhazat61 elszakftratva, Bony
hoz adfilialtatott. 

Az egyhazkozseg 1819-ben renovaltatta a tem·pJo
mot, melyre a napnyugati vegen ugyanakkor egy 
ablakot is vagatott, hogy vilagosabb legyen. 1823-ban 
pedig, mivel a ferfiak helye a templomban kevesnek 
bizonyult, ugyancsak a napnyugali reszre karzatot 
allittatlak a templomba es mikor ez altal a templom 
vegen vagott ablak vilagossag·a most mar nem volt 
elegendo, a templom deli oldalan lev6 egy ablakot 
berakatva, helyette ket nagyobbat keszitteltek. 

Molnar Balazs halala utan talalkozunk elosszor 
Kolozsniiman az ozvegyi kegyevvel, mely most mar 
nem a regi szokas ( 1714 6ta) szerint (hogy t. i. a 
lelkesz-ozvegy csak a legkozele.ubi egyhazi ev kez
deteig maradt a ferje javadalmaban,) inteztetett el, 
hanem az 1829-ik evi aug. 14.-en tartott Superinlen
dencialis gyules hatarozata ao alapjan az 1830. evi. 
februar 16.-an tartott Komaromi Traclualis gyulesben 
iteltetett meg Molnar Balazs ozvegyenek. Ugyanakkor 
megitelte az ozvegynek az egyhazmegye a meg 
Molnar Balazs eleteben elmaradt dijlevel szerinti ja
rand6sagoknak a kiszolgaltatasat: 4 kocsi szenat es 
40 keve nadat is. 21 

. Molnar Balazs kozkedveltsegere enged kovetkez
tetni az a teny, hogy a kolozsnemaiak a fent emlitett 
egyhazmegyei gyulesre azert folyamodtak, hogy 
,,egy oly epliletes Lelki-tanitot nyerjenek a Candidatio utjan, 
kiben az elhunyt Predika.tor heJyett tellyes vigasztalast, · s 
alland6 megelegedesi.iket talalhassak." 
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Az ozvegyi kegyev ideje alatt az interirnalis 
(helyettes) predikator: 6ytiros Janos volt. 

Cseng12r Gergely 1830. ev szeptembcr 25-tol 
kezdve 18�7. ev aprilis 27-ig szolgalt. Padanyb6l jott 
Kolozsnemara, de a kovetkezo lelkeszi allasa isme
r�tlen. Utana kovetkezett 

iUivary Jlibert 18D7. ev aprilis 27-161 kezdve 
1886. ev majus 19-en bekovetkezett halalaig, mini a 
kolozsnemai anyaegyhaz utols6 predikatora. Felesege 
Nagy Amalia volt. 

Kovary Albertnek fel evszazadig tartott lelkeszi 
szolgalata egyreszrol a nagyon sulyos megpr6balta
tasoknak, masreszrol a megpr6baltatasok idejen a ref. 
egyhaztagok csodalatos egyhaziassaganak es aldo
zatkeszsegenek emlekevel van osszeforrva. 

Csendben, minden kiilonosebb esemeny nelkiil 
elte a kolozsnemai egyhaz Kovary ideieben eletet 
egeszen az 1857-ik esztendoig. Az 1848-49. evi 
szabadsagharc s az utana kovetkezo szomon'.i ido
szak sem hagyott semmi nyomot az Ekklezsia ele
teben. Kivettek ez alatt resztiket az aldozatho
zatalb6l, a keseru fels6hajtasokb6l a nemaiak is, 
de az egyhazra nem hozott ez ido megrazk6dtatast. 

1857. ev szeptember 1. napja azonban orok idokre 
gyaszos emlekezetiive lett a kolozsnemai ref. egyhaz 
torteneleben. Egy hatalmas lilzvesz pusztitotta el ezen 
a napon az egyhaz osszes epilletet. Elegett a templom, 
a paplak, iskola, elegett az ekldesiai lada a benne 
levo okiratokkal, ad6slevelekkel egytitt, az Urasztali 
edenyek s a toronyban volt ket harang is, egyszoval 
minden.n 

A tUzvesz alt,11 vegigs�pert faluban ,,te/jesseggel 
hely nem ta!alta1011, ahol magat a /elkesz meghuz
hassa," tehat ez csaladjaval egytitt Csilizradvanyra 
menektilt s csak november 26-cin -Johe/ell vissza." 

A gyillekezetet le5ujtot1a, de nem tort� ossze . ez 



a csapas. A paplakast mar november 26-ara rendbe
hoztak s annak egy szobajat ideiglenes iskolanak 
atalakitotlak, ahol vasar- es iinnepnapok0.n az lsten
tiszteletet is tartottak s imadsagos lelekkel hozza
fogtak az elpuszrult tobbi epii!eteknek a helyreallfla
sahoz is. 

A hivek aldoztak, amennyi toliik tellett, de ftiz
karosultak voltak 6k is, raszorultak tehat a segely
gyujtesre, mas gyillekezetnek tamogatasara es kol
csonpenzekre is. 23 

(A gyiilekezetek kozi.il Csics6 (196 frt-t ki.ildolt 
at azonnal, mit a hivek kozott gyujtottek ossze), 
Ocsa, Nagykeszi, (ktilon Kis-Keszi is), Csilizradvany, 
Geller, .Somorja, Benkepa1ony siettek eloszor ossze
sen mintegy 400 frt.-tal a gyi.ilekezet segitsegere. A 
maganosok (Zamory Kalman Nagykeszirol 50 frt. 
Ratkai Laszlo Oonytirol 15 frt. es masok) sem keetek 
adomanyaikkal a kozeli helyekr61. Az egyhazmegye 
gyi.ilekezeteit Tarcsi Ferenc es Toth Peter nernai 
lakosok gyujtes celjabol felkerestek, ok is hoztak 
357 frt-okat. 1. Ferenc J6zsef csaszar ki.ildott 265 frt. 
es 45 X-t. Az ugyancsak csaszari adomanyb6I, mely 
a kozseg lakossaganak felsegelyezesere jott, ,.az 
Ots6 Zsid6", aid pedig szinten kart szenvedett, ,,a 
maga illetoseget a Ref. Oyiilekezetnek adomcinyozta" 
(t 2 frt 30 X-t). Kolcsont vettek fel az Egyhazkerti
lettol 800 frt-t, tatai Iakos Molnar Istvannet6I 250 frt-t. �) 

1858. ev maius 23-an rendbehoztak c1 templomot is. 
1864-ben pedig felepitettek az iskolal, de - jaj -

itt ujra a gytilekezetre szakadt a szerencsetlenseg, 
mert azon napra kovetkez6 ejjel. mikor az iskola
epiles teljesen befejeztetett. az. uj iskola is ttizvesz 
aldozata Jett. De a kovetkez6 esztendoben vegre sike
ri.ilt ezt is rendeltetesenek atadni a masodszori teljes 
felepites utan. 

,,Ilyen sok veszely utan - igy irla 1878-ban a gyU
lekezethez killdott segelykero leveleben 24 Kovary Albert -
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azt hittilk, hogy a sors talan megelegeli ennyi vesztese
gtinket, hozni fog jobb idoket, boldogabb eveket s vigasz
talasunkra megtartja szamunkra es maradekainknak a nagy 
koltseggel felepitett eplileteinket. De a mostoha sors ujra 
kionte kezlinkre azt a kesen'.i tapasztalast, hogy f. e. (1878.) 
jut. 27-en ejjel epen a szomszedban kii.itott tilz kovet
kezteben a nemreg felepUlt paplak egy pillanat alatt min
den hozzatartoz6 epliletekkel egyszerre langba borult s 
igy rovid ido alatt ujra gyaszba es romlasba dolt." 

A gytilekezet hivei onkentes adakozassal, segely
gyujtessel, kolcsonfelvetellel fogtak hozza ismet a 
bajnak orvoslasahoz, s meg abban az esztendoben 
felepitettek paplakasuka t, de ezzel a gyiilekezet anyagi 
ereje ki is meriilt es Kovary Albertnak halalaig sem 
tudott megerosodni. Az anyagiakban meggyengiilt 
egyhaz tehat kerte az egyhazmegyet, illetve a kerii
letet, hogy a megerosode�eig ne kelljen betoltenie a 
lelkeszi allast, de fdeiglenesen, mini fl/fa Csics6hoz 
cscJtoltas:5ek. 

Kovarynak 1886-ban bekovetkezett halala, illetve 
az ozvegyi kegyevnek, mely 1888. marcius 12-ig nyult 
el, letelte utan nem is kertili tobbe betoltesre a lelke
szi alias, mert az 1888 evi egyhazmegyei es az u. a. 
evi keriileti gyulesek hatarozataikban honoraltak a 
nemaiak kivansagat. 

Ez idotol fogva aztan a csicsoi lelkesszel kotott 
megegyezes alapjan, mint a csics6i ref. egyhaz· filiaja 
folytatja a regi dicsoseges multra visszatekinteni tud6 
kolozsnemai egyhaz mai napig is eletet, mert az ismet 
anyaegyhazza visszaalakulasanak ideje, eppen az 
anyagiak miatt meg mindig nem erkezett el. 

1888 6t.a prilorans tanit6 es a csics6i lelkesz 
(ez u16bbi 4 izben oszt Urvacsorat evenkent s vegzi 
az elofordul6 sakramentalis funkci6kat) latjak el a 
gyiilekezet lelki-szolgalatait, ami, bar az elmondott 
okoknal fogva meg mindig nem lehet maskep, de 
hogy nem kielegito, azt bizonyilja a kolozsnemai ref. 

, 



hiveknek fogyasa, illetve a kath. egyhaztagjai koze 
a hazassagkoteseknel tett engedmenyek utjan _valo 
beolvadasa. A gytilekezet lelekszama ez ido szerint 
300. -

1888-ik esztendo 6ta sem volt mentes az epitke
zesek terhe al6I az immar kolozsnemai leany-egyhaz. 
1911-ben uj iskolat epitelf 8000 aranykorona ertekben, 
a kovetkezo evben a regi iskolat es tanft6lakast is 
megujftva, atalakfltatta a kor kivanalmai szerinti la
kassa, s azt a preorans tanit6 rendelkezesere bocsa
totta. Legut6bb 1928 es 1929-ik esztendokben vegez
tete1t nagyobb k.oltseggel renovalasi munkat a templo
mon (6500 Kc), a tanit6lakon es a regi (ez idoszerint 
berhaz) paplakason (14800 Kc). Ez ut6bbi munkak 
vegeztetese idejeben az egyhaznak . faradsagot nem 
ismero, erdemes gondnokai Kiss Kalman es Domonkos 
Istvan, illetve Kiss Kalman es Kop6cs J6zsef voltak. 
(Ugyanitt meg kell emlekezniink Nemeth J6zsef pres
biter es volt egyhazgondnokr61 is, aki mindenfele 
egyhazi munka-vegeztetes idejen a tobbi lelkes, de 
ifjabb presbilereket tapasztalatokban bovelkedo isme
reteivel es mely egyhazszeretetevel buzditotta a leg
nagyobb nehezsegek kozott is es 84 esztendos kora 
dacara meg napjainkban is j6tekony befolyast gyakorol 
a kolozsnemai reformatusokra.) 

Meg az 1860-as evek elejen kozadakozasb6l 
alapitottak a nemai reformatusok egyhazfentartasi 
celra magtart is, mely btir a\lagaban a kozsztikseg
letek fedezhetese celiab61 volt eladasok miatt neha
neha megfogyatkozott es a vilaghaboru ideje alatt, 
az elveszett, mashova koltozott, vagy fizeteskeptelenne 
lett ad6sok miatt, csaknem megsemmisiilt: a hivek 
aldozatkeszsegebol ujabb adomanyokkal megerosodott 
es jelentekeny jovedelmevel idok multan (a kamatok 
most meg a tokehez csatoltatnak) nagyban hozza
jarulhat a regi anyaegyhtiz feltamasztasahoz, s a hivek 
egyhazi ad6terheinek megkonnyitesehez. 
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Kolozsnemai tani16k: 

A kolozsnemai iskolataniI6lrnak csak a nevsorat 
is, teljes pontossaggal osszeallirani majdnem lehetetlen, 
mert adatokat csaknem kizar6lag az anyakonyvi 
bejegyzesekben talalunk ott, ahol valamelyik ,.Ludi
magister" helybeli lannyal hazassagra lepett, vagy 
pedig. miKor egy-egy keresztelni vitt flu, vagy leany
gyermek szii16je gyanant van bejegyezve. 

Persze vannak Rektorok, akiknek neve az anya
konyv majdnem minden bejegyzesenel el6fordul a 
.. komak"' , vagy a ,.nasznagyok" nevei kozolt. Az 
ilyenekr61 meg leher allapitani, hogy nepszeru emberek 
voltak es konnyu kovelkeztetessel azt is, hogy j6 
volt a torkuk az enekre es bizonnyal az i vasra is, 
mert a szegeny, ajandekot adni nem tud6 ,.Oskola
rnesterekd" bizony nem annyira tisztessegb6I, mint 
inkabb a j6kedv csinalasaert lattak a lakodalrnakban 
es a paszitakon. 

A legelso nenrni ., O:,kolamester", akinek nevet 
az 1733-ban kezd6d6 anyakonyvekben olvashatjuk: 

Dienes Janos, 1733-ban mar mint ,.Skola
Rektor" m1gy nepszerusegnek orvend a faluban. Alig 
van kereszteles, lakodalom, ahol ne 6 tollene be a 
koma, vagy kiad6n�sznagy szerepet. Ezl a megtisz
telreresl a fent emlitett j6kedv es hangulatcsinalason 
kiviil viszonozni latsz.ik azzal, hogy mint nagyszamii 
gyermekek alyja, igen sokszor · ,. visszahivja" a komait 

i 
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• komaknak ". Nevevel 1742-ig talalkozunk, a1nikor
val6szinuleg mas, jobb Ekklezsiaba tavozott. Felesege
Borbely Erzsebet volt.

Febervary Istvan 1743-t6l 1746-ig szolgalt. 

Ambros Istvan 1746-ik ev januar 11-en es
ktidott huseget Tatai Janos lelkesz leanyanak Erzse
betnek, de oz 1752-ik esztendoben megis off hagyja 
Nemat es atadia helyet 

Kisan Ferent=nek, aki 1758-ig tanit a nemai 
ref. iskolaban. 

'l'akats Peter 1758-t6I 1772-ig vezette az 
iskolat. 

Molnar Pal nevevel az 1772-ik esztend6tol 
kezdve talalkozunk, akit aztan 1784-ben a csics6iak 
hivrak el a ,. Tiirelmi rendelet" utan alapftott uj isko- -
lajuk elso tanit6jaul. 

Kovats Janos 1784-tol 1788-ig tanit6. 

Szilts Gyor&·v 1788-t61 1792-ig szolgal. Pele
sege Varga Erzsebet. 

Terelmes Pal 1792- tol 1803-ig van Nem6n. 
Felesege: Bererzky Julianna. 

1803-161 kezdv_e 1821-ig ism�t: 

Kovats Janos a nemai rektor, akit a nemaiak 
Terelrnes Pal utan mint kozkedvelt embert visszahiv
tak. Rola iudjuk azt, hogy nehezen viseli szegeny
seger, ami kiilonosen akkor, ha azt az igen csekely 
ugynevezett .. tanitoi javadalmat" meg valami elemi 
csapas is megrovidfti, nem is csoda. N6la pedig ezt 
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lehet megallapitani. Az arviz tonkretette a retjenek ter
meset, kertjeben levo elelemre val6kat, hat egesz ter
meszetes, hogy minden kozkedveltsege ellenere is, 
elkivankozik Nemarol. El is mehetett volna, de a 
nemaiak fizetes-javftas igerettel visszatartottak.-

1806. ev aprilis 16-an volt tractucilis gyules jegy
zokonyveben azonban ezt olvassuk: ,,a Nemai Rector 
Kovats Janos panaszolkodik, hogy az Ekkla megigerte az 
6 fizetesenek jobbitasat, amidon Kulcsodra az Oskola
mestersegre meghivatott s most mar igeretet tellyesiteni 
nem akarja ... " Ez tigyben nyilvan javara dontottek 
az egyhazmegye megbizasab61 a T. T. Visitator urak, 
mert az igeret: 6, azaz Ot Forint, mely ot a Kulcsodra 
meneteltol visszatartotta, mint az egyhazi szamad6-
konyvtkbol megallapithat6, meg abban az esztendo
ben bevaltatott, sot az 1808-ik esztendoben meg Ot
forintokkal megtoldatott. 

Erdekes itt latni azt a regi tanft6i dijlevelet, mely
nek Ot forinttal volt megjavitasa olyan sokat jelen
tett az Oskolamesternel<: 

,, K. Nemai Ekklaban Oskola Mesteri Hivatalt Viselo-
nek E'sztendeig valo f izetese, vagy Conventioja ez: 

1. Keszpenz Tizennyolc forint Rft. 18.
2. A kozonsegesbol buza P. M. 18.
3. Fa tUzre egy 01 ol - 1.

4. Ft'.iteni val6 Rose 100 keve : Szaz.
5. Van. egy kocsi szenat termo retje.
6. Minden oskolas gyermek ad esztendonkent G garast.
7. Halotti temetes 25 Xr.
8. Minden Helytart6 · gazda 4. vatsorat, seller 2.,

vagy minden vatsora helyett ket garas. 
9. Harangozasert minden par ember egy kenyeret.

10. Nad keve: 60. - Hatvan.
lgy irtam le 1790• ben 1. december kolt conventiobul

Szilassy J a.nos predikalor . . . '' 
Bizony ez a javadalom szent lelkesedest kivant 

az anyaegyhaz iriint, hogy valaki erte hivatasaban / 
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megmaradjon s ahoz hu legyen. Helyesen kovetkez
tetiink, hogy az akkori vilag altalanos nyomorusaga 
sziilte azt az igenytelenseget, hogy a mai merlekkel 
merve: csak ehenhalast61 megmento tanil6i javadal
mat a rajta el6k, keserves diakoskodasuk u1an halas 
koszonettel vetrek az elett6I. De csak az lstenben 

, bizo, imadsagos lelekkel bir6 ,,Ludimagisterek" adjak 
meg annak a magyarazatat, hogy a szegeny hajlek: 
a regi kalvinista 1anit6k otthona, olyan sokszor valt 
dicso tetteknek bolcsojeve, s adolt kival6sagokat az 
emberisegnek ... es volt minden nelktilozes mellett 
is nem a ketsegbeesesnek, a zugol6dasnak, hanem 
az lsten akaratan val6 megnyugvasnak - szegeny
segben is boldog - tcmyaja ... 

Varga Zsigmond 1822-161 1832-ig el Neman. 
Felesege Tarcsy Sara volt. 

La§zlo Jozsef 1832 tol 1847-ig tanit. Felesege 
Lip6ti Maria volt. 

Andor Pal 1847-tol 1848-ig szolgal. Felesege 
Keszegh J ulia_nna volt. 

Tortik Jozsef 1848 t61 1854 ig lakik Neman. 
Felesege Kiss Eszter volt. 

Moltos Janos 1854-tol 1859-ig a tanit6. Fele• 
sege Bajcsi Jusz!ina volt. 

Mokos eltavozasa utan, amikor az 1857-ben volt 
nagy tiizveszt, melynek ttldozatul esett a templomteto, 
a paplak, az iskola es a tanft6 lakasa is, meg nem 
heverhettek ki a hivek, hogy valamit konnyithessenek 
terheiken, a tanit6i dijlevelet megnyirbaltak es kisebb 
javadalomra egy ideig - csak segedtanft6kat al
kalmaztak. 



Az uj dijlevel a kovetkez6: 
1. A kozonseges buzabol tiszta 9, az az Kilencz

Pozsonyi Mero. Kenyernek valo ugyan kilencz P. Mero. 
2. Keszpenz 15 frt. 20 Xr. a. e.
3. Egy ol puha fa.
4. Rozse 125 keve.
5. Minden iskolas gyermek ad a tanitasert 30 Xr-t a. e. •
6. Halott temetesert a V Superintendentia altal meg

hatarozva. 
7. Minden par ember a harangozasert ad egy kenyeret.
8. Az Ekkla retjen termett szenanak egy harmadaert

5 frt. a. e.
9. Lakasa jelenben az iskola.

Erre a javadalomra rendelt az Esperes ideiglenes
tanft6t. Az ilyen aztan nem volt alland6, hanem 
alkalomadtan sietett tovabb. 

1859-161 1860-ig seged-tanit6: 

Vadasz Gyorgy volt, de ot meg az 1860-ik 
evben kovette: 

Deak Janos, aki szinten csak egy esztendeig 
maradt itt. 

Err61 a tanit6r61 maradt fenn az anekdota, hogy 
az iskola-ajt6ra felirta a kivancsiskod6 kerdesekre 
felelet gyanant: .,szokom .. , azaz kezdi mag at Neman 
j6lerezni. De mikor a kenyer rosszabbodott es a 
szegenyseg kinz6 sullyal nehezedett rea, pontokat 
rakott az ,. o.. betiik fol e es a .. hogy van? . . . " 
.hogy izlik a kenyeriink? ... " �erdesekre .,szokom" 
feleletet olvashattak a hivek. Es ugy is lett, mert 
csak a templomban,. az utols6 Neman toltolt vasar
napjan arulta el szandekat a 67-ik dicseret masodik 
versenek eneklese kozben: .,Hat e n  k ibe  l e l k et a 
j6 Te remtc5 t�tt NEMAN v e!zfeie lj ek  ..... 
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mikor - minlegy az �nek szavaira adotl feleleld 
gyan6nt - azt mondla a karban melletl� ulo Laszl6 
J6zseF volt nemai tanftonak: .. n e m  e n. ha n em m e· 
gyek Szapra, ah ova meghivtak rek tornak ... •_u 

Papal Istvan 1861-toJ 1862-ig tanft6, akinek 
helyet, midon Somorjaba tavozott, a Dadtmyb6l el
hfvott 

Palliy Janos foglalta el. 

A negy ideiglenes tanif 6 kozUl ennek volt leg
nagyobb kitartasa varni az egyhiiz megerosodesere 
es jobb javadalomra, de hiaba, mert neki meg nem 
adtak meg azt a hivek. 1873-ik ev majusaban o is bucsut 
velt tehat Nemat61. Eliavozasa utan megallapitotta az 
egyhazkozseg az uj dijlevelet, s ezt 1873. ev december 
1-en az egyhazi hat6sagok megerositese utan - fel·
ajanlottak az alistali tanit6nak:

Mozgai Benci-nek, akit ugyanez ev lcaracsony-
kor mar Neman talalunk. 

Az Lij dfjlevelben biztositott javadalom ez: 
1. Keszpenz 4 7 frt. a. 6.
2. Tizennyolc pozsonyi mero buza.
3. Egy ol puha fa.
4. 100 keve rozse.
5. Van tiz hold nyari legeloillctoseg.
6. Tandij minden gyennektol 40 krajczar.
7. Temetesi dij a Fotiszt. E. H. Kerlilet a.ital. meg

hatarozva. 

(E javadalom ertekben alig jelentett valamivel 
tobbet az eddigieknel, de lakas volt ismet.) 

Ezt a javadalmat azonban nem sokaig elvezhette 
Mozgai Beno, mert egy szerencsetlen b1:1leset ot is 
rovidesen mas kozseg lak6java tette. 1879-ik ev telen 
Gyorbe m�nt g-yalog, s hogy_ � tel hidege ellen ve�
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dekezzek a kelletenel tobb palinkat ivott, mitol az 
uton elnyomta az alom es megfagyott. Hivei, akik 
koztil nemelyek azon a napon, de Mozgainal valamivel 
kesobben Gyorbe mentek, talaltak meg ot holtan 
Gyor kozeleben. Gyorbe szallitottak tetemet es oft 
temettek el. Llt6da fia: 

· Mozgal Bela lett 1879-tol 1881-ig, akit azon
ban rovid ket esztendo letelte utan meg az 1881-ik 
ev folyaman 

Saray Geza valtott fel. 

