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ADATOK A MAGYARHONI PROTESTANTISMUS-
NAK OLÁH MIKLÓS ESZTERGOMI ÉRSEKTŐL 
SZENVEDETT ELSŐ RENDSZERES ÜLDÖZTE

TÉSE TÖRTÉNETÉHEZ. 

1. L i l k o w i t h A n d r á s s c h a d m a n s d o r í i le lkész va l l á s t é t e l e . 
Nagyszombat 1560. május 1. 

PRIMUS LOCUS DOCTRINAE ATQUE CONFESSIONIS 
MEAE. 

Semper credidi, credo et doceo iuxta scriptum sacrarum 
literarum et decretum Mcenae Sinodi; unam esse spirituálém 
aeternam essentiam in tribus distinctis personis, videlicet 
Pater, qui ab aeterno genuit filium imaginem suam, et filius 
& patre genitus Deus verus, pariter et homo factus est, natus 
ex virgine Maria. Verus et integer homo similis nobis, excepta 
corrupta natura et peccato, a quo patre et filio procedit 
Spiritus sanctus, verus Deus cooperans omnia in omnibus 
ciusdem potentiae gloriae aeternitatis etc. Patrem fateor non 
esse ociosum in coelesti sua maiestate, sed qui omnia, quae 
per filium creavit, conservat et gubernat in spiritu sancto, 
tarn coelestia quam terrestria. Filium, Dei verum Deum non 
doceo tantum Patri dilectissimum, verum etiam esse saluatorem 
totius mundi et eorum, qui credunt in eum. Spiritum Sanctum 
vero sanctificatorem suae ecclesiae, atque doctorem Patrem 
docui invocandum per suum filium, in spiritu sancto, colendum 
adorandum, illique confidendum etc; Filium similiter et spiritum 
sanctum, secundum eiusdem in dividuae divinitatis essentiam. 

SECUNDUS. 
Docui post lapsum Adamae omnes homines incidisse in 

peccati crimen, iuxta dictum, quemadmodum omnes in Adam 
moriuntur, ita in Christo, omnes vivificantur; i d peccatum 
-ablutum esse docui, per sacrum baptisma, remanente quodem 
reatu in natura nostra quousque vixerimus, quae ut nobis 
remittatur, iuxta Christi institutionem quotidie oramus. Remitte 
nobis debita nostra. Et si quid remissum nobis fuerit, quod 
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procul dubio fit petentibus fide per Jesum Christum, iuxta 
eius promissionem, non ex meritis nostrorum operum sed ex 
sola dei gratia in nomine filii sui remittitur. 

TERTIUS. 
Ecclesiam semper docui esse coetum visibilem, qui in 

corruptam doctrinam evangelü amplectitur, creditque in filium 
Dei salvatorem mundi Jesum Christum verum Deum ethominem, 
natum ex Maria etc. Quae regitur, instituitur et restauratur 
per Spiritum Sanctum, huius ecclesiae sponsus est Christus, 
haue a principio mundi fuisse et mansuram esse per omnia 
soecula et mundi tempóra. Huius in quam ecclesiae caput 
est Jesus Christus ; cuius membra sunt omnes pü et sancti 
Patres, non discedentes a vero consensu in corruptae doctrinae 
evangelü de Christo. Licet in hac ecclesia duplices sint doctores 
et auditores, videlicet boni et mali, sinceri et hypocritae 
Boni sunt ü qui credunt Jesum esse Christum eorum scilicet 
reconciliatorem, summumque sacerdotem regem coeli et terrae 
ac perpetuum nostrum intercessorem et mediatorem, pü autem 
sic credunt, ut etiam in ea fide perpetuam ducant poenitentiam 
per novam obedientiam. Sint horum licet diversi status et 
vocationum conditiones, tarnen omnes pü eo spectant, ut habeant 
et exerceant fidem; in charitate non ficta, et si pü aliquando 
tnciderint in peccatum sicut scriptum est, iustus septies cadit 
in die, tarnen iterum in viam redeunt et resipiscentes res-
iaurantur per clavium potestatem et orationem dominicam 
atque coenae dominicae sumptionem. 