Saray az emlitett javadalom mellett 1887-ig mii
kodott, ezutan pedig - minthogy az 1886 majus 19 en 
elhunyt lelkesz allasat .nem tolrotte be az ekklezsia, 
hanem az egyhaznak, mint filianak Csics6hoz csaro
lasat kerelmezte - ez Ugynek elintezeseig ideiglenesen, 
majd a filiasilasnak 1888. ev junius 6-an volt defini
alasa utan veglegesen preoranstanit6va valasztatolt, 
s jelentekenyen jobb javadalmazasba kertill. Ezen alla
sat hiven es lelkiismerelesen ig-yekezett betolteni, s 
ktilonosebb kifogasok csak az oregseg hozta elerot
lenedesekor meriiltek fel ellene, amiert aztan nyug
dijba ment es atadta helyet a kolozsnemai preorans 
tani16i allast 1912.·ev marcius 12-en elfoglalt: 

Toth Mihaly csics6i tanit6nak, aid napjainkban 
is itt mukodik. 

T6th Mihalyt 1914-ik evben a vilaghaboru katona
sorba sz6litotta,· s Przemisl elestekor, mint a varnak 
egyik katonaja orosz fogsagba keriilt es csak nyolc 
esztendei tavollet utan, a hadifogsagnak keserves es 
faj6 emlekeivel tert vissza ujra elhagyott gytilekeze-
tebe, illetve iskolajaba. 

. Tavollete alatt az alland6 tanft6hiany miatt nagyon 
rendetlentil folyt a tanitas. Tanftott hosszabb ideig 
egy. nyugalmazott jeg-yz6; majd a tanit6nak nllje , 
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(Balla Joh�n), aztan egy alla�melkiili segedlelkesz, 
kesobb egy even at Sarkozy Edith tanU6n6, akik

igyelceztek ugyan az iskolat megfelelo niv6ra emelni, 
de ez csak a fogsagb6I hazatert Toth Mihalynak si� 
keriilt igazan. Szivvel-lelekkel es nagy hozzaertessel 
fogolt munkahoz, s az 6hajtott eredmeny nem is 
maradt el, mert hazaterte utan ket esztendovel a 
kolozsnemai ref. elemi iskola valosagos mintaiskolava 
lelt es T6th Mihaly kierdemelte ugy az egyhazi, mint 
vilagi taniigyi hat6sagainak legteljesebb elismereset. 

Nem mulaszthatjuk el megemlfteni azt, hogy a 
kolozsnemaiak az iskolaztatasra mindenkor a legna
gyobb gondot forditottak. Azok koze az egyhazak 
koze tartozott Nema, melyek az iskolai tanftasi idc'St 
az egesz esztendore ki akartak terjesztetni, minthogy 
ez irant az 1790-ik esztendoben intezkedni kiv6ntak 
meg az egyhazhat6sagoknak igenybevetelevel is. 26 

Szandekukat azonban - dacara az egyhazmegye es 
keriilet hasonl6 allasfog·Ialasainak, rnelyek szerint a 
nyari h6napokban nem jar6 iskolasgyermekek mulasz
tasaert a tanit6k is kerdore vonallak, - nem erhettek 
el, mert olyan javadalmat nem tudtak a tanft6nak 
biztositani, hogy az abb6I - a nyari h6napoknak 
gazdasagi munkab6I kivett jovedelmen kiviil is �
rnegelhessen. A z 1792-ik esz tendoben tehat bele;.

egyeztek abba, hogy a tanft6 egyiittal ,,n6tarius" is 
legyen, de kikotottek: ,,ha nem teheti is a Rector 
minden napon, azert nyaron is tanilsa a gyermekeket", 
majd mikor ez sem vezetelt eredmenyre, mert a tanitas 
a nyari h6napokban csupan vasarnap delelott es 
delutan folyt, mint u. n. ismetlo oktalas es mert a 
,,n6tarius-tanit6� egyebkent is kevesebb idot fordit
hatott az oktatasra, az egyhazrnegye kozbejottevel, 
a csaszari kozigazgatasi hat6sagoknak tobbszori 
megkeresese utan, 1857-ben ujra elkiilonitettek a ta
nil6sagot a jegyzosegtol. 

* * 

. -1< 



MegAllhatnank ugyan a kolozsnemai ref. egyhdz 
tortenetenek rajzolasaban e helyen, de ugy erzem, 
hogy nem tehettink addig veglegesen pontot, amig 
azt az aldozatkeszseget, mzly a lwlozsnemai egyhaz 
tortenetenek megirasahoz ada1okkal szolgal6 szarnad6 
is jegyzokonyveknek majdnem minden lapjar61 sze
miinkbe tiinik, ne hoznank elo megegyszer. Nincsen 
olyan egyhazi s·zuksegler; aminek sz6bakerillesekor 
meg ne nyiltak volna az erszenyek es ne hullott 
volna a perselybe mindenl<inek erejehez merten ,,a 
szegenyasszony fillere". Nern lehetne felsorolni az 
adakoz6k neveit, mert koteteket toltenenek be azok, 
de felesleges is, mert az egyhazkozsegnek minden 
tagja ltivetle reszet az adakozasb6I. Vegig lapozva 
azonban a szamad6- es jegyzokonyveket, iigy talalom, 
hogy fel kell emlitenem azokat a kiteteleket, melyek 
_az lsten dicsosegere tett adornanyok soraban fgy 
vannak elkonyvelve: 

,,Egy kereskedo tarsasag adott 4 f. 36 X.-t." (1805. 
ev), ,,a nemai es keszi foknal levo egyestilt nemes mol
nar ceh .adott 10 frt. t." (1809.) (ugyanigy a tobbi: Ids,· 
kozonsegcs, lovasi revnel lcv6, nagyobb, stb. molnar cehek 
is adomany oztak) ,,lakodalmas tarsasag adolt 10 frt.," 
,,haj6s tars a sag adott 4 frt. 8 X T.," w Nemesek gyulesc 
adott Istend icsossegere 18 frt. es 8 X. t." ,, halasz6 tarsa
sag 5 fr\." ... stb., mert - ezekbol nyilvanval6, hogy 
a hit, a vallas, az lstenre-gondolas nemcsak a pap 
jelenleleben, vagy mint manapsag a legtobbszor szokas
b61 val6 templomi mcgjeleneskor volr a hivek esze
ben, de kint az eletben a munkakozben is, mert a 
szi v, a lelek sziinteleniil lstennel tarsalgott. Es epen 
en nek az emlftetl koriilmenynek, az oszinte szivbol 
fa kadt aldozaros hithiisegnek vallom eredmenye gya
nant azt, �og� bar sohasem birtak nagy vagvonnal
a kolozsnema1 reformatusok, megis az eletnek oket 
sokszor erosen tepo viharaban is megtalaltak az 
alkalmatossllgot arra, hogy az egyhazat, annak vagyo-
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. . . 

m'.it megtartsak, s6t, hogy mikor elveszett, ujj6�pftsek. 
Vannak az egyhaz torteneteben olyan iddk, mikor 

az elso pillanatra ugy tetszik, mintha ez az aldozat
keszseg meglanyhult volna, pl. mikor Kovacs Janos 
tanit6 az egyhazmegye utjan koveteli a megigert 5 frt. 
fizetesjavitast, vagy amikor 1860-t6I kezdve az addig 
is szegeny tanit6i javadalmat meg leszallitjak. Ha azon
ban az 1800-1805. evekig terjedo inseges idok nyomo
rult penztelen helyzetet (kiilonosen Neman, ahol ez ido
ben 6 even at mindig kiontott a Duna es elpusztitotta a 
gazdak remenyet) latjuk es tudjuk, hogy az 1857. evi 
tilzvesz kenyszeritette a kolozsnemai gytilekezetet a 
tanit6i javadalom egyreszenek (az 1859-ben tavozott 
el a tanit6) visszatartasara, hogy ii yen mod on pr6bal
jon helyzeten konnyiteni, mas szemmel tekintunk 
ezekre az esemenyekre is. 

J\z aldozatkeszseg, az lstendicsosegere tell ado
manyok sora nem .szakadr meg a mai napig sem. 
A regi egyhazhfi kolozsnemaiak leszarmazo11jai nap
jainkban is rnegbizonyitotlak es bizonyftjak, hogy 
hiszik, valljak az igazsagot: .,iildozat nelkiil nincsen 
aldas" s aldoznak a j6nak, a nemesnek, az egyhaz
nak abb6I, amit nekik az lsten adotr. A viliighaboru
ban el vitt harangok he lye It 1922-be n volt hurang be
szerzese (8000 Kc.), ugyanakkor a templom belseje
nek kitatarozasa, a regi, majdnem megsemmistilt mag
tarnak uj adomanyokkal helyreallitasa, barmilyen j6-
tekony celra gyujtes eseten a kolozsnemai szegeny 
gyillekezetnek elso helyen val6 adakozasa, lsten 
dicsosegere tett adomanyoknak napjainkban sem 
apadasa: allitasom igazsaga mellett sz6Inak es a 
kicsiny gytilekezetet erdemben odaallitjak, ahol van . 
a hegyen epitett varos, ahonnan a peldaadas. a j6ra
vezetes vilagossaga sugarzik 



1 Az adomanylev61 ml\aolata a koloz1n6mal egyhaz blrtokaban. 
, A ■zajhagyomany azerlnt, melyet N6meth J6z1ef kolozan6mai lako1 84 6vea 

llreg . embertal tudok: a Kolosftak 1irboltjaba temettek el valam,kor 
egy Kardos nevu ref. papot le. 

• Pallu Lexikon. Ballagi A. k!lzlem6nye a Koloafiali:r61.
' Thury E. A Duuantuli R�t. Egyhbkerlllet· tllrt6nete. 466 oldal.
1 Komarom varmegye oaall6kllzi jirbiban 616 ig. 61 helv. hitvalliau kivil6 

uemeaell:, a nem nemesek r6sz6r61 61 folyamodvaoyukra. Amir61 fen• 
tebb i■ nn ez6 I B6vebben a taouk kiballgatad.r61 6e azokat kllvet6 
vallomiaollr61 az616 feljeg)z6aeket Iliad bent a mell6kle.tben. - 'l'anu
vallomaai jegyzl!kllnyv 1721. jul. 20-an. 

• Thuri E. A dunantuli ref. Egyhizkerlllet Tllrt6nete 460 oldal.
7 A ftlaai pr6dikitor Rimaszombati Hezei Istvan, a kolozsn6mai Rimaazombatl

Iatvin n6ven emlfttetik a hivatkozott jegyzllkHnyvben, de ez nem 
mondbat ellene azon feltev61emnek, bogy a k6t pr6dikator apa, 
illetve fiui viazonybau voltall egymi!ll!al, mert a kolozan6mai pr6di• 
kator nev6b61 elbagyott .,Hezei" 6pen olyan rllvidit6a ia lebetett, mint 
mikor ez a kolozanemai anyallllnyv elal5 lapjara ceak Szombatinak 
irja magat. Ha kl1l!lnbllz6 nevuek lettek volna, nem lett volna 1zlika6g 
a koloun6mai pap neve mell6 tett ., veteranua• 1z6 megjellJl6aro, hiazen 
a Mezei nh e16g klllllmbs6g volt. 

• :Az llaneiru a Da.nintuli EgybazkerUlet lev6ltaraban van:
• A tanll6i javadalomr61 nem ir, illetve akart, mert olvaahat6: .N6mai Scbola

meater tizet6ae,• de a fizet6a fol1orolasinak helye lireaen maradt. 
•• A C1aki-f61e Canonica Viaitatio jegyz6kl!ayv6nek Ide vonatkoz6 azllvege a

k!lvetkez6 : - PoHeaio baeo plurium Dominorum Catholicorum eat 
portio utpote Erttmi D. Comitia Franciaci Eazterbizi, Illmi D. Abbatie 
S. Martini Speotabili11 Dni Zimori eto. Inoolitur a pleriaqae calvioiania,
a quibna manutenetnr, Praedicantiufj Joannes Tatai aetatie Annorum
60, Functionia 31. Hie peatilentia aoa doctrina mnltaa prob dolor I
animaa Oreo tranacripait, dignam ibidem ni re.sipiscat aervitiie aui1
mercedom reoepturua. Habet oratorium ex tegulia exuatis conetruotum
rotundum IC exiguum, quod jocoje vaa farioacoom apellatur.
Eo Cllvini1ni Caicaaienaea trequentinimi coiiflount, uncle ab aqditio11e



verbl Dei in Ecoleela C:i.tbolioa avooantnr, afque ale In 1111a baereel 
co1,6rmao1ur adi,o ut aemo Csic11aie11eium 11,b aunis l!O et ultra veri
tatelll Fidei Catholicae agaov•ese aciatur Exau.inHua de rnbatai.tialibua 
Baptiemi partibus eat11 11Dpedite ae fraote reapondit; illam ta.men 
praeo1\pto Divh.o repui,;Daotew do�trioam euetar, quod sola Fidea 
sit ad ealatem absolute neeeaearia, undo non opus sit infantem in 
casn Necoeaitatis ab Obatetrioe baptiaari imo nee valeat quidquam 
eiue baptismue, vernm talem infaotem aalvari in 1''1de ParentalQ. 
(Ugy ezen, mint a Ba.ttyanyi t6le Canonica V1sitatio jeg;z6k1lnyv6nek 
adataihoz Ft. Kiraly J6zaef caics6j katb. pl6banoa ur azivea jovoltib61 
jutottam hozza). 

11 Ceice6 tUrt6net6vel kapceolatban ko:r.olve a rendelot azovege. 
11 Szentkuty Klu Karoly flMonugraphlai Vazlatok"
11 Bi,t&nyi Jaooe aajat kez.u feljegyz6sei 6o ez ligyben beadott levelez6aeinek a

lr.olozsnbmai egybiz szamadokllnyveben meglevO maaolatai. 

u N�ma a Miuistro dicitur e6se locus artieularis aignanter pro Helveticae Con
febaioni addict.is, eed nullam tundamentulll allegari potult. In hoc loco 
degentea accath-..llci, praetor s1111m .Ministrum 11ullius alterius juris
diction! Snbanut in ulla rae. Mioister est unus Helveticae Confeaelonla 
O,atc:,riuw uuum t-X coct s tegulis Aedilicatnm. et acandulis t<.>erum, 
qnod ut, f.,rwa et Structura ostendit, ad initio Catbolic;s positum est, 
atid q110 tewpore illis adeeptum sit i�noratur. �eparatloue hie, et nuno 
nou e�ut. Cvllecra pa.lam et public"' non fiunt. Mtniilttir est nobilla 
Joann11s Het6uyi q11i iov11atu11 eat 11uff'lcidoter ioetructns ad bapthandum, 
iu quo cooforn1odt1 Materiam, et formam prosciptam rite obbervat. 
Ob11t.,tdct!m j11r:.ta111 habet Uoam, quae •�quo ID casu neceasitatl11 
baptiallr& nuv1t, tlt baptioat t1tiaw, q11ia ad boo faeiuodnw a Min·atro 
impdlitur Q•1i duw ipse bapti83t pri11a loat1tnt1onem, et sffectum buiua 
Saeramenti t:xponit, deiod11 oonfort Sacramen1um. In copulando, poet 
praemi&da& eemper teroas denantlat101tes tribus Dominioia, vel Toatis 
diubne factas, et post aolitas interrogat;ooe:,: Num as invicem ament1 
Nuin Hatrimonlaliter coojungi veliut? s�quonti formula adjurat 11ponses, 
11tlpulatis manibns adata11tes: 

Az lgaz Isten, Kl Atya, F,u es Sz. L61ek, telles Sz. Haromaig 
egy blzony 1lrlik IBten teged agy aeg6lleo a te igaz bltedbtin, bo,ry a 
kezeden lev6 Szem611yt azereted, BZt!retetblil veszed bozzA.d llrllk 
feles6gtil, vele meg e16i:-szel vele tii,az, sz.,nvedez, 6s iitet holtodlglan, 
holtatglan se eg6s:r.s6geben, aem betege6g6ben, aem boldog, aem bol
dogtatan allapoU.yaban, aem aemminemii nyavala.jaban el nem bagyod, 
Isten tl'li;ed ugy aegellen. 

Festa decretalia promnlgat, qua lpee cum euie obssrvat, Feeto
rum violatores, publice deliquentes punlri per aecularem potestatem 
procurat. Pro AuguetiBBimas Downs Auetriacae armoruw prospero 
1ueoe11u prece1 pnblloae faeit, C&tholloaa personaa, 1ervos, aaollla11 



apnd acaatholicos aerviente.s pacl!lce vlvere sluit in featorum, et jej
uulorum obsorvatlone, a Dlvlu!a iu cathollca Et.Illa :inte, et post 
praudium fieri Solltls non impedit, ad apostaslam nulla rationo impelllt 
quemquam. ldealibu, Reaolitlouibua Regiia somet in omnibus oonformat. 
Non exourrlt qnidem publloe, 110d sub alio praetextn aliqotloe in 
Calcs6 lnflrmos vl.sitaaso ob1srvata11 est. Sobolaa taotum trll'iales 
Ludimaglater eimdem cotesslonla tradit. Hie loci oulli licoutiati, aen 
levitae �unt constantee, 1nut tamen oonnonqunm Debrocino advenioutes 
ob1enaU qui tune etlam aermonom ad populum d\oore solent. 

Domum habet ex crudl1 tl'gulis cxtructam, e� ar11odlue teotam, 
qua, nt ip■e Minister ait, e redilibna oratodi ooueervatnr, Agros habet 
pro 11ingnla oalcatura 2. Cspace11 MP t. quoe audftores aui ex int(lgro 
cullivant; ex fr11mento post domali habet MP 34. llgne, focalium org. 
6. ar11odioum maoipploa 160. In parato aere f. S�. a bapti1ma. d. 27'/,
ab lntrod11ctlone d. �7'/1, a oopulatione d. 50. a funero cum contione
d. 75. ex offertorila f. 6.; faeni cnrrus 4.: ex aabe pro candelis libraa 12.;

Animae In 11umma: Catholica : 261. 
A <"Cl tholioll : 840. 

Summa utriDBque 6Ol. 
11 Haeonl6 bejegyz61 aok talalbat6. 
u Ekeleu 111iletett Ila: a hires tudcls Hot6oyi Janos prediUtor.
n N6hai Borza 116r het6nyi lelk6a:i.nek unoka!lccae Borsa B6la .kapithyboz

int61ett level6b61. 
11 Nlou r61a tudomiaom, bogy a munka napvili\got litott volna. 

" &entkuty emlitett mu11Ujibao GllnyUrlll irva van : GllnyU szAp oagy auya• 
egyhis volt a reformatio utiu. 17O0-bau predikatora Tatai Janos, kl 
vlszouylag lr.ev61 flzet6st huz, mi azt mutatja, hogy mi\r akkor meg
fogyatll:ozialr. ott a reformitneoll:. Ugyanis 16 frt; 16 m buza; 6ezi· 
vet6e 2 m., tavaezl l m., de nem aratjak ; 20 k6vo r6zse, vagy oad ; 
60 foot hue, preb. bor, mikor a talu irnlt.at 1 ltcze; 6 ka&zAs 
r6t . . . 1712 btSn Patai Gergely Szontivt.nyr61 jlln ide Tatai utan 
predikitornak, Ez volt az otola6 predikatora mind Szentlv:\nynak, 
mind Gtlny!inek, mert 0nem eml6keznek, hogy ott lett volna tobb 
predikatorjult" ... Szentkutival szemben Siendrei feljegyz�se utan azt 
l.llithatjuk, bogy igen ia volt mbg GllnyUn m�a predikntor is, t. i. az 
a bizonyo11 Banhorvitl nevll, akl mioden bizoonyal a Szentkutin:1.1 emli
tettelr. ut6da volt Gtlnylin 6s kllvetkeztet6aem szerint a Carolin:\ Reso
lutio ktlvetkezt6ben lizotett el G!lnylirlll, amikor elvett6k a gonytiiekoek 
templomat 6s iakolllji\t is. 

1• 18i9. 6vi aog. U-1 Im. gyUIAs jegyz6konyv6bm .• Nro. 69, FellJebb a 211k 
azam alatt a Predikatori Hzvegyelr. kegyelem eaatendejAro n6zve ki· 
rendelt deputatio a maga relatiojat be adta, a melly is felolvaatatvAD 
megfoutoltatdn 112egi\llapittatott : 
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a, ;u, 1!:kldai e1ztend6 vege, v3gy Gergely nip el6tL Uj eaz• 
tond6 uljn esik a predikll,tor bahl.la, vagy Gergely nap utan hamar
jaba, ugy az i:lzvegy6 maradjon az egesz ceztendei couventio, meg• 
tarratv:in ezutin is Tractueainknak a kaphlnok tart:isara nezve tett 
es tejend{l intezeteik. Ha pedig !priliat61 sz!mlalva Decemberig b&l 
meg valamelyik predlkntor, ugy egy egesz eszteudel conventio adas• 
son az i:lzvegynek es arviknak es ha azon kegyelem esztend6 kitele• 
aevel arra a darab csztend6re oda rendes pradikatort nem lehetne 
tenni, vigye kl ezt a darab eszteud{lt az arra. jarand6 fizeUssel a 
kaplan, vagy az interimalis • 

11 Az ilzvegy papn6 az i:lsszeklili:lmbi:lzesek elkerlileso vllgett k6rte az egybaz-
megy6t koveleieseinek megallapiti!.sAra. 

" Az egyb. sza.mad6ki:lnyvok adatai 6s meg elO tanui: utan. 

n Szamad6k1inyvek bejegyzesel. 
24 A seg6ly-gyiijt6 konyvccske els6 lapjin olvasbatok.

•• Deak Jknos maga is elismerte es elmondta el6ttem i1 er:t az adomit.

A 13-ik jegyzetezam a 22. oldal 27. eorAboz tartozik. 



Csics6i Reforn1atus Egyhaz. 

I. idllszal{.

A li: eleth:�ezestl>l 
a ,, 'riireln1i parancsig". 

A csics6i reformalu:, egyhaz alapftasanak idejere 
semmi biztos adatunk nines. Val6szinu, hogy Gonytin 
keresztiil Nemara es igy Csics6ra is elkerillt a 
reformatio, ami aztan nem sokaig maradt az azt be
fogadott hivek lelki kincse csupan, hanem a reformalt 
egyhazhoz val6 tartozottsagukat kiilso alakulasokban: 
egyhazkozseg megszervezeseben, a templom, iskola 
es egyeb sziikseges epiiletek megteremteseben, ref. 
papnak, oskolamesternek a beallitasaban siettek meg
mutatni a csics6iak is. 

Ha figyelembe vessziik a tenyt, hogy a reformatio 
majdnem elkepzelhetetlen gyorsasagi;?al h6ditotta meg 
az orszagot, a reformatorolrnak faradsagot nem is
mero lelkes munkaja nyoman, s ha tudjuk, illetve 
feltetelezhetjiik, hogy Kolozsnema a Torok Balint 
papjanak Dunantulon 1566-ig vegzett reformarori 
munkassaga hatasara mar reformatussa lett, ugyanezt 
allithatjuk Csics6r6I is. 

Amde, ha elfogadjuk T6th Ferenc .,Egyhaztorte
nelmenek" allftasat, hogy kezdetben p. o. Csallokoz
ben 16 gytilekezetnek volt egy papja, a papol<ban 



volt hiany miatt, nem farthat6 val6szim'.inek, hogy 
Csics6 is mindjart onall6 egyhazza alakulhatott, ha
nem igenis a hagyomany szerint Kolozsneman kez
detben mukodott Kardos nevu papal allithotjuk a 
feltetelezesi.ink szerinl Kolozsnemaval egy egyhazkoz
seget alkotott Csics6 elso ref. papjanak is. 

Perlakl K. Marlon levai lelkesz, barsi esperestol 
maradt fenn egy 1650. ev junius 24.-en kelt level, 
melyben a Fels6dunamelleki egyhazkeriilet egyhazai
nak lajsfromat egyhazmegyenkent elkiilonffve kozli. l 

Ebben a Ievelben mar tudunk az onall6 csics6i ref. 
egyhazr6I, melynek az akkori Ielkesze: 

Szfics Janes oreg ember (,,Joannes Pellionis 
sen ex vir" ). 

Az 1654-ik esztendoben a lelkesz azonban mar: 

Ujvari Istvan, kinek az ideiebol ismerjiik a 
legregibb csics6i lelkeszi javadalmat is, 2 ami a ko
vetkez6: 

Penzbeli: denar 40. Minden gazda. 
Buza 1 mero minden gazdal61. 
Zseller .penzt es buzat fel annyit ad. 
Minden helyes (telkes) ember egy boglya szenat, egy 

szeker fat. 
Nadat 10-10 kevet. 
Zseller ot kevet. 
6szi vetes 2 hold, 3 tavaszi. 
Halotti tanitastul denar. 40. 
Copulatiobul (hazassagkotes) denar 50. 
KeresztelotUI egy tyuk, egy kenyer. 
Introductiotul is (egyhazkeles). 
Szantofoldek a felsofalu hataran egy evre ketto, ma

sikra is kelio, masfel holdja Nagyszegen Nyikos Mihaly 
foldje mellett. Masik evre a Csorgetre menoben Nyikos 

·"-- Mihaly mellett, egy hold Hosszufoben, fel holdja a Kovecses 
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tanya mellett, fel holdja a Kortvely fanal. Az also falu 
hataran a Kortvelyfa-szerben egy hold Decsi Janos mellett, 
a masik a malomra meno ut mellett, egy hold Anda 
Gergely mellett, a harmadik az Agarat-szerben Decsi Janos 
mellett. 

Az 1655-ik ev okt6ber 13.-an a farkasdi zsinaton 
pilspokke valasztott Szencl Suiki Janos az 1659-ik 
ev junius 8 -ra f arkasdra zsinatot hi vott a 1elkesz
kepesito vizsgat teendo lelkeszekkel a Helvet hitvallas 
II. fejezeteben foglaltak feleH tartand6 vitalkozasra.
E vitatkozas, illetve lelkeszkepesito vizsgalat ideje
alatt a masodik napon egyhazi beszedet mondott:3 

Kormendi Gytirgy csics6i lelkesz, aki minden 
val6sziniileg azonos az 1673-ik esztendoben Bana
kozsegben talalhat6 Kormendi Oyorgy lelkesszel, s 
aki a pozsonyi vertorvenyszek ele ideztetett es ott 
elitelve galyarabsagot szenvedett. (Ugyancsak a po
zsonyi vertckvenyszeken iteltetett galyara a barsi 
lelkesz: Kormendi Oyorgy is). Feltevesem mellell 
sz6I az az 1800-as evekben feljegyzett hagyomany, 
hogy egy csics6i predikatort a dunantulr6I vittek el 
galyakra. 

A pozsonyi vertorvenyszek jegyzo_konyveben 
talalunk egy nevet: 

Szeo1cyorgyi Janos, (Joann Szentgyorgyi 
in Csics6). aki val6szim1, hogy a komaromcsics6i 
lelkesz volt, s mint ilyen szinten a vertorvenyszek 
ele ideztetelt. Feltetelezem ezt, rnert bar a megye, 
ahonnan val6, nincsen feltiintetve neve mellett, s rnert 
Zala megyeben is volt egy Csics6i ref. egyhaz, me
Iyer Biro Marton veszpremi piispok az 1754-ik evben 
pusztitott el, de Torkos Jakab Arva Ekklesiakr61 
sz6I6 Iajstromaban' errol az esetrol nem emlekezik 
meg, s a Zala rnegyei Csics6ban a szobad vallas
iYakorlatnak - az 1754-ik evi teljes megsemmisillesii 
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- haborittatlans6gar6I beszel. TehM, ha koinarom
csics6i lelkipasztor volt Szentgyorgyi Janos, ugy az
o nevenek emlekezetben va16 megorzese annyiban is
fontos mireank, hogy az o idejeben, az 1673-ik esz
tendoben sztintettek meg brut<11is eroszakkal a csics6i
ref. anyaegyhazat, mely azfan - amint latni fogjuk -
csak 1784-ben tudott fellamadni.

Az egyhazkozseg mikor es mi m6don torten! 
megsziinteteserol elso helyen (idorendi sorban is}, 
mint minden ketseget kizar6 bizonysag az egyhaz 
birtokaban levo kovetkezo regi nyilatkozat beszel: 

,,Mi alol megnevezendok adjuk tudtara es ertesere 
Nagysagtoknak es Kegyelmeteknek, hogy Folseges Csasza
runk es kegyelmes koronas Kiralyunknak Orszagunkhoz 
koteleztetett kegyes irgalmassagukbol Templomunk !even 
mindenkor predikatort tartottunk: De az l 673-ik eszten
doben Melt6sagos Groff Zichy lstvany az iidoben lev6 
foldes urunk engedelmeblil ugyan Melt6sagos Groff Kolooits 
nevu Pap urasag Gyorbol sajkan Csics6ra jolt Templo
munk elvetelere, amint hogy fejszevel maga vagta be is 
az ajt6t es ugy a tobb mellel te levokkel feltoretle es igy 
az i.idot61 fogva soha sem engedtetett meg foldes urunk 
a.Ital, hogy Templomot epfthessC.ink, avagy predikatort 
tarthassunk, es azon elvett Templomot elhanyatvan Groff 
Zichy Istvan a mostan a.116 Templomot epitve annak kovei
bol, mellynek nagyobb bizonysagara es elhitelere adtuk 
ezen levelO.nkct falun szokott illo petsetunkkel megerositven. · 

Actum Csics6 die 8 .May. 
1735. 

N. Nagy Gergely F6bir6 Farsang Peter 
N. Pa.Iffy Pal Torveny Bir6 Detsi Peter 
N. Palffy Istvany Esktidt ember Kovats Janos 
Csemy Gergoly es Balas Janos Nagy Istvany 
Csemy Andras Notarius Beretzky Gyorgy." 

Nern hagyhatjuk figyelmen kivUI e poninal Torkos 
Jakab piispoknek az 1774.-1775-ik evekben ossze
iratott 6 ,.A komaromi Tractusban Helv. Confession 
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levo arva Ekklesiaknak lajstromat," melybol a kovet
kezoket olvashatjuk Csics6ra vonatkoz6lag:. 

,,A 18-ik arva Ekklesia Csics6. Vagyon Komarom var
megyeben. Nemesek es parasztok lakjak, a parasztok foldes 
ura Mtgs. Groff Zichy Istvan. Mind reformatusok a helyseg
beliek. Foldes uruk papista. Itten tollaltatott az Exercitium, 
amint az oregek emlekeznek es amint bizonyos inquisitiobul 
kitetszik 1674-ik esztendoben. A templomnak koveibol 
ma� templomot epittettek a papistak maguknak, de ismet 
a Rakoczy tumultusanak alkalmatossagabul predikatort 
vittek be, es 3 evig kozttik szolgalatot tett, - kit is 
Szoboszlay Istvannak hivtak. Elmulvan a kurutz haboru 
ismet kivertek a predikatort kozillok es azolta nem volt, 
melyet bizonyos irasb61 megmutathatnak. 
Vagyon e helyisegben paros szemely 184. 
Ozvegy asszony . . . . 12. 
Ifjak es leanyok 15 esztendosok es fellytil 125. 
15 esztendon alul gyermekek es leanyok . 251 . 

In summa 572. 
Contributiot adnak, Domestika Cassaba fizetnek" ______ _ 

Az elobbi okmany adatainak hitelessegeben nines 
okunk ketelkedni, mert hiszen 1735-ben meg elhettek 
emberek, akik az 1673-ban tortent esemenyekre j61 
emlekeztek. A Torkos-fele adatokban atr61 ugyan egy 
esztendonyi jelentektelen elteres mutatkozik, (ami 
bizonyosan Torkosnal es nem a 40 evvel korabbi 
keletu okmanyban van t�vesen) az egyhaz eroszakos 
megsziintetesenek idejere nezve, de masktilonben meg
erositi okmanyunk igazsagait. 

Kozol azonban Torkos Jakab lajstroma olyan 
adatot is, ami ellenkezni latszik ezzel es egy kesobb 
megorokitett szajhagyomannyal is, ez: 

Szoboszlal Istvan predikatornak a Rak6czi
fele szabadsagharc idejen · Csics6ra hozasa, ille1ve 
a szabadsagharc es 3 evi szolgaJat utan torten! 
eluzese. 
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feltetleniil bizonyos, hogy Szoboszlai nevu pre
dikator volt Csics6n, mert a szajhagyomany, mint 
azt Pi.ispoki volt csics6i lelkesz cca.: 1796-ban fel
jegyzi, beszel r6la: 

.,A regi Ekklesianak van egy on pohara, egy eztisttel 
megfuttatott cintanyera es egy feher falu veres vir�gos 
abrosza, amelyek a kolosnemai Szen( Ekklesianal voltak, 
mig Csics6n a tolerantia utan fel nern allott az lsteni 
tiszteletnt:k kozonseges szabad gyakorlasa, amikor ezeket 
ismet visszahoztak. Azt beszelik a csics6iak a szajr6I
szajra val6 altal adas utan a regi Csics6i Ekklesianak 
azon poharar61, tanyerjar61, abroszar61: Hogy Szoboszlai 
Istvan az utols6 csics6i Predikator, akit a papista pap 
urak kiuztek Csics6bul, de akit a kurutzok vissza- · 
hoztak es hivatalaba ismet beallitottak, midon az Ur vatso
rajat kiszolgaltatta a kurutzoknak a Nemes Palffy curian 
ezzel az abrosszal teritettek meg az asztalt, amelyrol az 
Ur vatsorajat kiszolgaltatta, errol a tanyerr6I osztogatta 
a kenyeret es ezt a poharat adta a kurutzoknak . . . '.' 

De epen a fennforg6' elteresek miatt nem fogad
hatiuk el meglevo formajukban egyik forrasnak az 
allitasat sem Szoboszlair6l. 

Az els6 okmany, mely a Rak6czy-fele szabad
sagharc szomoru vege (1711) utan 24 esztendo mulva 
vettetett papirra, bar ez okmany kiadasara, mint azt · 
Ptispoki Janos megallapitotta, "a foldes urasag szolgal
tatott okot, Aki megkerdezven a Csicsoiakot, hogy feleje
nek, ha volt-e valamikor Templomok a Reformatusoknak 
Csics6n es ha volt, mikor es mikeppen vetetodott el a 
templomuk", lehetetlennek latszik, hogy oly · kozel 
multban tortent dolgot, mely a kerdeshez vagott, ne 
emlitett volna fel . . . Egybevetve ezt a sza1hagyo
rnany allitasaval, mely szerint - nyilvan - Szobosz
lai lett volna a predikator, aki 1673-ban Csics6r61 
duzetett. de akit a kurucok hivatalaba ismet bealli
tottak: Torkos adaldit e Jekin1e1ben el ke/1 vetnilnk, 

De ugyanakkor nem fogadhatjuk el hitelesnek 
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Piispoki feljegyzeseben lev6 5zajhagyomanyl sem, 
rnert hiszen a Torkos-fele adatoknak kiilonosen 5zo
bm,zlaira vonatkoz6 resze is a szcijhagyomanyokra
tamaszkodik es kb.: 20-22 esztendovel korabbiak, 
tehat hitelesebbek a Pi.ispoki altal feljegyzetteknel. 

Felfogasorn szerint elfogadhaljuk a Torkos-fele
azon allitast, hogy a csics6iak, egy haboru ,,tumul
tusanak alkalmatossagabul predikatort vittek be es az 3 
evig koztuk szolgalatot tett, - kit is Szoboszlai Istvannak 
hivtak", de az a "tumultus" nem a Rak6czy-fele sza
badsagharc volt, hanem igenis a Thokoly szabads<ig-
harca. 

Eszerint 5zoboszlai az 1682-ik esztendo tc1vaszan 
johetett Csics6ra, amikor Csics6 es Kulcsod kozott 
volt is csataja Thokoly csapatainak a cstiszariakkal 
(Evekkel ezelott jegyeztem fel egy regi Bibliab6I az 
abban irt adatot: ,, Az 1682-ik Eszt. Csilez (Csiliz-patak) 
mellett megszaladtak a Labantzok a Kurutzoktul." 5ajnos 
ezt a Bibliat a tulajdonosa az6ta ujrakoHette es a 
feljegyzest tartalmaz6 lap elveszett.) 

Egeszen termeszetes, hogy a kurucokkal mindig 
rokonszenvezett kalvinistak orommel i.idvozoltek ezt 
a jelentosegeben talan csekely erteku gyozelmet (bar 
a Csics6 felett az ,,Ajanlati legelon" maig is meglevo 
foldhanyasok, miket a hagyomany .,kuruc-sancoknak" 
emleget, nagyobb csapatnak a harcara engednek 
kovetkeztetni) s talan kozi.ilok is sokan a kurucok-
hoz csatlakozva, eros meggyozodessel a szabadsag 
napjanak alland6 felragyogasaban ezt az alkalmat 
felhnsznaltak arra is, hogy hiteleti.iknek folytatasara 
ujra papot allitsanak az ekklezsiaba. 

(Allitasom igazolasanal, hogy 5zoboszlai csak 
a Thokoly szabadsagharc idejen allittatott be a csics6i 
ekklesiaba, mint bizonyitekra hivatkozhatunk arra is, 
hogy a Palffi-kurian osztotta 5zoboszlai az Urvacsorat, 
illetve maganhaznal tartottak a csics6iak az istenitisz
teletet. Ez nyilvan nem tortent volm:i igy, ha a R6k6czy-
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fele szabad.sagharc idejen viszik a kurucok segitsl
gevel papjukat, mert akkor mar az 1685-ik esztendd
ben,0 az 1670-ik evbtn elfoglalt es szejjelhanyt rd. 
tempi om · koveib61 felepilelt katholikus templomot, 
mint jogos tulajdonukat a ,, kolcsonnek visszaadasaert 
is" visszafoglaltak volna, annyival inkabb, mert a 
foldes-urasagon es a plebanuson kiviil a csics6iak 
mind reformatusok voltaic A Thokoly szabadsagharc 
idejen, illetve az 1682-ik esztendoben azonban meg 
csak szetsz6rt koveket talalhattak a ref. templom 
helyen a kurucok es nem volt minek a birtokaba 
visszahelyezni a reformatussagot.) 

Ez a beallitott lelkesz - Szoboszlai - aki 
minden val6szinuseg szerint ct kuruc csapatnak volt 
tagja (a szabadsagert lelkesi.ilo vegzett diak, vagy 
allasnelktili predikator, aldt a szent haza-szeretet a 
fegyverforgatasra is felleHcesitelt,· vagy esetleg a 
kurucoknak tabori papja) azutan Csicson maradt es 
mert arr6I nincsen megemlekezes, hogy a rdorma
tusok ez ido alatt epitkeztek volna, bizonyosan tovabb 
is rnaganhazalmal vegezte az istentiszteleteket val6-
szinuleg Thokolynek bukasaig, mikor 1685-ben ez 
fogsagba keriilven (a torokok fogtak el), esetleges 
ujb6li eloretoresetol nem felve: a roldes ur eh1zette a 
csics6iaknak ezt a predikalorat is. 

A fentiek alapjan megmagyarazhat6 az elosszor 
emlitelt okmtmynak a hallgatasa is. Regebbi idok 
esemenyeirol konnyebben meg lehetett feledkezni. 

A szajhagyomany, mit Piisp<Jki jegyzett fel, a 
messze multba vol! visszatekintes soran: ,, a szajr6l
szajra volt alIaladas utan" igen konnyen tevedhetett 
es keverte ossze a torteneli igazsagokat. A kurucok 
altal behozott papot, mint a Tiirelmi Rendelet elott 
csakugyan ulols6 papjat a csics6i ekklezsianak, 
konnyu . volt osszeteveszteni azzal, aki az egyhazi 
elet folytonossagaban volt az utols6 pap. Az elnyo
mat�s keserusegeben enyhtiletet kereso embereknek 
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j61 eshetett azt allitani, (pl. mikor az apak gyerme
keiknek meseltek a regi tortenetet, s valamelyik ilyen
forman kerdezett: miert hagytak apam? ... ) hogy a 
papjuk eliizese nem ment olyan konnyen az ellen
segnek, az az egyszerre nem sikeriilt ez neki vegle
gesen, mert amint lehetett ,, csakazerl is" visszahoztak. 
Pedig hat szinte elkepzelhetetlen, hogy a gyaszevtized 
alatt az tildozesek elol ki tudja hova menekiilt lelki
pasztort egyszerre megtalaltal< es visszahoztak volna 
a hivek az Ekklesia megszi.inletol szamitott 9 esztendo, 
illetve, ha Torkos adatai szerint szamolunk, 30 esz
tendo mulva. 

Kozvetlen adataink nincsenek annak a megalla
pitasara, hogy a csics6i egyhaz mennyi szenvedes 
es megpr6baltatas utan jurott el a szenvedeseinek 
koronajahoz: az �kklezsia megsziinlelesehez, de meg
allapithatjuk, hogy a bajokb61 boven l<ivette az osz
talyreszet. 

A reformatiot elpusztitani akaro kath. papsag es 
a kath. papok altal befolyasolt foldesurak, hatalmasok 
nem kimeltek meg Csics6t sem. Az 1655-ik evi po
zsonyi orszaggyiilesen a protestans rendek el6ter
jeszlellek serelmeikel, melyek kozott olvassuk, hogy 
Zichy Istvan a nagymegyeri reformalus lelkesz fize
tesenek felet a kath. plebanos szamara lefoglaltatta. 1 

Csics6 foldesura szinten Zichy Istvan volt, tehat fel
tetelezhetjiik, hogy ezzel a faluval szemben sem visel
tetett jobb indulattal, hiszen 18 esztendovel kesobb 6 
volt az, aki a h6her Kollonicsot idehozta a ref. pap 
kiuzesere, a templom, iskola elvetelere, sz6val az egy
haz megsemmisftesere. 8 

Az Ekklezsia megsziintetese utani idok iildozte
teseirol Csics6ra vonatkoz6lag is kepet ad az alra
lanos tortenelem, mely szerint mindeniitt csak arra 
torekedett a r6mai egyhaz, hogy az ,.eltevedt eretne
kfket" visszaterftsek a ka1holikus hitre, vagy ha ez 
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nem megy, Ligy elpusztftsak 6ket a foldnek szintrOI.

A teritesnek egy erdekes, Csics6n alkalmazott m6d
jat m6dunkban all elbeszelni. 

A vallas szabad gyakorlatanak megsziintetese 
utan a reformatusok kenytelenek voltak uj temetke
zesi helyet keresni (a mostani financ-laktanya mellett 
eltertilo, a hami m'idas fele nyul6 dombon), mert az 
1673-ig volt temetojtikbe, ami a mostani katholikus 
(akkor reformatus) templom kortil fekiidt, nem enged
tek meg a felnott reformalusoknak az eltemeteset, 
ellenben a 10 even aluli gyermekeket, mint akik a 
katholikus vallasban ·neveltettek a katholikus iskola
ban, tehat oket a katholikus egyhaz meg a magae
nak tartotta, kenytelenek voltak a reformatus sztilok 
is ide temettetni. � Fajdalmas erzeseket valthatott ki 
ez az erzekeny szi.iloi keblekbol. es minden esetre · 
kittino eszkoz volt arra, hogy a katholikus temeto
ben porlad6 gyermekek melle odavagyva a sziih5, 
atterjenek nemelyek a r6mai kath. hitre a reformatu
sok koziil. 

A ref. egyhaz arvan maradt tagjai azonban nem 
fogynak meg szamban, nem tantorodik el koztili.ik 
hitetol egy sem; pap nelktil, tanit6 nelkiil, templom, 
iskola nelkiil is a Torkos-fele megallapilas teljesen 
reformatusnak talalja az egesz falut. 

A csics6i Ekklesianak Szoboszlai predikator 3 
eves szolgalati idejevel megszakitott 111 esztendos 
arvasaga alatf, a hivek csodalatra melt6 hithusege, 
nem csiiggedo elniakarasa megtartotta a lelket. 

Az elpapislasfl6 torekves. minel erosebb volt, az 
evangeliumi ige hallgatasat61 mine! erosebben tiltattak, 
annal erosebb volt a visszahatas is. 

Az ekklesia megsztinte utan az elso idoben a 
szomszedos fiiss kozseget kerestek fel (ahova, mint 
azt a fiissi egyhaz anyakonyveb61 megallapithatjuk, 
Vittek lsten dicsosegere tett adomanyaikat is); majd 

.
. �nnek 1737-ben teljesen reformatus fc;1lunc)k eroszakkal 

, ,  -
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volt katholiz6lasa utan a valamivel nies5zebb Jevo 
Kolozsnimara m�ntek az iget hallgatni. 

Neman kicsi volt a templom, csak 260 lelket 
fogadott be. Nern volt baj ; Csics6r61, Gonyiirol 
(mely cca. az 1730-as evek taian vesztette el onall6-
sagat) es Nemar6l 1000-1100 lelek, nyaron, avagy 
telen ott volt mindig - ha be - nem fertek: a 
templomajt6ban, a templom elcHt szorongva - hogy 
hallgassc'ik az iget. 10 

Mint Nema torteneteben i5 olvashatjuk, meg is 
Iett ennek az a1dolt hatllsa, mert a kath. ersek meg
bizottja igy panaszkodik: Nincsen senki, aki tudna 
arr61, hogy 20, vagy meg tobb ev 61a is valaki meg
ismerte volna a kath. egyhaz. igazsagait a reforma
tusok koziil. 

Termeszetes, hogy nem csupan a fi.issi, maid a 
✓ ltolozsnemai templomban volt istentiszteletek en resz-

vetel eredmenyezte ezt, de kiilonosen hogy otthon a
csaladban is apolgattak az evangeliomi hilet. Szent
lelkesedessel olvasgattak a Bibliat, mely nem a
mestergerendaknak porfog6 szerszama volt abban
az. idobrn, hanem a lell<elmek taplal6ja, az eletnek
vize a magukat reformatusoknak nevezett emberek
szamara.

Vallottak a Bibliar6I: 
"Sanct� Iiber, venerande liber, Liber optime Salve . 
Oh Ammae nostrae Biblia a Dimidium . . . ", 

azaz egykori fordfttis szerint: 
O� Sze.?t konyv, Tisztes konyv, egeszseggel j6 konyv,
MI lelkunkne k jobb resze . . . "
Amint ezt egy regi, 1747-bol val6 konfirmatioi

agendab6l leirtam. 11 

· .. A h�zi �hitatoskodas, az otthonban, vagy munkokozben 1s 1m6d6sn az lsten szentseges Nevenek,
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nelkUlozhetetlen is mell6zh etetlen siill<siglete volt 
azoknak a.z embereknek, akik az ember nevre joggal 
szamot is rartottdk. Ou volt majdnem minden hazban 
a Biblia mellett a "Szentek hegedUje" cimii enekes
konyv (Sz611yi Benijamin). melynek minden alkalmakra 
val6 enekei lelkesfteflek. batoritottak, vigasztaltak ·es 
hitht1segre tani1011ak mindeneket. S voltak mas 
enekeik is, mas szerzoktol, vagy tolan eppen magannk 
a nepnek koltesze1ebol, de mind tani16ak es lstenesek. 

llyen, a .,Szentek Hegedujeben" elo nem fordul6 
vallasos enekek koziil egyet, melynek - ha j61 sejtem 
- vilagi dallama (., Azl mondjak nem adnak ... stb.;.)
eppen arra enged kovetkeztetni, hogy a nepkolteszet

· sziilotte, ismertetek a kovetkezokben:

Munk a megkezdese elotti enek: 

En Uram Istenem dolgaimhoz fog�k, 
De elobb aldasert Te Hozzad fordulok. 
Aldjad meg kezdesem es az folytatasom; 
Verejtek hullasom. 

Vedd kornytil szolgadat Irgalmassagoddal, 
Ne adjal karvallast ostorozasoddal. .. 
Hivseges Pasztorom, Gyamolom legy _nekem 
Atya Ur Istenem ... 

Munk a elvegzese utani enek: 

Velem voltal Uram ez mai napomban 
Megaldottal engem rninden dolgaimban. 
Nem adtal ka.rvallast, j6 gyamol6m voltal 
Igaz Atyam voltal. 

Szivemnek halajat Te Elebed teszem 
Neved magasztalom, Szentnek meg esmerem. 
Aldasodban tarts meg a Krisztus Jezusert 
Mi Urunk Jezusert . ;, ·. l·I
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Meggy6zodeses hitiik mellett kitartottak, � a leg
nehezebb a Iegremenytelenebb idoben is hittek az 
eljovend6 vallas-szabadsagban valamennyien. Az 
1673-ik esztendotol kezdve a Thokoly, maid a Rak6czi
fele szabadsagharcok ideje alatt fel-tel lobogott kila
tasaik a harcoknak gyaszos vegzodeseivel tonkre
mentek ugyan, de nem csilggedtek el ahkor sem, 
pedig mind· mind sulyosabba va.11 a protestansok hely
zete Magyarorszagon. 

Az1681-ikevi XXVl-ik torvenycikk szerint a kiralyi 
resolutioban megjelolt helyeken (arlicularis) a protes
tansok szabadon gyakorolhallak vallasukat, de mas 
helyeken sehol sem. E torveny ellen a protestansok 
hiaba tiltakoztak es emeltek 6vast, mert 1687-ben 
ujra megerositettek azt. Az 1691-ik esztendoben kiadott 
Explilnallo Leopoldina pedig e torvenyt meg inkabb 
megszoritotta a protestansokra nezve, tobbek kozott 
azzal is, hogy a nem articularis helyeken lak6 pro
testansoknak megengedte ugyan, hogy az articularis 
helyeken levo prot. templomokat es papokat felke
ressek, de a kozsegilkbeli kath. papnak a st6lat meg-
adni azert kotelesek voltak (ezt a torvenyt meg a Tilrelmi 
rendelet is meghagyta, csak az 1790-91-ik evi orszag
gyiiles XXVI-ik t. c. torolte el). 

A· Carolina Resolutlo (111-ik Kt1roly leirato) intez
kedese hasonl6 szellemu volt, s Marla Terezla ural
kodasa alatt sem jolt kilatas a helyzet javulasara, 
sot inkabb ellenkezoleg, mindig rosszabbodott. 

Mindjart uralkodasa kezdeten 1742. ev szeptem- . 
ber 15-en fenyegetessel terhes Helytart6tanacsi ren
delet erkezett a kiralyne neveben a megyekhez, mely 
azt mondja: 

.. Mi utan a predikatorok Magyarorszagon nem � 
engedik keresztelni a babakat, s e miatt szamos 
gyermek kereszteletlenill halvan el, o·rok karhozatba 
esik:. 0 Kira]yi Felsege az annyi lelek iidvosseget / ·11veszelyezt�to dolgoknak elejet kivanvan venni, a 
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megyeknek es kir6lyi vtirosoknak szigoruan meg
hagyja, hogy az akadekoskod6 predikatorokat a 
kathulikusok es nem ka1holikusoknal az egesz keresz
tyen vilagban, ki.ilonosen pedig Magyarorszagon em
lekezetet meghalad6 id6kr61 szokasban es gyakor
latban levo "Beibttkereszreles� mege11gedestre meg 
er6hatalommal is kenyszerftsek s az ellenszegiiloket 
a legszigorubban fenyf 1sek ... 

Ez a rendelet sulyos es szomoru kovetkezme.;. 
nyeket vont a protesttms egyhazakra maga utan. A 
hirelveinkkel ellenkezo dolog sok ellenszegiilest val
tott ki (sok:,zor pedig minden teny nelktil rea fogttsk 
az egyes papokra az ellenszegiilest) a protesransok 
kozort, amierl aztan (ktilonosen Baranyaban) templo
mokat romboltak le, papokat uztek el es prot. gytile
kezeteket semmisilettek meg. 13 

A rendelet be· vagy be nem tartastinak ellenorei 
a kath fopapok, piispokok voltak, akik az u. n. Cano
nica Visitalio orve alatt kiilonosen a babakereszteles
r61 kerdeztek ki ciz e cimen, de tenyleg a beleitik 
kothetes vegett felkeresett protestans lelkeszeket. 

A vallasi ttirelmetlenseg diihongott Maria Terezia 
alatt (a mint errol Varnai S. ,, Maria Terezia valltisi ee 
erkolcsi politikaja" cimu munkajaban kozolt erdekes 
adatokat. az itt k<>vetkezot is). Sir Charles Henbriry 
Williams a new-castlai herceghez 1753. julius 15-en

irt leveleben a ·kovetkezok talalhat6k: ,,Sajnalattal kell 
tudatnom azt is, hogy az Oldozes szelleme · meg mindig 
uralkodik Becsben, s azt a kiralyne gy6ntat6ja buzditja 
es tamogatja, mert ismeretes Bc:csben, .hogy a felso-auszt
riai protestansok ligyeben tartott tanacskozas alkalmaval 
a csaszar gyontatoja kijelentette, hogy c5 nem ismer mas 
torvenyes utat az eltevelyedett juhoknak a nyajhoz vissza

terelesere, mint a meggyozest es a rabeszelesl. Azonfelill 
a csaszarnc5 c5 lelsege gy6nta16_ja fennen sz6lt a kenyszer 
rendszabalyok jogossaga mellett es az o tanacsa gyozott. 14 



Ez· a szellern szillte aztAn a protesUmsok i.sko-
161 ellen intezett tarnadasokat is, melyel<re nezve gr6f 
Bark6czy Ferenc esztergorni ersek az als6bb es fel

. sobb iskolak magyarorszagi feliigyel�je a kiralyne 
felsz6litasara adott emlekirataban azt javasolja, hogy 
a protestansoknak a gramrnatikan6l felsobb isko!a 
ne engedtessek rneg, tehat a protestansok csak 14 
eves korukig tanulhassanak sajat iskolajukban, azutan 
pedig olyan kath. iskolaban, rnely azon helyen van, 
hol a protestansoknak a szabad vallasgyakorlat nin
csen megengedve. A javaslat celzata annyira vilag-os, 
hogy semrnifele megjegyzest nern sziikseg-es hozza
fiizni. Sajnos a tervet megkisereltek keresz1Ul hajtani, 
s inteztek szomoru eredmenyu tamadasokat iskolaink 
megsernrnisilese irant. (Erre az idore esik a papai 
rd. foiskolank szamuzetese is, illetve algimnaziurnma 
lefokozasa az 1752-ik evben.) 

A magyarorszagi reforrnatus es altalaban a pro
testans egyhazaknak elete egen csak akkor kezdett 
a hajrial derengeni, mikor Maria Terezia tronjat fia, 
a nki1/apo3k/raly" /1-/k j6zsef foglalta el. Szabad
�zellemu, vilagos-feju ember volt ez, aki nern a vallasi 
hovatartozand6sag szerint merte az embert, aki sza
kitott elodeinek poli1ikajaval, hogy a monarchi6ban 
eroszakkal, vagy szep sz6val, de ki kell irtani a 
p·rotestansokat. 
... _ Tr6nralepesenek elso esztendejeben 1781. okt. 
29-en kiadta a "Tolerant/a Ed!ctumol", a Tiirelmi
Parancsot, mellyel ugy Magyarorszagban, mint az

· � osztrak orokos tartornanyokban a protestansok vallas
szabadsagat biztositotta. 
· . Ez a szabads6g rneg nem volt ugyan tokeletes,
h1szen az allamvallassal, a katholikussal szernben csak 1 

megturtek \:ott?k a protestansok, s egyes intezkede-
sek meg mmd1g nagy elonyf biztositottak a katholiku-

, '�oknak a protestansok folott, de az eroszakosko-
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dasnak veget vetette es azzal, hogy megengedte, hogy. • 
a protestansok a nem artikularis helyeken is tarthat
nak magan istentiszteleteket, s amennyiben legalabb 
100 csalad el egy faluban egyiitt es a lelkesz es 
iskolatanit6 eltartasara kepesek, templomot (torony,. 
harang es uccaranezes nelkiil), iskolat epithetnek, · az
elarvult ekklesiaknak megadta az ujraebredeshez a 
Iehetoseget. . . 

A kath. lstentisztelet latogatasanak kotelezettsege .'. 
al61 a protestansok felmentet tek, a kath. lelkeszeket 
a prot. haldokl6knak, raboknak felkerese.set61 eltiltotta, 
a biil>akeresztelessel kapcsolatban kimondolta, hogy 
az ezt meg nem engedo protestansok nem biintethe
tok. Kimondotta, hogy a vallasos meggyozodessel 
ellenkezo eskiire senki sem kenyszerilheto, hogy min
den hivatalra, melt6sagra, allasra a protestansoknak 
is joguk van, ha kiilonben arra erdemesek. S ami a 
legtobb iildozesnek, a protestansok iigyeibe val6 
beavatkozasnak eloidezoje, s a legserelmesebb volt, 
hogy a protestans egyhazak es lelkeszek a katholikus 
pii:spokok feliigyelete ala tartoztak, a kath. fopapsag 
reszerol a protestansokra is kiterjesztett Canonica 
Visitatio-t megsziintette, illetve azt az egyes feleke
·zetek kizar6lagos jogkorebe visszaadta.

Ui eletnek a remenyseget teremtette meg a Tii
relmi paranccsal ll-ik J6zsef a protestansok sziveben,
akik � bar ll-ik J6zsef iskolaiigyi rendeletei pl.: a
sziinidoknek. egyontetu meghatarozasa, mely az egyes
videkek visszonyait {sziiret, aratas) nem vette tekintetbe,
nemet nyelvnek az iskolaba bevitele, ·a protestans
ifiaknak a kiilfoldi akademiak lalogatasat6l val6 el
tiltasa, a supplicatiok, legatiok eltorlese, · (mely miatt
a szegenysorsu prot. diakok tanulasa valt ketsegesse)
miatt bizalmatlanok lettek iranta es agg6dva neztek
a jovo ele - remenysegilkben nern csalddtak.
A nyugodtabb elet csakugyan elkovetkezett, hiszen a
minden harcnak es bajnak fo . okoz6iJ a haborusag
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szit6 kartyakevero jezsuitakat kitiltotta 11-ik J6isef az or
szagh61 sok mas munkatalan szerzetes rendel�kel egylitt. 

Erdikes megemlitenunk II. J6zsef csaszarral az 
emlitett intezk,edesei miatt bizalmatlanna le1t prores
t6nssag hangulatanak festesere azr a par verssort, 
amit Keresztesi Jozsef nagyvaradi lelkesz ir a robbek 
kozo1t a ,,K r 6 n i ka Mr1g yar orszag po lg ari e s  
e g y ha  z i k o z e I e t e b o I a 1 8- i k s z a z a d v e g e n .. 
cim alatt kozreadott napl6jaban: 

Az idok ime mely rosszak: 
A rnidon j6kat varunk; 
Az aspectusok gonoszak, 
A melyek alatt jarunk; 
Ha derul egy kis o om:

1--ten tudja mire ju1unk, 
Mig palyRnk vegere jutunk 

Zavarjak az oskolakat 
ldegen tanit6kkal, 
A nevekedo plant:ikat, 
Hogy onkent adott j6kkal 
SzP�enyek n� eijcnek, 
E!tiltjak: llZ ilyenek 
Vilago-.:,10 azt mu1a1j,,k, 
Hogy napunk kodbe ju tatjak. 

Ha igy ballag szabadsagunk 
Csak a csupa nevevel, 
Vegre e Jeszen romlasunk, 
Megkotven koteleveJ, 
Ugy hogy maradekaink 
Azt kerdhctik fiaink: · 
Hova !eve szent vallas�nk? 
Hogy lett ily szep szint romlasunk 
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A 11-ik J6zsef alatt derengo hajnalra verdfenyes 
napsiites kovetkezett 11-ik Lip6t csaszar es kiraly 
alatt, aki meg J6zsefet is feliilmulta igazsagerzeteben 
es nemeslelkusegeben. Ennek 2 eves uralkodasat 
orokre aldott emlekezetuve tette az 1790/91-ik. evi 
orszaggyfiles, melynek meg hozott torvenyei vegre 
a protestansoknak csalmem tokeletes vallasszabad-· 
sagot es a katholikusokkal val6 egyenloseget bizto· 
sftottak. 

A Ttirelmi Parancs utan fellelegzett az egesz 
orszag protestans nepe. Az arva ekklezsiak a rendelet 
szerint bejelentettek ujraalakulasi szandekukat, beter
jesztettek a hivek osszefrasar61. a lelkeszek, tanft6k 
fizelesere szant evenkenti ad6zasukr61, illetve az 
egyhaz fenntartasara szant alapokr61 a kimutatasokat, 
s mikor ezeknek utana megerkezett az engedely, 
hozzafogtak langol6 lelkesedessel, csak az imadsagos 
lelkeket jellemz6 adakozni tudassal, lstenbe vetett 
rendfrheretlen hittel az epites munkajahoz. 

lgy teflek a cs/cs6i reformatusok Is, aklk 86 
csalad es ebben 528 le/ekszammal megalapftollak 
ma5odszor a cslcs6i reformatus keresztyen anya
egyhiizat. 

· 
Amde ez nem ment minden baj nelktil. Csak 86 

ref. c5alad elt egyiitt, s a Tiirelmi rendelet szerint 
nem volt joguk az onall6 egyhaz alakftasara. Az eros 
elniakaras azonban segitett a baion. Felsegfolyamo
diissal eltek, amirol Vajda Peter predikator igy 
szamol be: 

,, 1. Fels. Consiliumnak nem leven annyi hatalma, 
hogy nyolcvanhat Familianak szabad oratoriumot engedjen, 
hanem Fels. Urunknal praesentaltatta a dolgot es Fels. 
Urunk maga engedte es praesentaltatta, hogy adja ki a 
szabadsagot; ekkepen ki is adta. E parantsolatnak tenora 
szerint - hogy az Ekklesianak kisebb-nagyobb tagja 
bet oglaltassek es megkerdessek ki-ki mit szant a Templom 
es parochialis hazok felepittetesekre, ·- meg is kerdeztettek. 



Az igeret sum ma szerint 7 58 Forint es 20 Xtzarok. 
Ladab61 vettek ki akkori Curatorok 

Ns. Palffy Janos es Horvath Ferencz uram frt. 
A cseszebol es Publicati6bul 
Qblatiokbul a Predikator Ur altal . 
J:oltevoktUl . . 

" 

,, 

,, 

31. 30 Xr. 
6. 7 ,, 

10. II 

3, 20 II 

Summa szerint frt. 808. 77 Xr. 
Mely Summab61 erogatioba ment 462 Frt 4 7 Xr. 

A megmaradt, Summat a.tad tam kovetkezett Curator Ns. 
Pa.Iffy Istvan Uramnak 346 frt. 30 Xrt. ... " 1'

. Ezzel az - osszeggel kezdettek meg aztan az 
epitkezeseket, de termeszetesen ez nem left eleg, hi
szen a reformalusok kiilon temetojen kfviil semmijiik 
sem volt a ref. hiveknek, mint egyhazi es kozcelra 
szQlgal6 vagyonuk: eptileteik vagy birtokuk. 
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II. ldoszak:.

Az ujraalakulastol napjainkig·. 

A csics6i ref. egyhaz ujraalakulasa ulani elso 
predikator: 

Vajda Peter, aki hivatalat Csics6n 1784 mar-: 
cius 31.-en foglalta el. Csics6ra jovetele elott a ko
lozsnemai egyhaznak volt a lelkesze, tehat, mint ilyen; 
lelkesze volt a Nemahoz filiakent kapcsol6dott Csi- . 
cs6nak is. 

Vajda Deter jegyzi fel az anyakonyv elso lapjara" 
azokat az adatokat, melyekbol tudiuk az egyhazi elet 
megkezdesenek iinnepelyes tortenetet, tovabba az 
o csics6i - ketsegkivtil nagyon munkas - palya
futasanak kezdetet.

,, Minekutana ezen Csicsai Rfta Sz. Ekklesianak Fe1-
seges II-ik Josef Csaszar es Felseges Magyar Orszagunk
nak Kegyelmes Kiralyanak kegyes gratiajabol a szabad. 
exertilium megengedtetelt volna; elkezdodott Ao. 1784. d. 
l•a Febr. A Tiszteletes Atyak kozztil jelen voltanak: 
Tiszt. Nemethi Samuel Patasi Predikator. Tiszt. Toth Janos 
Apatza Szakallosi Predikator. Tiszt. Vajda Peter Nemai 
es Csitsai Ekklesiakbeli Predikator. Tiszt. Hetenyi J a.nos 
Ekli Predikator. Tiszt. Ats Istvan N. Megyeri Predikator 
Uramek. Az Installatorok, Vi::!gy Deputatus Actorok: Tiszt. 
Toth Janos es Tiszt. Vajda Peter Uraimek. Re��el Textus: 
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Psalm 30. versus duodecim, ultimus (Zsolt; 30. 12 es

uto!s6 vers). levefle!ed Oyaszruhiilmat etc. Az estveli: 
Zacharias IX., 11., 12. et 14. A Siorinak megszabadult 
foglyaf. Gyertya Sz. B. Asszony napjan Tiszt. Nemethi 
Samuel Uram Istenes Resolutiot tett. Az eneklo Cantor 
volt Nemai akkori Rector azutan csakugyan hivatal szerint 
actualis Csicsai Rector: Molnar Pal Uram. 

Ehhez a megengedodott lelki szabadsaghoz hozzajarult 
a Melt. Urasagoknak, az egesz Melt. Gr6ffi Zichy Familiak 
engedelme. 

Ennekem azutan csakugyan Csicsai Predikatornak 
Vajda Peternek, ezen Sz. Ekklesi�ba lejendo Sz. Szolgalatra 
a hivatal Tiszt. Senior Urunk Kiss Janos Uram consen
susa mellett megadatott: Ao. t 784 d. 14. Febr. Bejottem 
a Sz. Ekklesiaba d. ultima Mart. Szallast adott mig a Hazok 
elkeszliltenek Detsi Peter. Akinek hazanal. laktam ot ho
napokig . . . Annak utanna elkeszi.ilven a Parochialis 
hazak, Kisasszony heteben jottem be. Keszen voltanak az 
elso es hatuls6 szobak. A Tanulo haz eplilt azutan a bets. 
Asszonyok es Ifjak koltsegeik_kel." ir,

V njda Peter egyeb feljegyzeseibol alkothalunk 
magunknak kepet az egyhazalapitas utan kovetkezett 
epitkezesekrol, s ezzel kapcsolatban azokr61 a Ielkes 
ktizdelmekrol, melyek a fel-felbukkan6 akadalyok es 
sulyos anyagi aldozatok dacara is a kitiizott eel: az 
egyhazi elet es sziikseges inlezmenyeinek megterem
tese fele vittek es el is juttattak a csics6i reformatu
sokat. 

Tole tudjuk, hogy - mint az onall6 egyhaz 
alakilashoz nem volt eleg a Ttirelmi Rendelet. de 
magal61 a csaszart61 kellett a csak 86 csaladb61 
alloft' ref. lakossagnak kerni erre az engedelyt -
akadalyokba titkozolt az iskolaepitesi, illetve tanit6 
beallHasi szandekuk is. Mar megvalasztottak a tanit6t, 
mikor kidertilt, hogy a csaszart61 nyert engedelyt 
n hat6s�g csak n templorn-epitesre, a predikator 
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tarthatasra vonatkoztatja, de annak alapjan az iskola
es ranit6tartast nem engedi meg. Deputatusokat kUldtek
tehat megegyszer Becsbe a csaszarhoz ,, 12 frt. es 19
garas koltsegekkel" s csak az eredmenyes ul, illetve a 
kert engedelynek elnyerese utan, de meg az 1784-ik
eszend6ben epiteflek fel iskolajukat es a tanfrolakast.

Ezen munkalatok befejezesevel fogtak hozza 
a templomepiteshez sdikseges elokeszi.iletekhez. (Az 
egyhaz megalakulasarol kezdve egeszen a templom 
elkeszUlteig az istenrisztelereket a paplakason t�rrottak. 
Ugyanirt meg kell jegyezniink azr is, hogy a paplakas 
szamara a telket Ns. Nagy Marron kozbirtokos en
gedte at az eg� haznak.) • 6

Meg 1784. iv julius 29.-en kijelolte Groff Zichy 
Istvan foldesur a ternplom epitesere a ref. hiveknek 
adomanyozott helyet hivatalos szemelyek jelenleteben 
(kath. reszrol megjelentek: Ferberth Ferenc varmegyei· 
assessor, Csecsy Rudolf ordinarius szolgabir6 es 
tobbek, a reformatus reszrol: Laky Mihaly, Madary 
Istvan es Csejthey Istvan urak), mely adomanyarol 
donatios levelet b adott a gr6ff ugyanazon ev novem
ber 26-an: 

(Vasonkoi Groff Zichy Istvan Paluttai, Csicsai es Szent
miklosi urasagoknak orokos ura es Felseges Csaszar Urunk
n ,k kultsos kamanisa adorn tudtara mindeneknek, az kiknek 
illik: Hogy minel<utitna Helvetika Vallason levo Csics6i 
Jobbagyaim konyorgo levelekkel a vegett hozzarn folya
modtak volna, hogy Oratoriumoknak felepitesere bizonyos 
helyt engednek nekiek; Ebbeli konyorgeseket meghallgatvan, 
Arra val6 helyt neldek kimutattam, sot azon helyt ezen 
donc1tiom mellett Oratoriunrnak orokosen odaengedem es 
?_daado�, ugy hogy azon helyre Ea Felsegenek Resolutio
Ja?oz kep�st rnaguknak Oratoriumot epithessenek; masra
mrndazonaltal azon fundust ne fordithassak. Mely irant 
adtam ezen Donationalis levelemet, Kalt Csicso-n Mindszent 
h�vanak Huszonhatodik na pjan Ezerhetszaznyolcvannegye
d1k esztendoben. (P. H.) Groff Zichy lstvan.)17 
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� Bl6re beszereztek mindent · a templomepiteshez. 
T�glat egettek, ket kemence meszet megvettek, a fakat 
hazahoztak, stb., me·g az 1785-ik esztendoben, de ugy
latszik, hogy az anyagiak hianya miatt csak az 
1788-ik esztendcSben kesztilhetelt el a toronynelkiili 
templom, melyet rendeltetesenek azon ev november 
2-ik napjan volt iinnepelyes felszenteles kereteben
adtak at.

Meg a templom elkesziilte elou: az 1787-ik esz
tendoben (julius 18.-an) beszereztek egy harangot, 
amit a parochia elorr folallirott haranglabra szereltek 
fel es csak az 1797-ik ev szeptember 24.-en helyeztek 
az elotte val6 evben elkesziilt toronyba. A harangr61 
Vajda Peter feljegyzi: 

,,Keszittette a Csics6i Rfta. Sz. Eklesia maga tulajdon 
koltsegeivel, melyben -� R6mai Sz. hiten levoknek csak 
egy penzek sincsen. Ontettetett Gyorben Mendel Gaspar 
nevu harangonto a.Ital. A harang maga 137 font. 13 garas 
fontya, hat egesz ara mindenevel ami hozzatartozik 97 frt. 
28 Xr. Kihozatasaban es az aldomasban jelen voltak: 
Ns. Palfi Janos, Ns. Nagy Marton, Bir6 Balas Janos, Fel 
Peter torvenybir6, Domonkos Peter, Marton Pal." . . . 

Nern mulaszthatjuk el felemlf teni czt sem, hogy 
mibol allott ez idoben a reformatus egyhazkozseg 
ing6 vagyona, illetve, hogy mit tartalmaz ,, A Csicsoi 
ReformataLSzent Ekklesia J6szagair61 val6 Invcntal'ium." 18 · 

I. 0 

Az Ur asztalahoz val6 edenyekrol. 
1. Egy arannyal f uttatott ezUst pohar.
2. Egy czin pohar.
3. Egy czin kanna.
4. Egy f eher korso.
5. Egy kil kors6.
6. Egy nagyobb es kisebb czin tanyer.
7. Egy veres selyem arany csipkes keszkeno
8. Egy pagy granat szin selyem keszken6..



. 9. Egy tobak szin · selyem keszkeno: 
I 0. Egy kek viragos selyem keszkeno. 
I 1. Kek viragos patyolat keszkeno. 
12. Egy feher varrott keszkeno.
13. Egy kivarrott tarka abrosz.
14. Egy sahos abrosz.

11. o
Hazi eszkozokrol. 

1. Ket puhafab6I va16 usital.
2. Ket zold poszt6 szek .
.), Ket szalma szek.
4. Egy pos.zt6 asztal terito. ·
5. Ket puhafab6I val6 nyoszoly,1..
u. Egy fogas.
7. Egy f eher kis fogas ..
8. Egy konyv tart6 theca.
9. Ket buza kas.

I 0. Egy deszka ham bar. 
11. Egy hidas 61.
12. Egy rovott magl6 61.
13. Elso hazon ket j6 ablak.
14. Hatuls6 hazon ket j6 ablak.
15. Ugyan a hatuls6 hazon ket kUlso ablak.
I G. Tanullo hazon ket j6 ablak.
17. Tanull6 hazban egy puhafab61 val6 ir6 asztal.

Ill. o 
Az oskola haznal levo javainak inveolariuma. 

77 

Van egy valyokb61 epUft . oskola hiza, melly maga
bao f oglal egy Iak6 szobal, konyhat, oskola hazat, ell es 
kamarat, fa tart6 szinet, es egy istafot. . . 

A lak6 hazban ezek a javai vagyoak az Ekklesianak, 
.. egy fcl<ete festeku nyoszolya, egy · festetlen asztal, ket 
. l�opott szek, a 'hazon ket j6 nyari ablak, es egy teli ablak. 
-. . · -Az oskola hazban van · ket hossz�i asztal es. negy 
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hosszu szek es ket fekete ir6 tabla, az oskola hazon 
harom ilveg ablak. 

Az ell es ka mraban ket buzas kas. 
Az oskola haz udvaran van egy szin, amely alatt 

van a hidas 61 es vesszobol font magl6 61." 

fel kell emlftentink az ujra alakult egyhaz koz
seg papjanak dijlevelet is, mely az 1860-ik esztendoig, 
illetve a tagositas idejeig valtozatlan maradt. 

A dijlevel a kovetkezo: 

1. Keszpenz 60 flor.
2. KeresztelotUI., 17 Xr.
3. Egyhazkeloti.il 18 Xr.
4. Esl<i.idtetesert helybeli 1 flor 30 Xr. a videki

dupla. 
5: Papi testimonium kiadasert 30 Xr. 
6. Halotti predikatiotol 2 flor.
7. Buza tiszta 70 posonyi mero.
8. Marha hus 60 font.
9. Fadgyu 16 font.

10. S6 egy ko.
11. Szena IO szeker.
12. Tuzi fa lagy. 4 ol.
18. Nad 4UO keve.
1�. Ket ideore val6 szant6 fold, mellynek a nyomta

tason kivill a Sz Ekkla minden munkajat meg teszi, meg 
szantja, beveti, learattya, behordja, melly foldekben 
osszvesen a Tiszt. Predikator maga ad 14 Posonyi merot. 

15. Kender fold 1/1 Posonyi mero. 19 

Vajda Peter lelkeszkedese ideje alatt az egyhaz 
elete mint latjuk az epitkezesekkel v_olt megterhelve. 
Termeszetes. hogy ez a sok epitkezes kimeritette az 
egyhazkozseg tagjainak anyagi erejet, illetve. raszo
rultak kolcsonokre is. A szamad6 konyvek szerint 
1790-ik e�zfendoben 1, ket f ele is kiadtunk interesre 
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12-12 forintokat." Tartoztak Szarka J6nm� t6blabir6
urnak Komaromban .ts meg m6snak is bizonyosan.

Az egyhaz ujra alakulasaval egyidejuleg gondos
kodlak uj temetor6I is a csics6i reforma1usok, mely 
a mostani temet6nek a dombosabbik resze. 1785-ik 
esztendo okt6ber 8-an szenteltek fel es temettek bele 
ugyanakkor egy Pleger Peter nevii embert. 

Az 1791-ik evi Majus 17 es 18-an tarlott egyhaz
megyei gyiiles assossorava valasztotta Vajda Petert 
minden bizonnyal altalano3an elismert erdemeinek 
jufalmaul. Mint csics6i predikatorr6I is a legnagyobb 
elismeressel kell r6la megemlekeznilnk. Sajnos Csics6-
r61 1793 ik ev marcius vegen tortent eltavozasa utani 
sorsar6I kozelebbi adatok hianyaban semmif sem 
mondhalunk. 

Az epitkezes munkalatai befejezest tulajdonkepen 
csak a kovetkezo lelkesz: 

Pilspoki Janos idejeben nyertek. Az 1780/91 •ik 
evi orszaggyules eredmenye a I1-ik Lip6t alatti vallasi 
torvenyek biztosftottak a protestansoknak csaknem a 
katholikusokeval egyenlo vallasszabadsagat, s nem 
meg111rf, csupan csaszari kegytol ftiggo vallasgyakor
latnak ktilso jelet igyekezett is mindegyik egyhaz
kozseg megmuratni azzal is, hogy a J6zsef csaszar 
alatti torony, harang es uccaranezes nelkill epillt 
templomai ele tornyokat ragasztottak es a lehet6seg 
szerint a templomokat az ucca fele forditottak. lgy 
tettek a csics6iak is. A templom telket (abban az 
idoben 1/-1 hold, ma mar csak 60 negyszogol) meg
nyitottak, a templom hatuls6 vegen volt ajt6t berakva 
n torony alatt (a toronnyal szemben allva baloldalon) 
nyitottak uj bejar6t. A toronvepitesr6I meg tudunk 
allapitani annyit, hogy elegendo penze a gyillekezet
nek e celra nem volt, mert Ns. Nagy Istvan, Domonkos 
Peter es Bodok Ferenc curator urak alairasara 100 � 
Rhs. forintot is vettek kolcson Patas kozsegben lakos 
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.,,Oreg Simon Marton Uramt6l 11 s a kolcsont csak az 
1818-ik esztendoben fizettek vissza ,,Ns. Kossar Simeon 
Curator Uram keze nltal 6-os interjevel egyutt." 

Pilspoki Janos minden az egyhazi elet korebe
vag6 esemenyt feljegyez. �0 Ezekbol a feljegy t.esekbol 
tudjuk, hogy az egyhazfegyelem, mi m6don gyako
roltatott (mindenesetre nemcsak Pibpoki idejeben, 
hanem az or megelozo idoben es utana · is). 

1793. majus 30-an ifj. F. J. ugy nyerte vissza a 
parochialis hazban a feleseget az erdemes birdktul, hogy 
ha hazassagtoresen tapasztallya ne bantsa, hanem a hely
segbeli bir6nak adja fel a dolgot. Ugyanekkor M. P.-ne 
hetszeri kovetesre es 3 forintokra bilntettetett azert, mivel 
hogy meg nem bizonyithatta, hogy meszaros Iegeny 
A. J. a falun kivUI Nemarol joven kozoskodott az emlitett 
F. J.-neval, melyet o mindaddig allitott, valameddig a
bir6ktul torvenyesen kerdes ala nem vettetett ide keveredelt
B. I. felesegevel egyOtt." . . (Kar, hogy ez a j6 szokas
elmaradt ... milyen sok pletyka-mereg keveronek kiir
tana elore a fullankjat a nyilvanos megbiintelestol, a
kinevetes szegyenetol val6 felelem.)

1793. okt. 20-an ez a bejegyzes ol va5hat6: .. ,, ol
doztatott fel a tanul6hazban F. J. idevalo kovacs Iegeny, 
asszonyaval egyOtt kik elore esmertek egymast Kamotsan. 
POsj:,oki Janos, Nagy Istvan es Detsi Peter curatorok 

jelenleteben." 
1794, januar 9-en 9 6rakor reggel a templomban F. 

Andras Istvanne penitcntiat tartotr, azert, mint gyilkos, 
hogy terhes Ieven a kutba ugrott" .. ; 

1794-ik januar 16-r61 talalunk Piispoki kezeira
saval egy feljegyzest: jan. 6-an eppen Vizkereszt nap
jan az Eloljarok a parochian vatsoraztak, midon a marasz
liis ese11 iillaluk. Tehat a csics6i Ekklezsiaban dacara 
az 1784-ik evi kiralyi rendeletnek, s dacara az egyhaz
kerillet 1786-ik tvi hatarozatanak, melyek kimondjak, 

� hogy ,>Az Ekklesiak rendes predikatoraikon ki nem adhat
nak", · meg 1794-ben is divik oz a ketsz6zesztendos 
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�zok6�. hogy a lelktszt mindig c�ak tgy lvri villa�z .. 
tottll az Ekklezsia es esetleg evenkent ujra ,.megma
rasztollll. (A pc1pmarilsztas csak az 1806-ik e�zten
d6ben sziint meg vegleg a kerUletnek szigoru feile
pesere. trdekes, hogy a barsi egyh6zmegyeben, m6r 
1702-ben megsziintettek ezt teljesen.) 

Piispoki Janos 1793. aprilis 12-t61 1801. 6prilis 
13-ig volt lelkesze a csics6i reformatus egyhaznak.
Csic�6ra "Samariab61" (Somorja) jolt. lsteni tiszteletre
meg az 6llasa elfoglalasa elott "szolgaltam Csics6n
Husvetban, Samariabol innepre lejoven t. i. marciusnak
31-ik napjan" lejott Csics6ra ( ezen adatb61 tudjuk, hogy
el6dje, aki meg marcius 28-6n keresztelt, 29, vawy
30-an tavozhatott el), de beiktatasa aprilis 12-in volt.

Val6szintileg vagyonos ember volt Piispoki, merf
az egyik anyakonyvi bejegyzesben azt olvassuk, hogy 
,,Ns. Booth Laszlo a Nemes Szaprc51 va16 Ptispoki Janos 
predikatornak 14 esztendokig volt major gazdaja meghalt .. " 
Szegeny embernek nincsen majorjc,. Piispoki agg
legeny volt. 71 esztendos koraban halt meg "pokol
varban" 21 (lepfene), amit bizonnyal, mint gazdalkod6 
ember, allatait6I kapott meg. Elremettetett Csics6n, 
1801. ev aprilis 15-en. Sirhelyet emlekkl5 nem jeloli, 
de val6szintileg az utodja: Barlhll F £renc sirja melJetf 
van az ove is. 

Bartha Ferenc 1801. junius 23-t6I kezdve 
1810. ev okt6ber elsejeig volt csics6i rd. predikator. 
A megyercsi ref. egyhazb6l hivtak el Csics6ra. 

Nagytekintelyu, mindenki altal tisztelt es sztretett 
ember volt. Elismeri erteket es kitilntefi a foldesur 
Zichy Istvan gr6f is. aki mar 1802. szept. 2-6n azt 
irja neki: ,, Kulon gratiambul egyedtil Bartha Ferentz 
mostanyi Csics6i Predikator Urnak jobb subsistentiajara 
megengedem, tovabbi val6 dispositiomig, hogy Szantason 
levo kozonseges mezzobtil negy mero ala val6 excindal
tassek es Tiszttart6m altal kiadattassek, amellyert Hiva-· -
tallyahoz kepest val6 az Urasag dolgait koteJes l�szen , 
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mindenkor · v·eghez vinni es folytathi. Sig. Bets d. 2. 
Szept. 1801. Groff Zichy Istvany . . . " 

·.. Az. egyhazfegyelem gyakorlasar61 ez idobol is
olvashatunk feljegyzeseket. ,,N. F-ne ozvegy asszony 
nem kenyszeritesbol folyamodott onkent a Sz. Ekklesiahoz, 
hogy Nemai T._ J.-t61 terehbe esven, magat az Ekklesia 
Tarsasagabul kirekesztettnek esmeri, de abba visszaterni 
szive szerint 6hajtja. Minek utana azert aztEkklesia fenyi
tek szerent torvenytelen botranykoztat6 cselekedete meg� 
vallasa utan mind az Istent, mind a gylilekezetet meg
kovettek volna, Hazassagi eletre osszeadattak" ... 

Ez idoben mar erezheto az egyhaz terheinek 
viseleseben val6 meglanyhulas, ami a francia habo
ruk hatasa alatt altalanos jelleget oltott magara 
mindenfele. Erdekes ezzel kapcsolatban megemliteni, 
hogy Bartha f erenc a sajat hasznalatara, az Urasag
t61 nyert foldbol ,,eg y  j6 darabot" az Ekklesia hasz
n6latara engedett at 18O4-ben, s az 18O7-ik evi Cano
nica Visitatio alkalmaval az Esperes utasifast keny
telen adni es gyiilekezet presbiteriumanak, hogy a 
foldet, amit eddig ,,e If e I e d t e k11 megmiivelni, muveljek 
meg es valamilyen maggal vessek is be. 

Bartha f erenc a komaromi ref. egyhazmegyenek 
tanacsbirajes volt. A halalat anyakonyvezo temeto
lelkesz ezt irjes r6la: ,, Tiszt. T. Bartha Ferencz A Koma
romi Ven. Papi Sz. Tarsasagnak Hires Assessora; kilencz 
esztendokig s nehany h6napig volt csics6i predikator. Meg
halt 53 esztendos koraban. Forro nyavajaban." 

· · Siremleke egy alacsony ko, all ma is. Rajta a
feliras: Gyaszoszlopa Tiszt. T. Bartha Ferentz Tsitsoi H. 
c. predikator Urnak, Mellyet LUI. Esztendokre terjedt elete 
utan Hitestarsa Szalatsi Sara Igazhusege jeleill emelt 0kt. 
7. napj. 1810. t!Sztendoben.

Csontbos Istvan allasa elfoglalasar6l ezt 
irja fel az anyakonyvbe: ,,Minekutaona ezen Csics6i Rfta 
S�. Ekklesia rendes predi�atora_-Tiszteletes Bartha Feren_tz



Ur meghalt volna, en Csonthos Istvan a Samarjai Sz. 
Ekklesiab61 rendes hivatal altal hivattatvan a csicsai Rfta 
Sz. Ekklesiaba eljottem, melyben a Predikatori Hivatalt 
folytatni elkezdtem d. 14. Mai. 1811." 

A francia haboruk hatasara tamadt . 'fallastalan

stigok, melyek ellen, illetve az ezzel jdr6 · karomko
dasok ellen maga a varmegye is kiizdott (szigoru 
rendeletet bocsatvan ki 1803-ban a meayei iigyesz 
altal, mely szerint "Az Isten ellen val6 _karomlasok az 
1563-ik esztendobeli 42-ik articulusban hozatott kemeny, 
sot halalos btintetesek alatt ujra tilalmaztatand"), s vede
kezni kivant ellene az egyhazmegye is mar az 1807-ik 
evi gyfilesen, ktilonosen, mint emlitettiik az egyhaz 
terheinek a viselni nem akarasaban majqnem minde
niitt mutatkoztak, ez idoben Csics6n szunni kezdettek. 
Csonthos (stvcin 1814-tol kezdve mar .,Aranykonyvet" 
vezet az lstendicsossegere telt adomanyokr61, s ebben 
a konyvben az adomanyok evrol-evre szaporodnak, 
noha mar az elso . esztendoben is nincsen csalad, 
mely adomanyat le ne r6tta volna. 

1816-ban, mint egyhazmegyei tanacsbir6 vende
gtil Iatta maganal Csonthos a tract_ualis gyiilest, 
melyet az esperes Csics6ra 1816. majus 20 es 21-ikre 
hivott ossze. Ezen a gyiilesen Csonthos .indftvany
nyal allt elo, hogy azzal a tanft6sag helyzeten segft
sen. Az indftvany, a maga erdekessegeben, az egy
hazmegye . ciltal elfogadott formajaban a kovetkezo: 

,,Tapasztalt dolog leven, hogy sok Ekklesiak.a Colle
giumb61 hozott ifju Jegeny Rectorokat meg ki sem tapasz
talvan j61, hogy vajjon alkalmatossak-e elegge azok ezen 
hivatalra, vagy sem, es meg minek elotte bizonyos pr6-
bait adnak azok e dologhoz ertok elott,· hogy ok ezen 
elet nemet hasznosan valaszthatjak maguknak,. mar maguk 
osztonzik a hazassagra, val6saggal meghazasitjak. Azutan 
pedig ket harom esztendok mulva, mint ezen hivatalra 
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alka.:lmatlan embereket . minden modon kitenni igyekeznel< 
e? nem is nyugosznak, mig toh.ik mcg nem szabadultak, 
amjnek a szomom kovetkezese, hogy ilyeneket mas Ekklilk 
sem akarvan acceptalni, holtig kenyer nelkul maradni, s 
nyomorogni kenytelenittetnek. Innet, hogy e rossz szokas 
es, ebbol foly6 nyomorusag mcggatoltassek cs a feleseges 
Rectorok allapotja erosebb la.bra allittodhass(,n, mostan 
orokos ttirvenyiil tetetlk, hogy az ezen trnctusban levo 
ifju legeny Rectoroknak a Tract. Superierilas hire es meg
egyezese nelktil meghazasodni ennek utana szabc1d nem, 
leszen" ... n 

· 1837. ev okt. 30-an kelt korleveleben T6th Daniel
esperes, lakszakallasi lelkesz azt irja Csonthos 
lstvanr61: 

,, T, T. Csonthos Istvany Ur, egyhazi Videki Nagy
erdemu · Tanacsbir6 es Csics6i Sz. Ekklesiaban Lelkipasz
tor, hajlott oregsegevel egytitt jar6 gyengesegei es kivalt 
szemei vilaga megfogyatkozasa miatt eltokellette eddig 
nagy epillessel es diszesen vitt szent szolgalatat vegkeppen 
letenni, mely valtozhataqan akaratjat f. h. 25-en kolt es 
tegnap harom Csics6i Erdemes es Nemes Eloljar6 urak 
altal hozzam ktildott hivatalos leveleben kijelenlette. E 
szerint a Csics6i Sz. E_kklesiaban a Le!kipasztori hivatal 
megtiresillven a fenn · all6 rendelesekhez kepest sietek ezen 
nyihist meghirdetni . . . " stb. Csakugyan, mint azt 
Csepi Mihaly is feljegyzi, Csonthos Istvan 26 evig 
,,kozkedveltseggel hiven viselt hivatalat felhagyni kenyte
Ienittetven oregkora mialt Ekelbe nyugalomba vonult," s 
utana 1838. szeptember 23-ig Patko Mihaly helyet
tes lelkesz latja el a papi szolgalatot, mikor aztan 
elfoglalja helyet: 

Csepi Mihaly. 1838-ik ev Szeptember 23-t61 
1866-ik ev okt6ber 8-an bekovetkezett halalaig telje
sitett Csics6n lelkeszi szogalatot. Mel16 ut6cla volt 
elodenek. 6 is tanacsbir6 volt az egyhazmegyen, 
majd aljegyzo, kesobb fojegyzoje a Tractusnak, s 
kepviselo az egyhazkeriileten. 
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Lelkeszkedesenek ideje alatt az epitkezesek sztik
segessege ujra feliitotte a fejet dZ egyhaz eleteben. 
Az 1784-bin eptilt lellceszlakas megavult annyira, 
hogy csaknem egeszen ujja kellett epiteni. A regi 
eptiletnek csak a folait hagytak meg, de azokort is 
eszkozoltek valtoztatast, mert rneg is nagyobbitottak 
es fel is llmeltek. A teljesen uj tetohoz ket talp fenyot 
es 33100 zsindelyt hasznaltak fel. Az egesz epilkezes 
mintegy ketezer frt-ba kertilt. Nern esett azonban 
nehezere az egyhazkozsegnek ez idoben a tetemes 
koltseggel jar6 epilkezes. mert jelentekeny keszpenz
zel rendelkezett. Az egyhazkozsegnek minden kiilon 
kiveles nelktil ezen epitkezesere csak a kolcsonbe 
adott penzeit kellelt reszben beszedni, s igy is muradt 
az evben az egyhaz penztaraban 83 frt. 2 Xr , melyen 
kiviil kotelezvenyeken elhelyezve volt meg 665 frt. 
es 15 Xr.-ja. Aggodalom nelktil fogott bele tehat az 
1842 ik esztend6ben az iskola es tanir61akas renova
lasaba, reszben egesz atepftesebe. Ez id6ben az egy
haz gondnokai Ns. Nagy Gergely es Bodak Laszlo, 
az 1842-ik esztendoben pedig Ns. Vegh Gergely es 
Bodok Laszlo voltak. 

Nern erdektelen felemlfteni azl a pert. mely Csepi 
Mihaly idejeben a nemesek es jobbagyok kozott volt 
a templomi szekek felett, mely tigyben a jobbagysag 
elt panasszal a ntmesek ellen, hogy ok a helyeiken 
nem fernek, a nemesek pedig nem er:igedik oket helye
ikre. Danaszt tettek Pazmany Zsigmond szolgabir6-
m1I. de annak egyezteto iteletebe egyik fel sem nyli
godva bele, az egyhazmegye ele fordultak panaszuk
kal, ahol azlan azt az iteletet nyertek: ,,Mindket felnek 
a baratsagos megegyezes ajanltatik, ha pedig maguk kozott 
megegyezni nem tudnanak, mivel mar ugy is Tek. FoBiro 
Pazmany Zsigmond Ur e targyban iteletet hozotf, amelyik 
fel a Biro iteletevel meg nem elegszik, a Ttes. Ns< Var� 
megyere utasittatik. 1123 
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Csepi- Mihaly az 1866-ik esztendei kolera-j6r-. 
vanynak left az aldozata 73 eves koraban. Felesege: 
Ns. Cs6ka Klara 3 het mulva kovette ferjet a sirba, 
eletenek 56-ik esztendejeben, 1866. ev okt6ber 30-an. 
Emlekiiket a temetoben egy kisebb sirko es a halas 
emlekezet orzik. 

Az 1860-ik esztendoben volt tagositas utan a . 
lelkeszi javadalom is valtozast szenvedett, amennyi
ben az eddigi foldek helyett kihasittatott 10 hold 
szant6fold es 10 hold ret, s 10 hold legelo illetoseg 
(ez ut6bbi azonban csak az 1873-ik esztendoben lett 
tenyleg kihasitva a lelkesz szamara). A dijlevel tobbi 
resze valtozatlan maradt. 

Csepi Mihaly halala utan, 1867. ev februar 10-ig 
Kiss· K6roly helyettes lelkesz latta el a lelkeszi 
teendoket. amikor aztan: 

Szekeres Mihaly lett a csics6i reformatus 
egyhaz lelkipasztora, aki itt mukodott 1873. 
ev marcius 12-ig. Szekerest Komaromb61 hivta el a 
csics6i gyiilekezet. Komaromban Nagy Mihaly akkori 
ref. piispoknek volt negy even keresztiil kaplanja. 

Lelkeszkedesenek ideje alatt ujra feltiinik az egy
haznak anyagiakert val6 gondja, s ez alkalommal 
sulyosabban es aggodalomkeltobben, mint a francia 
haboruk utan. Az 1848;49 ik evi szabadsagharc ideje 
utan ,,eloszor mindenkit elfogott a szomorusag, kesobb a 
nemtorodomsegbe, majd a konnyelmu mulatozasba" csa
pott at a hangulat24 orszagszerte, s igy a csics6i 
birtokosok kozott is. A koltseges mulatozasban meg
gyengiilt vagyon az 1864/65-ik evi szarazsagot, az 
1866-ik evi fagyot, a 67168-ik evi arvizeket nem birta 
ki megrazk6dtatas nelkiil, minel fogva sulyos anyagi 
zavarokkal kiizdott az Ekklesia is. Az egyhazkozseg 
ad6sai f4,rfozasaikat mar nehezen fizetik, s az egy-
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haznak evi sziiksegleteit csak eppen fedezo egyhazi 
ad6zas mellert az elofordult nagyobb kiadasokat mar 
kolcsonbol kenytelen vegeztetni. 1868-ban Nagy 
Laszl6t6I ker es kap az egyhaz 100 frt. kolcsont, 
1871-ben pedig az egyhazkeriilet ad ugyanannyi 
segely-osszeget. De az igazi baj csak a lelkesz ut6d
nak Kiss Palnak az idejeben Hint elo. 

Szekeres Mihaly Csics6r6I Takacsiba ment el 
lelkesznek, ahol aztan mukodott 1915. ev januar 14-en 
qekovetkezett halalaig (meghalt 82 eves koraban). 
Erd.zmes, nagyrabecsiilt embere volt a reformatus 
anyaszentegyhaznak. Tevekeny reszt vett az egyete
mes egyhaz epiteseben, mint a papai ref. egyhaz
megyenek hosszu idoig volt esperese. 

1873. ev marcius 12-tol kezdve 1918. ev decem
ber 8-an bekovetkezett halalaig: 

Hiss Pal volt a ·gyiilekezet lelkesze. 
Kiss Pal 1843-ik ev marcius 17-en sziiletett Korna

romban, ahol iskolai tanulmanyait is megkezdette. A 
gimnaziumnak Papan, a theol6gianak Papan. Kecske
meten, majd Pesten volt elvegzese utan, elobb mint 
akademikus rektor mukodott Karancson, azutan Kis
harstmyba, majd Perbetere, vegiil Komaromba keriilt 
segedlelkesznek. lnnet hivta el ot a csic:s6i gyiileke-
zet Szekeres Mihaly tavozasa utan. 

Elele az egyhazert val6 orokos aggodalom volt. 
Ennek kepet leghivebben 6 maga adhatja meg a csi
cs6i palyafutasanak minden nevezetesebb esemenyere 
kiterjeszkedo leirasaban, mely az egyhazi rendeletek 
jegyzol{Onyvenek vegen irva van. Jellemzi feljegyze· 
seit a mely es tiszta meglatas, bar nehol a kiizdel
mekben elfaradt embernek a keseru kifakadasai is 
elotornek ... 

. . . "En Kiss Pal a csicsoi reformalus egyhaznnk 
18 7 3 marcius 16 .-an beiktatott ·papja, mindjart hivatalo� 



. miikodesem rhegkezdesekor elszomorodva tapasztaltam azt, 
hogy ama hir -- mintha elodom Szekeres Mihaly azert 
tavozott volna innen, hogy az egyhaz tagjainak anyagi 
elszegenyedeset mar a kozel jov6ben bekovetkezendonek 
hitte - mindig tobb-tobb alappal bir6nak bizonyul be. 
Azok a csaladok, melyek ennek el6tte az egyhazban minden 
tekintetben elsok, szo es szerepvivok voltak, kezdettek a 
reajuk mar akkor 6riasi teherrel nyomult ad6ssag m ialt 
hideg kozonyt, s az egyhaz-fizetes dolgaban szilkkel:,luseget. 
tanusitani.. Ekkor mar ritlca eset volt, hogy valaki lsten
dicsossegere, az egyhaz kozszilksegletei fedezesere ada
kozott volna, de igen is gyakori eset, hogy a kivetett 
egyhazi-ad6 - parber - ellen zugol6dott, s makacsul 
ellenszegillt . . . Pedig meg akkor legalabb killso formaban 
a regi, fenyes gytilekezetet lehetett latni. De akik ismertek 
anyagi bajaikat, s tudtak, hogy ad6ssagaikb61 egy konnyen 
meg nem tisztulhatnak, a karorom bizonyos nemevel 
.hirdettek, hogy elpusztul az ekklezsia, igy akarvan csok
kenteni a jobbaknak, s a hitbuzg6bbaknak az egyhaz 
fennmaradasaba vetett bizalmat. Csakugyan az egyhaz 
anyagi helyzetenek kepe ahelyett, hogy derilltebbe Jett 
volna, folyvast komorodott . . . Ami az I 87 3-ik eszten
dobeo meg csak lappang6 hir, a hamu ala rejtett szikra 
volt, ez evben ( 187 6) mar kezde magat feliltni egesz 
val6sagaban, hogy t. i. egyhazunk tagjai kozill igen sokan 
jutnak anyagilag tonkre, olyanok is, akikrol meg nehany -
esztendovel ezelott, mint az eklezsia eros oszlopair61 
szerettilnk beszelni. A j6 termes dacara is az egyes csa-
ladok anyagi bajainak eddig valahogyan elkent sebe kiujult, 
akik eddig a vagyoni merleg serpenyojeben illve a fold-
birtok. s marhaallomanyb61 allq vagyonba kapaszkodva 
nevettek is, hogy a merleg masik serpenyojeben csak ne-
hany ad6slevel es betablazas foglaltatik, most konnyes 
szemmel nezik, hogy a csekely figyelemre meltatott, vagy 
sokszor konnyelmusegbol megszerzett baj Iebillentessel, 
tonkretevessel• fenyegeti oket . . 

, .. 1878-t61 1882-ig eladatlak a kovetkezo reformatus 
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hivek birtokai u. m.: Decsi Janos hajose, Domonkos Karoly, 
Bognar Janos, Domonkos Gergely, Vegh Zsigmond, Nagy 
Martonne es fl.a, Nagy Miklos, Nagy Ignac, s gyermekeie, 
Nagy Mihaly, Nagy Karoly id,, ozv. also Nagy Karolyne, 
Nagy Sandor, Vegh Lajos, Nagy Kalman, Feherviiry 
Kalman, Balazs Zsigmond, Balazs Jozsef, Decsi Laszlo, 
Szep Karoly, Gorozdi Ferenczne, also Decsi Gabor, Decsi 
Istvan, Fel Imre birtokai, melyekbol csak egy keves jutott 
reformatus emberek birtokaba, legnagyobb reszet zsid6k 
vettek meg . . . " 

A szornoru helyzetnek az 1885-ik esztendo kez
dett veget vetni, rnelyrol Kiss Pal a kovetkezoket 
jegyzi fel: 

,, ... az 1885-1889-ik evekben egyhazunk tagjai 
tobben va.saroltak vissza zsid6kt6l egyes birtokreszeket, 
ugy, hogy az 1873 -1882-ig pusztitott birtok valsa.g, mely 
nagy mertekben fenyegette az egyhaznak existenciajat, 
teljesen megszunt, s tobb reformatus gazda vagyonilag 
gyarapodott, minelfogva reii. foldbirtoka aranyaban csaknem. 
evrol evre tobb-tobb egyhaziado volt kivetheto . . . " 

Lelkeszkedesenek csakneni fel evszazadra nyul6 
ideje, ilyen korUlrnenyek kozott, ktilonosen az elo
keriilt el nem odazhat6 epflkezesek miatt, bizony 
nehez kiizdelmeknek, faradsagos munkaknak. lelki 
kinoknak volt csaknem vegig a tanuja. De mint 6 · 
maga jegyzi meg pl. a paplakasnak javitasi e� atala
kitasi munkalafanal, hogy ,,az 18 77-ik evbeli curatort 
Bodak Janost az isteni gondviseles annyi erkolcsi, s hi
vatali batorsaggal ruhazta fel, hogy a nehez helyzetben 
az intrikusok minden szandeka daca.ra is oly becsuletesen 
s j6 izlessel megoldotta a dolgot. «

1883-ban rnegnagyobbitottak az iskolai tan
termet 134 frt koltseggel, 1890-ik esztendoben reno
valtatott a templom es a torony. Mikor a regi torony, 
mely fazsindelyes e3 sofetbarnara feslett volt - ke
szen volt 1890-ik ev augusztus h6. 7.-en, csiilortoki 
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napon e�le kilenc 6rakor villam iitolt bele s mintegy 
ot perc mulva kigyulladt es elegett, ,,tehat teljesen uj 
tornyot (falak nelkul) kellett epittetni, s igy a templom 
renovalasi koltseg osszesen 2784 forintokba kerillt. '' 
Meltan emlitjiik fel a toronytuz esettel kapcsolatban, 
hogy Mikus komaromi epitomester accsainak koszon
heto, hogy az egyhazat ugyanakkor nagyobb karo
sodas nem erte, ugyanis ezek a munkim dolgozva 
a faluban tar·tozkodlak s eleliik kockaztatasaval fel
mentek a toronyba, az ego gerendakat lesz6rtak, 
hogy az nlabb levo reszek meg ne gyulladjanak. lgy 
menekedtek meg az elpuszlulast6I a harangok is, 
melyeknek egyiket a 166 kg. sulyut, mely 1823-161 
kezdve 93 esztendeig hivogatta kedves, szep hang
javal lstenhez az eloket, siratta a megholtakat, 1916. 
ev augusztus 29.-en a vilaghaboru celjaira elrequiraltak. 

1908-ik esztendotol kezdve mar kozigazgatasi 
hat6sagok beavatkozasaval is siirgettek a csics6i ref. 
ekklezsiat arra. hogy a szuknek bizonyult, s az elo
irasoknak nem megfelelo iskolaja helyett uiat epffsen. 
A gyUlekezet ennek a felsz6litasnak kiilonosen azert 
nem tudott eleget tenni, mert nem volt az iskola cel
jara megfelelo teleknek a birokaban, s ilyent a koz
segben szerezni sem lehetett. Az 1913-ik eszlendoben 
azonban alkalom nyflott megfelelo telek vasarlasara, 
ahol a tanft6-lakasnak is helye lehetelt, megvelte 
majus 1-en az egyhaz tehat a templom es paplakas 
mogotti ket telket, de a vilaghaborunak kozbejotte 
miatf, az iskola epites az 1923-ik, illetve az 1929 ik 
esztendokre maradt. 

Kiss Pal kival6 kepessegu, s altalab1m koztisz
_feletn�k orvendo ember volt. Becsiiltek es liszteltek 
ertekesseget mindenek, de kiilonosen paplarsai, akik 
kozott a komaromi egyhazmegyeben hosszu eveken 

· keresztiil toltott be tanacsbir6i tisztet.

Sfrja foll gyermekei emellek monument6lis emle-
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ket, mely mutatj8 egyuttal bitvesenek Domonko:1

Jullanniinak sirjat is, aki bar fianal Qgyallcin hagyta 
el az arnyekvilagot, ide jott az 1927-ik ev majus 4.-en 
pihenni, szeretett ferje melle abba a faluba, mely boldog, 
vagy keserusegb,m letoltott palyafutasanak minden 
emleket orzi. l .

1881-ik esztendoben a csics6i ref. lelkesznek az 
1860-ik evi tagositaskor megvaltozott javadalmcil a 
kovetkezo dij levelbe foglaltak ossze: 

1. Keszpenz 60 -forint.
2. Tiszta buza 70 p. mero, az az 43 hi. 76 I. 40 cl.
3. Tiz szeker szena helyett 30 p. mero tiszta buza;

az az 18 hi. 7 5 I. es 60 cl. adatik, oly feltetellel, hogyha 
a lelkesz ur megis inkabb a szenat akarna: akkor ezen 
tiszta buza aran vasarland6 retftivet letakarittatni, s a pap
lakhoz behordatni az egyhaz magat kotelezi. 

4. TUzifa - lagyfa 4 ol, az az 16 meter.
5. Marhahus 60 font, az az 33 kg. es 60 dg.
Ci. 400 keve nad .helyett adatik negyszaz keve lagyfa

rozse illendo kevekkel es vastagaval, mit ha valaki a hivek 
kozill be nem fizetne termeszetben, foly6 penzben befizetni 
koteles Iegyen. 

7. Faggyu 16 font, az az 8 kg. es 96 dg.
8. Konyhas6 egy regi mazsa, az az 56 kg.
9. Tiz, az az IO hold szant6fold, melyet a gyille

kezet megszantat, s a Ielkesz altal adand6 maggal bevel, 
s a termest haza-hordja. 

10. Tagositaskor nyert 10, az az l O hold rel.
11. Tagositaskor nyert 1 o, azaz 1 O hold legelo ille

toseg (kihasitva 1876. aug 1-en). 
12. Stoia, anyakonyvi kivonat es bizonyitvany az

egyhazkertilet hatarozata szerint. 
(Ezen dijlevel van ervenyben napjainkig, azzal 

az elteressel, hogy a keszpenz, marhahus, faggyu, 
konyhas6 es foldmunka helyett az egyhazkozseg 
osszesen 642 koronat fl z.et a lelkesznek, a vele 10-10 
tvenkent megujitand6 egyesseg szerint.) 
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Kiss· Pal' elhunyta utan · a lelkeszi szolgalatot 
Marton Feren� maid Gal�oczy Jat1os kapla
nok lattak el 1920-ik ev marcius 17.-ig, amikor az 
1919-ik ev marcius 25.-en meghfvott lelkesz: 

Kur Geza elfoglalta allasat. 

Kur Geza, aki szUletett Kulcsodon (Csilizkozben) 
1893. ev jul. 30 -an, a gimnazium, majd theologiai 
tanulmanyainak Papan volt befejezese utan elobb 
Deakiban segedlelkeszkede1t, majd, mint tabori pap 
teljesitett szolgaiatot, leszerelese utan pedig Komarom-

. szentpeleren volt helyetteslelkesz egeszen Csics6ra 
· joveteleig, ahol szolgal e sorok irasa idejeben is.

A legut6bbi evtized alatt tobb nevezetes esemeny 
volt a csics6i egyhaz eleteben. Bodok Sandor egy
haztag actiojara a haboruba elvitt harang helyett ket 
mas harangot szereztek be az 1922-ik esztend6 tava
szan cca : 12000 Kc ertekben. 

· Az 1923-ik evben a regi iskola helyett egy volt
magtar helyiseget alakittattak at iskolava azzal a j6 
szandekkal, hogy igy jelentekeny megtakarftast nyerhet 
az egyhaz a hat6sagok kenyszeriresere mellozhetet
teniil epflendo iskolanal. Sajnos azonban, hogy a 
tortkves eredmenyre nem vezetett, mert a kb: 20.000 
korona befektetesert25 vegzett munkaltatassal eloallUott 
iskolat :a hat6sagok nem hagytak j6va, illetve az 
.iskolas gyermekek szama meg egy tanterem felallita-
sat tette sziiksegesse. Ez okoknal fogva 1929-ik eszten-
doben egy modern ket tantermes iskolat kellett az egy-
haznak epittetni, mely ut6bbi epiilet es az iskolaberende-
zes koltsegei mintegy 140.000 koronat emesztettek fel. 

Az 1930-ik esztendoben a paplakas fedetett ujra 
(palaval) 14000 korona kiadassal. 

Az 1928 ik esztend6ben ment . teljeeede.!bt a 
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· gyUlekezet regi v�gya, rnelyet mc1r az 187t5-i,k eszten- •
d6ben is emlegettek es Bdakoztak a celra-, 1 -hogy n ·
templomukba orgona allittassek. A templom mereteinek
megfelelo orgomit Guna Gyula eperjesl orgonagy6ros
keszftett 14000 koronaert. Az egyhazkozsegnek ezen
epifkezesek ideje alatt elismeresre melt6, erdemes
gondnokai Nagy Laios es Decsi Karoly, majd (az uj
iskola epites es orgo_na beszerzes idejen) Bodak Pal
es Fel Dal voltak.



Csics6i tanf t6k. 

Keves, majdnem semmive1 egyenlo adatunk van 
a regi csics6i reformatus egyhaz iskolajar61, illetve 
1anf16ir61. 

Kitsegbevonhatatlanul tudjuk azt, hogy epen ugy, 
mint predikatort, tanitot is tartotrak a csics6i refor
matusok, de hogy hol volt az iskola, kik voltak a 
tcmit6k, arr61 meg a hagyomany sem beszel. 

Az 1654-ik esztendob<'.51 ismerjilk a csics6i ,,schola-
me:,/ernek,. iavadalmat, mely a kovetkezo:�8 

1. Penzbeli 20 frt.
2. Buza 25 mero.
3. 4 szeker fa.
-4-. 5-5 keve mid.

5. Halotti eneklesh.il denar !5.

6. Minden napi fozetes.
7. Minden hetre 5-5 kenyer.

, Ebbol a mas t�nit6i allasokhoz viszonyitva 
.. tisztesseges • tanit6i iavadalomb61 kovetkeztetheti.ink 
arra, hogy a tanit6 allasra mindig volt valakije a 
csics6iaknak. 

Az 1673-ik esztendotol kezdve a reformatus 
gyermekek a r6mai katholikus iskolaba jarasra keny
szertiltek. Volt ugyan ido. amikor a csics6i nemesek 
,.preceptor/" tartolfak gyermeik mellett . a kis6bbi 
idoben is, de ez csak az olyan szabadabb szellemii 



9fi 

s humAnusabb erzesu r6111. kath. pl�b�nosok idejibeh 
tortenhetetr meg, akik ha tudomast szereztek is a

dologr6I, nem siettek azonnal a kegyetlen torvenyek 
biztositolta jogaiknal fogva a preceptort eluzni es az 
of tart6 ncmesekkel egyi.itf megbi.inteltetni. Az ilyen 
preceptorokr61 egyebkent is csak azt tudjuk, hogy 
"nemelykor voltak keves !doklg." 21 A .. Tiirelmi 
Rendelet" utani idokbc'.SI mar anyakonyveink bes1.elnek 
a tanit6k r61, ismerjiik azoknak a neveit, tudunk vala
mil munkassagukr6I es· eleti.ikrol is. 

A .. Tiirelmi Rendelet" utan rnegalakult csics6i 
reformatus egyhazkozseg, mindjarl a gyiilekezeti-eletM 
nek iinnepelyes megkezdesekor megallapitotta a ta
nit6i javadalmat is, melyre az akkori kolozsnemai 
tanit6t hivta el elsc'.S tanitojaul. 

A dijlevel a kovetkezo:18 

,,A csicsoi Iskola Rector fizetese" 
1. Keszpenz 36 flor.
2. Kenyernek val6 buza tiszta 3.5 Posoni mero.
3. Harangozasert buza 6 Posoni _mero.
4. TUzell6 fa lagy 2 ol.
5. Teli H.izell6 nad vagy rozsc 200 keve.
6. Szena 3 szeker.
7. Faggyu 8 font.
8. Gyermek tanitasert minden gyermek tizet 10 garast.
9. �usus minden gyermektol zab, vagy arpa 1 fertally.

I 0. Oszi vetes aliL val6 szanl6foldje egyidenre .2
Posoni mero. 

11. Ugyan mas idenre 2 vetes. 
A foldeknek mivelleset a Szent Ekkla rendes 

idoben megteszi, az az megsz{1ntja, be\'eti, learatja, 
�ehordja. 

12. Eneksz6s halott61 20 Xr.
13. Butsuztat6t61 1 frt. 30 Xr.
Mindezelmek minden hiba nelklil val6 befizetesere

kote_lezi magat a Szeot Ek�la . . ,



Ez a dijlev,I valtozatlan marodt egeszen a tag
osztalyig, mikor aztan Gaspar J6zsef tanft6sagaban 
az elohbi dijlevel l 0. es 11. pontja igy modosult: 

Ot hold szanl6fold (buzaskapui duloben) 1200 ollel 
szarnitva. 

Ket es fel hold ret 1000 ollel szamitva. 
Ot hold legeloilletoseg (a becsillt szamu oleklcel.) 
Ot hold szantofoldet megmunkaltatja az egyhaz. 

A legelo-illetoseg azonban csak az 1875-ik esz
tendoben hasittatott ki, de azutan is, mint legelo 
hasznosittatott a legut6bbi idokig. 

Ugyanitt megjegye�ztik, hogy a harangozasert 
jar6 6 mero buza mar az 1839 ik esztend6ben az 
egyhazfinak adatott, aki a harangozast vegezte, de a 
tanit6i javadalomb6J tenyleg csak az 1886-ik eszten
doben lett kitorolve. 

(Az egyhazfi fizetese egy par csizma, 2 frt 40 Xr. 
fiistpenz es 15 frt. volt, a fenti 6 mero buzan ki\'iil.) 

Tanit6k voltak a csics6i Ekklesiaban az ujra
alakulas utan: 

Molnar Pal 1784-tol 1789 ev julius 21-en 
bekovetkezett halalaig. Egyiitt jott - mint mar fen
febb emlitettiik - az elso lelkesszel Vajda Pelerrel 
Kolozsnemar61 Csics6ra: Nepszeruseget bizonyitani 
latszik nemcsak az, hogy a legtobb hazassagkotesnel, 
mint kicid6 nasznagy szerepelt, de kiilonosen hogy 
fiat az alig 16 esztendos ifj. Molnar Dalt megvalasz
tottak utana tanit6nak. s leanyai koziil is kettot 
csics6i gazdak vettek felesegUl (J udit 1792-ben Ns. 
Nagy lstvannak, Sdra ugyanezen evben f el lstvan
nak a felesege left.) 

Ill. Molnar Pal 1789 augusztus6t61 kezdve 
1802 m6jus 16-�n bekovetkezett hal6I6ig volt fanit6. · 

I 
i' 
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A szerencsetlen ifju tanit6 1801 februar 17-en kotott 
hazassaga utan egy kis leanykanak es az ozvegynek 
hatrahagyasaval egy veletlen baleset kovetkezteben 
koltozott el az el6!< vilagab61: tuzveszbol menteni segi
tett bizonyos targyakat s vaiami sulyos teher alatt 
megszakadt. felesege Szabo tva volt. 

Ut6da left: 

Ho1•vath Joz§ei 1802 ev marciusat61 1812 
aprilisig. Csak annyit tudunk r6la, hogy az e16ljar6k 
az 1807-ik ev ol<t6ber 22-en volt esperesi lalogatas 
i:1lkolmaval bepanaszoltak, melyrol a feljegyzes igy ir: 
,, Eloljar6k Rector erant tett panaszukra . Tiszt Visitator 
uraknak igertek, hogy a szorgalmas tanitasra inteni fog
jak, melyet mai nap meg is cselekcdtek 6s a Rector 
igerte, hogy az eddig val6 lanlrndtsagat nagyobb szorgal:
matossaggal valtja fel" ... Felesege Szombathy Julianna 
volt. 

Molna1• ta.nos 1812 ev aprilist61 kezdve 1840 ev 
majus 28-an bekovetkezelt halalaig volt csics6i ref. 
tanit6. Tudjuk r6la testverjenek esketesi adataib61, 
hogy Bihar varmegyei Margita varosab61 val6 volt. 
Tovabba tudiuk azt is, hogy mint tani16 ertekes em- · 
ber lehetett. Rovid meltatast ad r6la es megis igen 
sokat mond az anyakonyv, hova halalat jegyeztek be: 
,,Nemes Molnar Janos, 28 esztendeig volt huseges es epil
letes oskola rektorunk meghalt 6u esztendos koraban." 
Huseges volt es epiiletes. Szeretle egyhazat es tanit6s
kodasa igazi epirese volt - az 6 oktatasa es pelda
adasa altal teremtett becstiletes emberekbol, - a 
rdormatus kerestyen tarsadalomnak. 

felesege: Tah6 Lidia volt. 

Gaspar Jozsef 1840-tol 1879-ig tanit6. 
Moln�r Janos halala utan a papai foiskolahoz 

fordult a csics6i gyiilekezet tanitd�rt. A f(iiskola, mint 



a Dunantuli egyhazkerUletnek banyaiskolaja" ez uI6bbi 
n�venek igaz voltat is be szokta bizonyilani aklwr, 
mid6n ciz ilyen keresekre cl le·gnagyobb kortilteldnressel 
valaszto1ta ki a jelenlkezo diakok koziil a legmegfele
lobbnek Iatsz6 ifjakat es meg ezeket is eros megkotes· 
sel (reversalissal) bocsatotta iilnak. lgy !orient ez a 
csics6i ref. t,mi16i alias betoltesenel is, mikor a va
lasz tas a fiatal 1 '=' eves i fju;a: Gaspar J 6zse fre ese 11. 

Nem erdektelen annak az elkotelezesnek ismer-
tdese,· amit a papai foiskola kivett fl lani16nak ki
boc�atott diakjat61, mellyel kiilonoskepen a gyiile
kezetnek javat" kivanta munkalni, de masreszr61 a 
fiat al 'tanft6et is, ak it a kotelezo alairasa igen sok 
konnyelmusegtol tarlhatott vissza.19 

-:":',, . .. . . ·. . 

,,Al61 irt mint a Csics6i Ref. Szent Ekklesianak T. 
Tiszteletes Tud6s Professor Uraimek altal rendelt iskola 
Tanit6ja kotelezem magamat, hogy azon felvallalt hivatalba: 

1. A Fotiszteletu Superintendentianak s Egyhazi
!ll�gyenek � Tisztel�ndcS Predikator es Ekklai Eloljar6 
Uraknak minden hivatalom s kivalt az iskola.t illeto dol
gokban· �g�sz filggessel magamat alajok adorn. 
' 2. Minden hivatalomra tartozo dolgokban huseges
serfoy es szorgalmatos leszek kU!onosen az iskolanak az 
abban �anul6 ifjusagnak igaz lelkiesmeret szerent gondjat 
yfselem, azf szorgalmatosan tan it om es � f enyitekben az 
eleibem szabott merteket altat' nem hagom. · 

3. Killonosen a tiszta hitvallast a Helvetika Conf essio
szerent · lanitorri, �s az illeto Fotiszt. Sup. : allal lciadott 
tariit4s szabalyt kovetem. 

4: Minden. h6napban egyszer, vagy ha kivantatik 
tobbszor is a Ekkla T. · :P.redikatorat arr61 irasba ertesitem 
amit azon honapba tanitottam: · 

5. Hivatal9mp_oz ille��o j�mbor, j6zan es ��dhetlen
eletet elek, miriden. gyanus ·tarsalkodast gondosan eltavoz
tafok es· tsupan tsak hivatalomhoz illeodo tisztesseges 
ruhaba jarok: . . 
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6. A Predikator Ur hire es engedelme nelkul az
Ekklat61 soha sem megyek. 

7. _A papai Ref. lskola erant amelynek kebeleben
nevekedtem akitol ezen mostani szerentsemet is vettem 
tartozott haladatossaggal leszek, annak belsilletet hasznat 
mindenekben j6 Jelekkel oltalmazorn es elomozditom ami
nek megbizonyitasara minden tavaszi es nyari Examenek 
utan az Ekklat61 minden szemelyes magam viseleterol min-· 
den. hivatalom folytatasar61 a Tiszt Predikator Urnak s az 
az Eloljar6knak nevekkel a szUkseges petsettel megerosi:... 
tendo bizonysag levelet a Papai Ref. Sz. Ekkla Rektora-· 
nak megkOldom, amit ha nem tellyesitenek az utolso· 
iskola\ bizonyitvanynak totem lejendo megtagadasaba;meg
egyezem. 

8: Hivatalom vegzesevel a Csics6i Ekklat61 addit 
val6 magam viseleterol sz616 hiteles es. az Egyhazi megye 
Nagytiszt. Esperestje alairasaval is megerositett bizonysag
levelemet a nevezett Foiskola T. T. Professorainak elmul-
hatallanul bemutatom. 

9. Hogy ha pedig valamelyiket ezen fogadott cikke•
lyck kozi.il megatolkodasb6I nem tellyesitenem tehat abban 
is elore megegyezem, hogy ezen Sz. Ekkla id6kozben is 
a T. T. Tractualis Esperes Ur hirevel hivaL'ilomb61 kitetet
hessen es hogy mind ezen Ekkla darab esztendei fizete
semct, mind a nevczelt Foiskola Profcssorai utobbi bizo
nyitvanyomat tolem ekkep megtagadjak s ki_ ne adjak. 
Mind ezek utan nagyobb bizonysagara ezen kotelezo 
levelnek szabadon onkent tulajdon kezemmel irtam ala 
nevemet Papan. 

10. Ezen k6lelezo levelemct pedig Collegiom Seniora·
a.Ital level formaba petsetelve fogom a T. Predikator U rnak 
altal adni . . . Gaspar J 6zsef . . . " 

A fen ti kotele.zo levelhez meg- a papai · fofskota
Rektorc:i is irt par sort, mely a maga teljessegeben 
igy kovetkezik: 

,,Bekesseg az Olvas6nak. 



. -

10\) 

Bizonysag levelunket mutat6 becsuletes tagja F<'l
iskolanknak Gaspar J6zsel oly maga cros lekotele7.ese 
mellelt rendeltetetl ,1ltalunk a Csics6i Ref. Ekklabani Jskoln
tanit6i hirntalri1, hogy abban minden tc'5:e kitelhelo szorgal
matos huseggcl tiszta jozan elettcl forgol6djek a Fo T. 
Sup. Egyhazi megye, kozelebbrol pedig a Sz. Eklda 
rendeleseinek a helybeli T. Predikator Urnak s Ekklai 
Eloljar6knak mindenekben engedelmeskedni tartozzek. Sem
minemu illetlen, torvenytelen tselekede\tel a Sz. Ekklaban 
semrni botrankozast ne szerezzen es ha ezen fogadasaval 
magat ellenkezoen fogja viselni nem tsak hatalmat adunk, 
sot kerjuk is egesz bizodalomrnal a Sz. Ekklat, hogy otet 
mint Fuiskolank becsulele s boldogulasa ellen jar6t meg
fenyitse, tclemesebb bi.ine !even tel idon is minden fizetes 
nelkul hivatalab61, melyre maga magat erdemtelenne tette 
T. T. Tractualis Esperes Ur hirevel egyezesevel elbotsassa 
amely esetre mi nalanal betsulelesebb s jobb remenysegil 
ifjuval a Sz. Ekklat szolgalni mindenkor keszek lesztinl<. 
Hn pedig, amint oromestebb remeli.ink ezen fogadasletele 
sierent hivatalanak eleget tesz: ugy mi is 6tet mint 
nagyobbra keszillo s tolilnk j6 remenyseggel kibottsatott 
ifjat a Sz. Ekkla munkas szeretetebe kegyes haj!and6sagiba 
alilz:;tosan ajanljuk Papan 1840. 

A Helybeli Foiskola oktat6i es ki.ilonosen 
annak moslani Reclorn Szeki Albert." 

Gaspar J6zsefnek 39 esztendei tanit6i szolgalata 
bebizonyflotta azt, hogy nem szegte meg, amit igert 
es sem a piipai foiskola, sem a csicsoi gyUlekezet 
nem csc,16dott benne. 1879 ik esztendoben lemondott 
hivatalar61 a presbiteriumnak aug. 31-en tartott gyu!e
sen, mely lemondast ez ,,meghatol/an vetle tudomeisu/" 
es halas koszonetet mondott a tanft6nak 39 eves 
taniloi palyajan kifejtett szorgalmaert. 

Gaspar J6zsef mint nyugdijas tani16 az 1898-ik 
evben Csics6n 78 eves koraban halt meg. felesege 
Hegedus Zsuzsanna volt. 
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Gaspar J6zsef nyugalomba vonulasa utan a 
gyi.ilekezel e megbecsiilt tanit6janal< fiat. ez idoben 
lvagymad-on miikodott tanit6I: Gaspar Samuel-t 
hivta el tanit6jaul, aki 'allasat meg az ev oszen el is 
foglalta. Gaspar Samuel szereny, igyekvc5 ember volt, 
aki kolelesseget tole telhetoleg mindig teljesitetle. C is 
mint atyja, nyugalomba vonulassal valt meg tanit6i 
palyajat61 az 1898-ik evben. 1898-161 fogva csics6i 
birtokan elf, s 1928-ik evben fejezte be eletet 80 eves 
koraban. felesege: Bodok Jusztina volt. 

Az 6 idejeben is szenvedeU v61toz6st a tanit6i 
javadalom, mely szerint aztan a kovetkezc5 volt: 

1. Keszpenz 36 frt.
2. Tiszta buza 44 pozsonyi mero.

3. Ket ol lagyf a.
4. 200 kcve rozse (illendo vastag fab<'>J.)
5. Nyolc font faggyu.
6. Tandij minden gyermcktol 35 Xr. es 14 liter

arpa, az ismetlosoktol 50 Xr. fejenkent. 
7. Ot hold szantofolcl.
8. Ket es fel hold ret illetoseg.
9. Ot . hold legcloilletoseg, melyet ha akar · fel is

szantathat. 
10. A 7-ik szam alatt ot hold foldnek megmuvelese

helyett fizet az egyhaz penztara 25 frt-t. 
Gaspar Samuel ut6da az 1898/1899-ik tanevben 

Cseke Dezs(j ideiglenes tanit6 Jett, aki utan 3 even 
kereszttil Molnar Bela nevu tanff6ja volt a csics6i 
ref. egyhazkozsegnek. 

Molnar Bela kival6 kepessegii, ertekes tanit6 volt, 
de szerencsetlen szenvedelye, iszakossaga miatt az 
1902 ev augusztus 31-en tortent eltavo·zasakor a 
gytilekezet inkabb megkonnyebbtilten s6hajtott fel, . 
mint sajnalta volna ot. Csics6r6I Rempeholl6sra Zala
megyebe ment, cihol, mikor ·egy alkalommal Kormend
rol reszegen gyalogolt hazzifele, 1903 ev m6r�iu��en 
az uton megfagyott. /.,. f, ,· ,,, 1' ,1 , ''

'\ 
.: illS:rn�,_.;,-ri,<' t-:,�,;:·,r· ') , ,1-rv10.,!li11J.,; u:�r.�L.-, 

V .. � ·" y 
V 

" ! 'r. '.• , �'. 

�-:.__��'\ ..... �· 



Utana- Toth Mihaly kovetkezett, akit-. mint 
ke-i-do fiatal tanit6t nagy remeriyseggel valasztott meg 
a csfc·s·oi ref presbiterium. Toth Mihaly a hozzafuzott 
rehienyseget 10 esztend6s csics6i ranit6skodasa alatt 
be is valtotta: Csics6r6I Kolozsnema:-a tavozott 1912 
ev niarcius f2-en. 

Ez idoben a tanit6i javadalom jelentos valtozast 
szenvedett. Az egyhazkozseg mar Molnar Bela ide
jebeli megjavilotta a tanit6i fizetesl, ami Toth Mihaly 
reszere dijlevelbe· foglalva- a kovetkez6: 

: J. Tari'dij az egyhaz pehztarabot· fizetve 150 frt. 
2. Keszpenz (a regi 36 frt. javitva 40-el) 76 frt.
3. Buza (a regi 44' pozsonyi me.6 javitva 6 p. me-

rovel) 50 p mero.

4. Ket. 01 · lagyfa;
5. A regi dijlevelben foglalt faggyu helyelt 2 frt.
6. Ketszaz keve lagyfa· r6zse.
7. Fold kisajatitasi valtsag evenkent l frt. 7 4 Xr.
8. Ot hold szantofold, ket es fel hold ret,, · ot hold

legelo illet6seg:
9. Munkavaltsag 25 frt.

10. Temeteskor eneklesert esetenkint: 50 Xr.

Ez a dfjlevel van irvenyben napjainkig azon
kU_lonbseggel;, hogy az osszesen 254 frt. 74 Krajcar 
509· korona 48 filler ertekberi· szamittaiik,- s az 50 
mero buza, helye-tt- 24 meterrriazsat kap a fonif6. 

_ Toth Mihaly 1902. ev szept. 8.-t61· 1912. ev mar
ch.is-' 1�:ig, volf csics6i rriultodes·e- utan; az iskola ev 
befejezese elott megszakadt tanitas folytatasara ideig
lenes· tanit6t alkalmazott az egyhazkozseg: Puzser

Ernfi, szemelyeberi; majd 1912-ik ev szeplember 2-tol 
kezdve Csukas Istvan volt farkasdi ·osztaly-tanit6t 
vata·sz;totta I rendes' tanft6java a· presbiterium. Csukas· 
6: e6i.ttndeig - es ket h6napig volt rend es· kantor
tanft6ja az egyh6znak, mikor a:t 19t81ik• esztendei 
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spanyol-i"rv�ny elragadta ot a gylilek!Zi¢t os7jnf, 
ba.nata.ra az elok sorai koziil, a becsii.lete� eiorg!:J
lommal es eredmennyel vegzett munkakortppl. Az 
errilitett ev november 12-en helyeztek 6t t1 csi.c.s6i 
temetob.en oroknyugal9mrc1. felesige P¢c�i lren vp)t. 

1918. .ev december hava.ban ideiglenes tanjJ6t 
allitott oe ismet az egyhazkozseg Farkas .Koroly 
szemelyeben, akinek 1919. ev majus t0.-¢n H:)rtent 
eltavozasa utan meghirdetelt palyazatra 1919.-ev szep
tember 22 �161 kezdodoleg Szai>6 Ed� l�ovetkezelt 
rendes tanit6 gyanant, aki 1924-ik ev �zeptember �-ig, 
Nagypeszekre koltozeseig mukocJott p csics6i ref. 
elemi iskola.ban. 

1924. ev december 12-tol kezdodoleg $zobl 
Endre szakvizsga.zotl tamir, aki az allamfordulat 
utan mint ideval6 allampolgar tanulmanyait befejezni, 
illetve maskep · elhelyezkedni nem volt kepes, ugyne
vezett tanit6ereltsegi vizsgat let! es palyazva, maid 
megvalasztva csics6i ref. kantortanit6nak, rnukodotr 
ke1 esztendon keresztiil allala.nos. megelegedesre. 

Az 1926-ik esztendo szeplember 1-en Zalabara 
tavozott preorans tanil6i a.llasra. felesege Nagy lren 
volt. 

Ez idoben fejlesztetett az iskola 8 osztalyuva, 
�z 1923-tol 192�-ig terjedo evek alatt 

Az 1926-ik evben ket izben is meghirdetelt paly�� 
zatra sem tudott a csics6i ref. gyillekezet re,1des 
ianil6t valasztani a tanit61mak nagy hianya mi<1tt 
(megvalasztottak ug·y,:m egy barsmegyei pjilyaiot, de 
ez az iskolai iv alatl nein hagyhatta el a. mukodisi 
helyet). Eszerint kenytelen voU a pre�bi_te�i1_.1m ki
seq ilo 1anit6r61 gondoskodni, s ilyeniil c:1Ikalmaztc1 �z 
1926�ik ev novem.ber 22-ig. a helybeH r6m. kalh. 
tanit6nak tanitono leanyat: Hrotlt(j Julianna-t,
akinek rendes allasba �lhivattisa ut�n ugy<inc.s,(\k_ rom. 
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kath. vall6su tanit6no Bihari Jobin latta el, mint 
kisegfto az iskolaban a tanitast. 

1927-ik ev julius 17-en tarlott tanit6-valaszt6 
presbiteri gyules megvalasztotta Keszegh Janes 
padanyi tanit6t, aid allasat azon ev szeptember 1-en 
foglalta el. Masfel iskolai even keresztiil 6 is mint az 
osztatlan 8 osztalyos iskola tanft6ja mukodott, maid 
az 1928/29-ik iskolai ev masodik feleben, a ll-ik 
tanft6i allasra megvalasztott felesegevel: Scbwa1·tz 
Anoa tanit6novel osztotta meg a tanitas terheit. 

Keszeghne megvalasztasat, mivel 6, mint korab
ban llllami tanil6no vegkielegitessel allasar6I lemon
dott, s az ujravalaszthat6sagahoz sziikseges reakti
valasi engedelyt megvalasztasa elott nem szerezte 
meg, nem hagytak j6va az allamhat6sagok, amiert is 
az egyll,azkozseg az 1929/30-ik iskolai evben kisegito
helyettes tanit6not alkalmazott Tuba Rozsa sze
melyeben, az 1930-ik e.v szeptember 1-tol kezdve 
pedig rendes tm1it6n6iil Nagy Margst komaromi 
lakost valasztotta meg. 

Keszegh Janos es Nagy Marg·it ez idobeli ref. 
tani16kr61 ugy a csics6i gyiilekezet meggyozodese, 
mini felettes tani.igyi hat6sagail< velemenye utan csak 
elismeroleg nyilatkozhatunlc. 

:� * 

Ha keresztiiltekinttink a csics6i reformatus egyhaz 
lorteneten, a letert val6 kiizdelemnek, az elniakaras
nak csodalatos. mondhatnank hosi megnyilatkozasai
val talalkozunk. 

A 11 t esztend6s tirvasag alatt az eletben mara
das - ugy liinik fel - a legkimugasl6bb peldaja ezek
nek. Amde, ha az ujraalakulas nehezsegeit es az ez 
irant megkovetell aldozatoknak sokasagat szemleljtik, 
akkor az el6bb emlitett peldat mintegy megduplazva 
laljuk magunk . elott, mer.t eletet teremteni nem kisebb 
�rdemf mint ii nem veszni az elet viharaiban. 
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Mutatkoznak az egyhaz eleteben az 1784-ik evi 
ujraalakulas utan olyan kepek is, mikor ugy tetszik, 
hogy az utodok nem melt6k a regi nagyoknak nevere. 
Amde ezeknek, a csak sz6rvanyosan megjelen6 kepek
nek sotetseget nem szabad tulbecsiilni, s a gyiileke
zet osszessegenek rovasara irni, hiszen mindenkor 
es mindentitt voltak, vannak es lesznek a j6nak, 
igaznak ellensegei, akiken azonban - mint lathattuk 

· is, - mindig diadalt aratott a j6, az igaz, a jobbra
val6 emberek nagyobb szamab61 recrutal6dott egy
haz: a maga nevelo es lstenes intezmenyeiert vivott
ktizdelmeiben.

Altalaban veve az egyhazkozseg eleteb·en kez
dettol fogva mindig az ertelmesek, akik egyultal a
vallasos elemet is alkottak, voltak az iranyadok.
Ezeknek tetteirol, az egyhazkozsegnek ertekei, lsten
dicsosegere tett adomanyok, ajandekok vagy altala
ban egyhazepfto teltek, munkaltatasok az egyhazkoz
seg szamad6 es egyeb konyveiben kezdettol fogva
napjainkig felemelo adatokat beszelnek el.

Azok a gazdasagi valsagok, meiyek az egyes ·
haboruk utan elo szoktak jonni, - amilyennek a terhe
alatt napjainkban is nyog az egesz vilag, - okoz
tak esetenkent a jobbaknal is elhidegiileseket az egy
hai irant, de ezek is tuno jelensegeknek bizonyultak ·
mindenkor, mert ha bar akadt is egy-ket eltevedett,
aki mint bolond igy sz6lt sziveben "nlncsen ls/en,"
de az ertelmes tobbseg mindig leborult Az elott,
Kinek ere jet ,,az Egek beszellk."

Az egyes gazdasagi valsagok idejen az anya
giakkal val6 kiizdesek, sokszor sulyos nelkiilozesek 
megfelemlilettek talan az egyhaz jovojeert agg6d6 
lelkeket, s altalaban megrazhattak mindenkit, de meg 
nem tortek az arvasag es evszazadok iildozteteseiben 
megacelozott csics6i reformatus anyaszentegyhaz 
�re jet. 
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A magynrorszagi egyetemes reformatus egyhaz 
testeb61 az uj allamalakulatok utan Csehszlovakiaba 
szakadt reformatus egyhazak - es igy a csics6i 
egyhazkozseg is - az nnyagi aldozat hozatal teren 
a haboru elotti evekhez viszonyitva soklrni sulyosab
ban voltak megterhelve. Az a segitseg. mil a magyar
orszagi egyhazak kaptak (pl. nagyobb szabasii epit
kezeseik idejen) az egyetemes egyhazt61, az itteni 
egyhazegyetemnek vagyontalansaga miatt elmaradt. 
A magyar kormany altdl kiutalt ugynevezett ad6csok
kentesi allamsegelyek, uj allamunkban a reginel Kb. 
1/

1
-ed r.esszel kisebb teljesito-kepessegu penzegyseg

dacara is, nem valutaris ertekben foly6sittattak, hanem 
meg a szambeli osszegnek is csak bizonyos htmya
daiban, sot nehany even keresztill teljesen sziinetel
tek. Termeszetes, hogy az ilyen m6don tobb meg
terheltetest viselni kenytelen egyhaztagok kozott fe!
felfakadhatott a zugol6dasnak szava. De ha latjuk az 
ut6bbi idoknek nagy kiadasu epitkezeseit, Csics6n 
egy evtized alatt kb. negyedmilli6 korona osszegben, 
akkor a tenyek alapjan, allhat a csics6i reformatus 
egyhazkozsegre vonatkoztatvn a j6les6 vallomas: 
nem homokra epftetl hiiz ez, de mega/I mlndorokke! 

Adja nz lsten, hogy igy legyenl 
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' Thury F. D,tnantuli ref. Egyb. Ker. tllrt6n11te. 
� l'atai Jano1 nemee6caai lcikeez 17111-ben, mint 11. komi\romi 'l'ractnli jegyz/JJo, 

Magyari P6ter snperintendena megbiiaei\boi v6gzott llsezeiraaiban kllzli 
ezt is. 

• .\ Dum\ntuli ogyb/izkerlilot leveltaraban 6rziltt ered11ti feljegyi6a aztrint
"concionator•. 

' .l Dunantuli ogybbkorlllet lev6l!Ariban. 
� Ugyanott. 
" A caics6i r6m. kath. egybaz birtokfl.ban lev6 feljegyi6aek azerint. 
' 1'bury E. A Don!lntuli r. E. K. Tl>rt. 
• A fontebb kllzolt r6gi nyilatkozat· a csica6i ref. eg) b:l.z birtokaban.
• Csaky eaztergomi 6rsek 1754-ben felvett Canonica Via. jegyz6kllnyn:

Caemeterium ciogitnr muro et robuato, intra qaem soli Catbolici, ot 
Cal vanianorom prolo1 infra decenniom e vita decedentea 1i,pelluntur." 

'-' Betenyi Janos koloisn6mai lelk�az eredoti level6nek sajat.ke1.u muolata (a 
kolozan6mai egJ•b.l.i bi�tokiba1i), mely 111erint a "Ttikiutotea Dr Bizo• 
dalmas Fell Curator Uronkat.• keri 1779-beo (febr. 18-b) a tomplom 
kiblhit�ai ligyenck a ,Flsgea Consilium eleiben val6" to1jesi1ture 

11 Sajat birtokombao van az eredeti. 
' ·

1 Ugyanott. 
" Foldvari Lhzl6: .A Duoamell6ki ref. egyhbaerliletre, 1 euea cgybbaira 

vonatkoz6 adatok 1626.-1756." cimu muv6b01 a nB:l.bfl.k koreaztoleae 
6a a baranyai egybazak." 

" A caica6i ref. egyhaz r6gi azamad6konyv6ben. 
•�• A esics6i ref. egyhaz anyakouyv6oek ela6 lapjan.
1'' A caica6i ref. egyhaz r6gi ad,mad6konyv6ben.
" A caica6i egybaz lev61tar§.bao.
11 A caica6i ref. egyhb r6gi azamad6k!lnyv6ben.
1
• Ugyanott.

2• Ugyanott.
11 Anyakllnyvi bejegyz61. 
21 Caontboa I. feljegyz6ae, illetve az 1816-ik bvi egyh. m.-i jegyz6konyv.
'' !gyh. jegyz6kUnyv. 
2' Caepi Mihaly feljegyz6aeib61. 
,, A r6gi tanit6Iak 6a iakola kb. 3f>OO0 Kc. arab61 (ugyania k6azp6nzben ennyit 

ig6rtek 6rte) 17000 Kc-t k61zp6nzben lefizetett a vev6, a tobblt pedig 
mivel II tartozott az atalakltaat v6gezni, munklikban fedezte. Ezen 
kivUI az egyha11kou6g a tet6javlttata1t v6geztette. 

2• Ugyanott, mint 2 all\tti. - Az ez id6beli taoit6 neve nines emlitve.
" Caics6i rof. egyUz jegyzllkonyveiblll. Pilep!lki Jauo1 teljegyz61e. 
�• Ugyanott, mint a u alatti. 
u A ceiceoi ref. egybaz lev61taraban lev6 eredeti ut!n.



F'iiss anyaegyl1az 
es en11ek - filiaja az elpusztult 

, 

Asvanyto ... 

A filss-1 reformatus eklezsianak megalakulasa 
idejerol koriilbeltil ugyanazokat mondhatjuk, mint 
Csics6r61. Kolozsnernahoz Fliss meg Csics6nal is 
kozelebb fekszik, ·tehat Nema utjan a Oonytin meg
gyokerezett reformatio itt is hamarosan ereztethelle 
aldasos hatasat. Kozvetlen adataink a keletkezesenek 
idejer61 nincsenek, illetve ami van, csak a kovetkez
tetes soran bir ertekkel. 

Van az egyhaznak (most a nemes6csai ref. egy
haz birtok6ban, ahova a Fiissr<:Sl hiteert eluzott Nagy 
csalad a haranggal, : ket 1_szep Urasztali terit6vel, 
kenyeroszt6 tanyerral egyiltt elvitte ezt is) egy a X V-ik 
szazad magyar otvosmunkajat dicsero gyonyoru, 
dtlsan aranyozofl ezilst kelyhe, melynek aljaba valaki 

. (egy kez) harom evszamot karcolt bele: 1524, 1621 
es 1718 ... Ebbol azt gondolhatnank, hogy az els<S ev
szam az egyhaz alakulasanak az idejet orzi, amde 
az t 717-ben szerzett ,.anyakonyve" 1 a filssi eklezsianak, 
melybe a kereszteles, hazassagkotes es temetesek 
bejegyzesen kiviil, minden mas az Eklezsiara vonat
koz6 adatot is beirtak annak vezetoi, az egyhaz ke
Jetkezesenek idejet nem tudja, noha az evszamok 
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felkarcolasa azutan tort ent, tehat el kell vetni ezt a 
gondolatot. A harom evszam koztil az elso - sze
rintem - bizonyosan annak a pest/ orszaggyulesnek 
idejet orokitette meg, amikor a hires, az 1525-ik evi 
r a k o s i orszaggyulesen mar torvenybe ik tatott: 
"Lwheranl comburantur" (luteranusok egettessenek 
megJ hatarozatot hoztak. A masodik szam a nlkols
burgl, a harmadik a passaroviicl bekekotesek ideje 
lehet, melyek - ktilonosen az elobbi - bar gyorsan 
mul6, de igazi oromet okoztak az tildoztetesben sokat 
szenvedett protesransoknak. 

Ez emlitett kehely eredetileg a katholikus egyhaz 
tulajdona volt, amit ketsegbevonhatatlanul igazol a 
kehelynek meg kibetiizheto felirata (a kehely szaran 
feliil es alul 6-6 fekete kockaba vesetr betiik): MARIA 
H. = N. V. (a felso kockakban van a Maria nev, egy
kocka pedig tires, az also kockakban. a H. = N. V. 
beti.ik olvashat6k, itt ket kocka tires.) A betiik ertelmet 
megadja a kozepkornak szokasa, mely H. betiivel 
jelzi a mater (anya) sz6t (Iatinosan Eva= Heva he
lyett, mely nev a kath. egyhazi atyaknal gyakran 
hasznaltatott .. Maria" jelzo1eiil, amikor aztan Eva, 
mint az emberiseg osanyja, Mariat a keresztyenseg 
osanyja gyanant jeloli meg.) E szerint a H. betii 
mellett az N. V. betiik ,,/vostra Virgo" lesznek, s igy 
az egesz felirat Marla a ml sziJzanyiink ertelmet adja. 

A kehelynek a fenliek szerint nyilvan katholikus 
eredetebol azt allithatjuk, hogy a fiissi r6mai katholikus 
egyhaz valamikor mindenestol. a templomi felszere
lesekkel egyiitt tert at a reformatus egyhazba. Ez 
bizlos adat lenne a fUssi ref. egyhaz keletkezesi ide
jenek meghatarozasaban, ha tudnank, hogy mikor 
szi.int meg fiisson a r6m. kath. egyhaz, igy azonban 
csak azt kovetkeztethetjtik, hogy a protestans iildo
zesek, illetve a kath. papsag hatalmanak ujra meg
erosodese elolt, amikor a hivekkel egyiitt a templomok 



110 

is minden tartozekaikkal akadaly nelkiil mehettek a 
reformatio hiveinek a birtokaba: megc1lakult Fils son 
a reformiitus ecyhazkozseg. 

E tag meghatarozas szukebbre szorul, ha 
tudjuk, hogy a pannonhalmi foapatsagnak ez a birtoka, 
mely hosszu idon kereszti.il zalogban volt, 1546-ik 
esztendoben ujra az ripatsag kezebe keriilt. Nehez 
elkepzelni, hogy a pap-foldesur megengedte volna 
fiissi jobbagyainak es a tole ftiggo prnedialis nemes
segnek, hogy a kath. templomot es ennek kegyszereit 
is magukkal vigyek a ref. egyhaz birtokaba. Bizonyos, 
hogy nem is igy tortent a dolog, hanem a f6apat 
hatalmi koren kiviil: meg a zalogbirtokon. 

1546-ik esztendoben tehat mar befejezett tennyel, 
megalakult es mint a kehely bizonyitja, a kath. egy
haz istentisztelzti szereit is elbirtokolt reformafus 
egyhazkozseggel kellett szamolni a foaparsagnak, 

·amikor rnar az addig zalogbirtokon reformatussa left,
s igy kozvetleniil a karholikus egyhazzal, illetve 1546
utan ujra uraval: a pannonhalmi foapattal szemhen
hutlensegbe nem eshelett praedalistakra es jobbagyokrn
nem is huzhatta ra a hutlenseg vadiat a foapat, de
eltt'.irte birtokan a reformarus egyhazkozseget. (A prae
dialis, vagy egyhazi nemesseg az egyhaz vedelmere
allott fenn es ilyennel szemben a fopap ht'.itlenseg
eseten gyakorolhatta a jogat, hogy a birtok 161 meg
fosztja es eluzi. Az tire.sen maradt birtokot a fopap
koteles ·volt masnak, akinek akarta, adornanyozni.)

Ezeket egybevetve azon feltevesernmel, hogy t. i.: 
Gonyiin keresztiil Enyingi Torok Balint reven jutott 
el a reformatio szent igazsaga ezekbe a falvakba, ez 
allitasomat megerositeni latszik az is, hogy a mohacsi 
vesz utani kozvetlen idok voltak a legalkalrnasabbak 
arra, hogy egyes gyi.ilekezetek a reforrnatio szolgala-
t6ba alljanak mindeneslol. 

- · -
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A pannonhalmi foapatsagnak a birtoka volt a 
fi.iss, Kolozsnema es Csics6 kozott, a mostani nemai 
gatorhaz tajekan elteriilt Asvany1<5 kozseg is, mely 
minden bizonnyal Fiissel egyidejuleg tert at a refor
matus hitre. s ezzel egytitt, mint a pannonhalmi fo
apatsc'ignak kUlonleges administratioja alaH elo falvak 
(papi foispanok, alispanok, szolgabirak stb. feltigye
lete es hat6saga alatt) fejlodtek es alkottak egy gyti
lekezetet is. Az 1654-ik esztendobol tudjuk, hogy 
Asvanyto filiaja volt a ftissi ref. anyaegyhaznak, s 
mint ilyen hozzajarult dijlevel szerint megallapitott 
fizetesekkel az anyaegyhaz predikatoranak javadal
mahoz. 

Asvanyto sorsar6l, szemben az ujabb -kori kutat6k 
allitasaival (kik koztil nemelyek mar az 1532-ik 
esztendore teszik e falu elpusztulasat,2 masok ellenben 
Kolozsnemaval egy es ugyanazon kozsegnek all{tva 
Asvanytot, az 1806-ik esztendobeli arvizzel soportelik 
el a foldnek szinerol e falut, s telepitik lakossagat a 
mostani Kolozsnema kozsegbe)3 azt allithatjuk, hogy 
kb. az 1670-es evek tajan, hihetoleg arvizkatasztrofa 
kovetkezteben pusztult el, s lakosai felsziv6dtak az 
anyaegyhaz: fiiss lakosai koze, mint a pannonhalmi 
foapatsagnak praedialistai es jobbagyai. E felteves 
val6szim1sege mellelt sz6l Csaki esztergomi ersek 
1754-ben felveft Canonica Visitationalis jegyzokony
venek az a pontja, ahol Asvanyto pusztar6l igy 
emlekszik meg ,,quondam pagellus fuisse dicitur" ... ' azaz

egykor ilt - allit61ag - falu volt. 1754-ben e szerint 
meg az emlekezetben elt a dolog, de mar az elpusz
tulas idejer61 nem tudtak datumot adni. mert az emberi 
kozve1len visszaemlekezesnek 70- 75 esztendoknel 
csak ritkabban messzebb nyul6 hataran tut tortent a 
falu elp11s2tulasa, tehat mindenesetre az 1680-as evek 
elott. 

Az emlitett Canonica Visitatio felhozza, hogy ez 
id6ben, bar dtiledezofelben, de m·eg allott A5vanyto 
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helyen egy templom, mely (a vis. jkv. szerint: "mini 
mondjcik'') erede1ileg Szent lmre vezernek tiszfeletere 
volt szentelve, (a templom romjai meg nem sok 
evekkel ezel6tt lathat6k voltak, most azonban mar 
csak nehany kove van meg - voros marvany kovek -
a kolozsnemai gatorhaz mellett felhalmozva). E 
templomr61 hatarozottan allithatjuk, hogy - Jett legyen 
bar valamikor Szent Imre vezer tiszteletere emelt 
kath. templom - a reforrnatio elterjedese utan az 
asvanytoi reformatusok hasznalataban volt a falu 
elpusztulasaig, hiszen meg az 1700-as evek elejen is 
e kornyek a csics6i urasag kornyezete es nehany 
kolozsnemai, de ott nem lak6 kath. birtokoson kivtil 
tisztan reforrnatus yallasu volt, s azok voltak a 
ftissiek meg 1737 · ben is, s azok voltak minden
bizonnyal Asvanyto Iakosai is, tehat a · templomot 
csakis ok hasznalhattak. 

Legregebbi irasos bizonyitekunk a ftissi refor4

matus egyhaz letezese es elete fel61 az 1650-ik 
esztendorol, Perlaki Marton levai Ielkesznek meg
maradt Ievele, melyben emlitve van az akkori fiissi -
reformalus predikatornak Szakma1•y Lukat=s-nak 
a neve is. 5 

1654-ik esztendobeli adatokat tar fel elolliink 
Tatai Janos nemes6csai lell<esz. aid az 17 t 2-ik evben 
osszeirta a felsodunamelleki egyhazkeriiletben levo 
egyhazakat. 6 Ebben a kimufatasban mar Csurcai 
Marton nevu predikatora van a fUssi ekklesianak, 
akinek az idejebol ismerjtik (ezen osszeirasban meg
orzolt) a lelkeszi dijlevelet, illetve javadalmat, amit a 
fUssi anyaegyhaz es az asvanytoi leanyegyhaz tagjai 
fizettek predikatoruknak. 

A dijlevel a kovetkezo: 

1. Egesz gazqa ad demir 75, aliter. 60,
2. Egy mero buzat..
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3. ◊,zvegy es zseller fel merot, denar 38.
4-. Oszivetes 2 holdban, egyik a parochiahoz val6,

masikat a predikator veti maga. 
5. Szenat falustul egy darabot kaszalnak, gyujtenek

es behordanak.
6. Nadat 13 kevet, ozveggye Jett 6 kevet.
7. Negy szeker fat.
8. Halotti tanitastul denar25.
9. Eneklestlil denar 12.

I 0. Keresztelotill egy tyuk, egy kenyer. 
I 1. Introductiotul ( egyhazkeles) nagy denar 12. 

Asvanyto filialis : 

1. Egy gazda fel mero buzat.
2. Penzt 6 garast.
3. Fat egy szekerrel.

Ismeretes ezidobol va16 tanft6i javadalom is. 

Fusi mester fizetese : 

1. Penzbeli flor. 8.
2. Szem buza 8 mero.
3. Perpetua coquia (alland6 kosztolas :)
4. Hold szantas.
5. Szeker fa.
6. N ad 6 keve.
7. Didactrum .

. 8. EneklestUI denar 12. 
9. Harangozastul denar 12.

Ez ido szerint nem all m6dunkb,m megallapitani 
ezen dijlevelet elvezo .,ludimagistereknek" neveit, bar 
nem meresz allitassal, mondhatjuk, hogy a tanft6i 
alias mindig be volt toltve, mert a javadalom riem 
volt rosszabb (sot sok masnal iobb is) a mas faluk
ban volf tanft6i fizeteseknel. 
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Az egyhiiz. · tovabbi eleter61 · nem ·tudunk semmit 
az 1712-ig esztendoig, amikor a gyiilekezetnek lel
kesze Keresztesi N. Samuel volt. Az o ideiebol 
maradt fenn egy tizenhatodret alaku konyvecske, mely 
egyszersmind az egyhaznak anyakonyve is volt. 7 A 
konyv, melynek cimlapjan a kovetkezoket olvashatjuk: 
,,Az Ftissi Szent Ekklesiae Ez Az Konyvetske, mely 
szereztetett Die 4. Oktobris Anno 171 7. Olos Gergely 
Viceispanysagaban Szente Pall Szolga Bir6sagaban es 
Keresztessi N. Samuel predikatorsagaban. Melyben irattat• 
nak az Ekklesianak . mind bejt:ivo, mind pedig kimeno, 
avagy kiadand6 b6numai. ", eleg kimerito felvilagositast 
ad a ref. egyhazr6l ennek egeszen az 1737 -ik eszten
doben tortent eroszakos teljes megsemmisiteseig. 

E .,Konyvetskeboi" osszealHthatjuk a lelkeszek
nek nevsorat 1712-tol kezdodoleg teljes pontossaggal. 

Az emlitett Keresztesi N. Samuel utan kovetkezik 
1717-ben: 

Komaromi Csehl Peter 1717-tol 1719-ig. 

Rimaszo1nbati Mezei Istvan 1719-tol 
1724 ig. 

Mlkolai Jozsef 1724-tol 1735-ig. 

I.�val Gyorgy 1735-tol 1737-ig (r6la tudjuk,
hogy 1764-ben Ekelben volt lelkesz), amikor bekovet
kezett az Ekklezsia varatlan halala. 

A fiissi reformatus egyhaz megsemmisitesenek, 
illetve - a tiszta reformatus falunak teljesen kato· 
Iikussa tetelevel tortent - meggyilkolasanak reszletes 
leirasat nem ismerjiik. (A Revkomaromi Szent Ekkle
siaknak leirasaban a Dunantuli ref. egyhazkeriilet 
leveltaraban levo 1753-56 evi osszeirasban Ftissrol 
csak annyit talalunk, hogy .,desolill:r Ekklesia" es 
hogy .,Postor ult/mus Oeorglus Leval"), sot a meg· 
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semmisiiles idejere vonatk_oz6, feltetleniil hitelesnek 
elfogadand6 adatunknak: a Csald-fele Canonica Visi
tatio jegyzokonyvenek is, 8 (mely 1754-ben megemleke
zik a tenyr61) ellene mond bizonyos koriilmeny. A 
kepet tehat az adatoknak egybevetese utan levont 
kovetkeztetes adhatja meg csupan. 

Az 1754-ben felvett Csaki-fele Canonica Visifafio 
jegyzokonyve azt mondja, hogy ,;kb, 17 esztendovel 
ezelott uzetett ki a kalvinistak papja es a hitokhoz ragasz
kod6 lakossag." (Expulso ex hinc ante An nos circiter 
17. Predicante Calviniano et Incolis omnibus in haeresi
pcrmanentibus amandatis ... ") a fiissi ref. egyhaz
anyakonyveben azonban 1739. ev aprilis 1-en meg
keresztelesi adat van bejegyezve, a Nagy csalad
hagyomanya szerint pedig (Nagy Nandor e. m. gond
nok urnak ez tigyben hozza intezetl kerdesemre adott
levele.) 1740-ben tortent a reformatusolrnak ftissr61
val6 eluzetese.

Az adatok kozott 3 evi elteres mutatkozik. Nern 
vonhatjuk ketsegbe a Csaki-fele Can. Vis. jegyzo
konyvenek allitasat, mert nagyon kozel volt meg a 
sz6banforg6 esemenyhez (a circiter sz6 csak a h6-
napokra vonatkozhatik, mennyivel kevesebb, vagy 
tobb ideje tortent a doloi 17 esztendonel), tehat lehe
tetlennek hitszik, hogy tevedett volna, de feltelleniil 
hiteles adat az egyhaz anyakonyveben levo bejegyzes 
is, ami a hagyomanynak az alapjat is kepezi. 

Szerintem athidalhat6 az elteres azzal a nagyon 
va16szinu feltevessel, hogy mint a Can. Vis. jegyzo
konyve mondja 1754-ben: 17 esztendovel ezelott, 
tehat 1737-ben eliiztek a kalvinistak papjat es a hiliik
hoz hu maradt lakossagot, elfogadjuk ezt az allitast, 
de hozzatessztik, hogy az eluzottek nagy reszben 
Nemes6csara menekiiltek, s itt varva-remelve a vissza
leres esetleges lehetoseget, magukat a fiissi ekklezsia 
tagjainak vallottak meg az 1739-ik esztend<Sben is es 
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igy az e kozpen kozolliik sztilelett gyermekeklll a 
Nemes6csara vilt ftissi anyakonyvbe konyveltettek el. 

Az ekklezsia megsztintetesenek eloidezoje minden
esetre a ,,Carolina Resolutio" volt, mely szerint a nem 
artikularis helyeken tilos volt a nemkatholikusoknak 
a nyilvanos egyhazi elet folytatasa. Ennek alapjan 
az akkori pannonhalmi foapat Sajgh6 Benedek, aki 
az 1638-161 kezdve az ausztriai kongregiitiohoz csatolt 
apatsagnak ftiggetlenseget es jogait 1722-ben, visz
szaszerezte konnyen elvaghatta a birtokan levo filssi 
ref. ekklezsianak eleteret. A praedialis nemesekkel 
szemben, mivel ezek a Carolina Resolutionak 1731-ik 
ev mare. 21-en volt kiadasa utan is reformatusok 
maradtak. s gyakoroltak vallasukat, a Car. Resolutio
ban is kiemelt ,,foldesuri jog a hit dolgaiban is epseg
ben tartanct6" (eloszor az 1681-ik evi soproni orszag
gyules XXV-ik tc.-ben) pontot a ,,cuius regio eius 
religio" (akie a fold, aze a Vallas is) elv alapjan 
magyarazva, igen konnyu volt az apatsag iranti hut
Ienseg tenyet megallapitani, s oket a birtokb6l kiuzni. 
A jobbagysaggal szemben pedig ugyanennek az elv
nek alapja_n meg drastikusabb eszkozok alkalmazasa 
valt lehetove, konnyu volt hat az elokben elfojtani a 
ref. hit megnyilatkozasait, az utanuk jovo generati6ba 
pedig bele nevelni a kath. egyhaz hitelveit. 

A hi1iikt6I megtantorodottak megkaptak a kiuzot
teknek birtokat, mint ez folyik abb61 a tenybol. hogy 
az eluzott papnemesek birtokat a foldesur meg nem 
tarthatta, de koteles volt valaki masnak, - aki neki 
)egjobban megfelelt - odaadni, s mint azt bizonyf tja 

· a szomszedos Csics6n elo reformatusok kozt, - kik
a fiissiekkel, meg ezeknek katholikussa lete utan is
tartottak a rokoni kapcsolatot - ma is fennforg6
sz6-beszed.

A fussi ekklesia beleleterol kozvetlen adatoknt 
� mar emlitett ,.Konyvetske" szolgaltat. Ebbol meg-
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6llapithatjuk, hogy rendezett viszonyok kozott tit. 
Rendezett viszonyair61 tanuskodnak azok a feljegy
zesek, melyek szerint az egyhazi epiileteknek (1715-ben 
pl. a templom) nagyobbszabasu renovaltatasi kollse
gein kiviil meg kolcsonok adasara is volt pinze az 
egyhaznak. Ennek a j6 helyzetnek a fundamentomat 
is megjeloli konyvilnk, meg pedig nem foldbirtokban, 
vagy mas javaknak jovedelmeiben, hanem a hivek
nek az egyhaz irant tanusitolt oszinte es aldozarkesz 
ragaszkodasaban, szereteteben, melynek gyiimolcsei, 
mint lstendicsosegere tett adomanyok beszelnek ket
szaz esztendo mulva is a regiek kegyes tetleirol. Ott 
talaljuk az adakoz6k nevei kozott a fiissieken kiviil 
a csics6i akkor mar arva ekklezsianak szamos tag
jaet is, akik, mig ti fiissi egyhazat el nem seperte a 
kegyetlen eroszak, odajartak az lsten igejenek hall
gatasara. 

A korabbi, tehat az 1712-ik esztendo elotti ele
terol a torteneti tenyekbol levont kovetkezletesek 
alapjan beszelheltink annyit, hogy a szenvedesek- es 
Uldoztetesekbol mas egyhazkozsegekhez viszonyitva 
a fiissiek talan nem vettek ki osztalyreszilket. A foldes
urasag: a pannonhalmi f6apatsag nagyon elszege
nyedett 1567-ben Pannonhalmat elpusztit6 tuzvesz 
utan. Majd a torokkel vivott harcok kovetkeztek, 
midon Pannonhalmat is 1593-ban elfoglalra a torok. 
1597-ben visszafoglalrak ugyan a csaszari seregek 
Pannonhalmar a toroktol, de megis azt mondhatjuk, 
hogy megszakadt a foapatsag elete, mert a kolostorl 
csak 1638-ban allifotta vissza IIl-ik Ferdinand, de 
akkor is, nem a korabbi hotalma es onall6sagaval, 
hanem, mini mar emlftettuk az auszlriai kongregatio-
hoz csatolva. 

Ilyen viszonyok kozott az apatsag mig fiigget
len volt, a sajat bajaival kiizdve nem gondolhatoU 
arra, hogy protestans alatrval6ival vallashaborut kezd
jen, amikor pedig onall6s�g�t6I fosztatott meg, akkor 
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a nagyon t6vol lev6 uras6g. eppen a tavolsag mialt 
nem haborgatta a fUssi ref. hiveket, annyival is inkabb, 
mert az egyes birtokokon volt papi szolgabirak es 
vicispanok tettek jelentest az allapotokr61 az urasag
nak, Fiisson pedig az ilyenek is reformatusok voltak. 

Sajnos, hogy az egy ideig elkeriilt bajok egy
szerre raszakadtak, s igy a kiilonben eleteros ekkle
zsia a pusztulasra valt. 

Napjainkban Fiiss kozsegben csaknem kizar6lag 
rdmai katholikusok laknak. A reformatusok csak 
inkabb mint atmeneti lakossag, alkalmi munkasok, 
cseledek vannak e faluban. Az egykor viragzott refor
matus anyaegyhaz, mint a csics6i ref. anyaegyhaznak 
sz6rv<'inya 12 lelekszammal szerepel ma a ref. sta
tisztikaban . . . 
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' A Nemes6ctai egybb birtokAban. 
' Dr. Baranyai J .• Jegyzetek a r6gl Cnll6k6zr61.• 
• KomArom VArmegye MonograpbiAjaban bivatkozott Fe111ler �• Gyulai.
( A Csiki-f6le Canonica Visitatio Jegyztskonyve Kolozsn6ma utAn ezt wondja: 

"Datur prope pagum in Praedio J.svinyto, ubl quondam pagellus 
foiese d1citur Ecclesiela Q11aedam deserta lapldea bonoribus (utrefertar) 
S. Emerlol Duels Sacra, nano aoimalibusque pervla tabalato, ac formice
destitua; scandalis tc,gilnr gratl3 Praetitnlati Doi Aabbatil S. Martini,

' Lisd: Calca6 jegyzet 1. alatt. 
" Lied ngyanott 2. alatt. 
'A. nemes6csai egybb birtokAban. 

• C11aki Can. Vis. ezt mondja: "Files possesslo baee 2i curils 11onataD1 a
Praedialietis Archi: abbatialibua S. Martini po11idetur et a me,11 
Catholicis incolltur. Expnlso exbioo ante Anno11 clrciter 17. Praedlcante 
Calviniano ct Incolia omnibus In baereai permanentibt11 amaadatis, 
illocati sunt Catbollol et Catholicus pariter Parooht11 Beaedlctlnne, 
qui eandem Parocblam anni11 aliquot landabillter admini&travit, 
verom Ao 1748. lllmus D B. Sajgh6 AAbba11 S. Martini, animadverten■ 
Parochum Benedlctinum iu hac PoHe3sione ouram animaram exercentem 
ex proventlhue ejnodem nnllatenus eubslstere po11e, qnlnime lu
tolerabllea sibi causarl expeneas, sine lpae Praetltulatu Dou. AAbbas 
qaa praeaidens perpetoua I. Sedie hojus compoaaeasoribu9 accepto 
eornodem cons-,nsa Ecclesiam bane Filialem ad Calcs6 adjeclt .•. 
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Helyreigazftdsok. 
3-ik oldolon oz ulols6 sor utan hi�nyzik: ••• de mtl'glat

hassa e kepen at a rel. egyetemes egy• 
haz hasonlo sorsat es kiizdelmeit is. 

9-ik oldalon az 5. sorban 1864. helyell 1859. olvasand6.
39-ik oldalon az 1-s6 sorban egyhaztagjai helyell egyhaz

tagjai. 
47-ik oldalon a 17-ik sorban a 26. jegyzetsziim magyara

zata a kovetkezo: A kolozsnemai egyhaz 
regi jegyzokonyvenek adatai nyomcin. Ke
sobb az erintett targyban a komaromi egy
hazmegye az 1806. evi gyiiles 8-ik pontja 
alatt, majd az 1807-ik evben is intezkedik. 
Az 1816. evi Komlodon tarlotl particularis 
Sup. gyiiles jegyzokonyveben a 17-ik szam 
1.-8. pontjai alall ujra talalkozunk e ker
dessel, de itt mar 4 heti caniculai es ket 
heti sztireli vacatio hivatalosan megallapft-
lalotl, mely ido alatl azonban a gyermekek 
vasarnaponkent ismetl6 iskolaba jarasra 
koteleztettek. 

50-ik oldal 10-ik jegyzet 6-ik soraban funclionis vero
olvasand6. 

I 

51-ik oldalon o 14-ik szam alatti jegyzel 4-ik soraban
roe helyell l'e, a 6-ik sorban ad initio helyett 
ab initio, a 10-ik soraban prosciptam helyetl 
proscriptam, 11-ik sorban aequo helyett 
aeque, a 15-ik sorban Testis helyell festis 
olvasand6. 

52-ik oldalon a masodik bekezdes 4-ik soraban ligner
helyetl lignor olvasand6. 

61�ik oldal masodik bekezdesenek 10-ik sorat6I kezdve 
a bekezdes vegeig a szoveg igy olvasand6: 
mikor - 1685-ben ez fogsagba keriilven 
(a torokok fogtak el), s esetleges ujb6li 
eloretoreset6I nem felhettek mar a protes-
tantizmus ellensegei - a foldesur eluzette 
a csics6iaknak ezt a predikatorat. is. 

64-ik oldnlon alulr6I a 3-ik es 4-ik sor zarjelben ertend6.
Egyebb el6fordul6 kisebb hibak es atfrasi kovetkezetlen-

segek elnezesere kerem a szives olvas6t, 
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