Mali autem huic ecclesiae, admixti etiamsi consentiunt 
in doctrina tarnen, cum vivant sine poenitentia, non sunt vera 
membra huius ecclesiae et ideo non fiunt participes spiritualium 
bonorum et vitae aeternae, nisi syneeram agant poenitentiam. 
Sicut patet in evangelio de homine non habente véstem 
nuptialem. Huius ecclesiae sunt signa certa et non fallacia, 
consensus in doctrina incorrupta evangelü, syncerus et legiti
mus usus sacramentorum, veraque vestigia sanctorum patrum 
non dissentientium a sacris literis, item obedientia quam de-
bemus ministerio iuxta evangélium. Habet etiam potestatem 
statuendi episcopos, praepositos, presbiteros, coetorosque ad 
divinum ministerium idoneos, non qui discedant a doctrina 
Christi prophetarum Moysi et Apostolorum Sanctorumque patrum 
eadem docentium. Datque illis potestatem aperiendi et claudendi 
regnum coelorum, veram et falsam poenitentiam profitentibus. 
Quibus absoluentibus et non diffidentibus, absolvendus, credi-
derit, ligatus e contra, non tantum ecclesiae sed filio dei, 



patri & spiritui sancto credit, et a contra. Et sic non recipit 
tantum ab episcopis, coeterisque inferioribus ministris, absolu-
tionem peccatorum, et é contra ut antea dictum, verum ab 
ecclesia, Deo ipso coniuncta, hancque potestatem eidem 
donanti absolvimur enim in nomine patris, filü et spiritus 
sancti. Ideoque Christus inquit, qui vos audit nie audit, et qui 
vos recipit me recipit. Hinc sequitur et concedere licet Ordinatio
nen! ministrorum ecclesiae ab episcopis expectare atque accipere. 
Igitur omnes qui sese huic verae ecclesiae adiungunt, sciant se 
deo adiunctos, omniumque coelestium bonorum participes exis-
tere. Plura dicere possem de vera Ecclesia, si opus esset. 

QUARTUS. 
De sacramentis doceo et docui. Primo per sacramentum 

baptismatis regenerari nos in filios Dei et haeredes coelestium 
bonorum, v i et efficatia verbi Dei, Hunc baptismum servare 
docui, iuxta institutionem Christi et exemplum ipsum imitan-
dum. Secundo et hoc sacramentum salutare esse docui,, 

Videlicet potestatem clavium regni coelorum a rite ordinatis 
ministris administratur. Reliquos vero quibus non est data 
potestas haec ab ecclesia, et tarnen nontantum hoc verum 
etiam reliqua sacramenta administrant (excepto aliquo inevitabili 
casu ubi necessitas aliquid contra leges facere concedit) non 
laudo. Tertio et sacramentum eucharistiae, quod a Christo 
immediate institutum est docui in primis omnibus qui se 
probare noverint, quod si quis eo modo et Deum digne 
accedentibus (sive administrantes fuerint boni sive mali accessa 
perfecta, ut supra dictum confirmatione) administraverit, ea 
credenti quae porriguntur, Videlicet non significantia, sed id 
quod offertur praesentantia, demonstrantiaque, videlicet pro 
pane verum corpus, pro vino verus sangvis Christi, iuxta eius 
institutionem, quam nos solummodo servamus, Valet enim plus 
authoritas Christi quam hominum, is cum summo fructo fruitur 
hoc sacramento. De reliquis autem sacramentis videlicet 
confirmationis, quod pertinet ad suum originem principalem 
habet ex verbis ut supra dictum de ecclesia. De sacramento 
vero chrismatis sacrae, pro modo temporis et auditorum, sensi 
et docui, Item de sacramento matrimonü, non ultra praeter 
verba divi Pauli, sacramentum esse magnum propter Christum 
sive ecclesiae sponsum allegavi. Postremo extremam unctio-
nem quaelibet ecclesia peri alios edocta ac ferme in usu per-
sistens abrogavit atque sit edocta tempore quo adminis-
trarj solebatur haec unctio, contentj sunt et permanserunt 
digne sumentes Eucharistiam sacratissimam & saluti feram. 



QUINTUS. 

Bona opera ea tantum esse docui, quae in decalogo 
continentur. Piacent autem si per fidem non fictam et cha-
ritatem non fucatam praestantur, quod si autem Christianus 
homo in ea suam confidentiam statuere vellet, nolletquae 
credere se iustificari sola fide per Jesum Christum, is ad 
articulum iustificationis fidei ducatur, ne autem fides obscura 
et in cognita vel in aperta esset, sed probata per fructus, 
sequentes eandem fidem, ut ea sit non ethnica aut hypocri-
tica, praestamus bona opera fide non nesciente charitatem, 
scientes nos in posterum non debere vivere hominem ä primo 
parente natum, pollutum, sed secundo parenti nostro vivo, 
vero immaculati, immaculato et ut legi mandatoquae Dei per 
videlicet bona opera pro accepta et cognita reconciliatione 
facta gratificare studeremus testantur dicta verborum Dei et 
sanctissimorum patrum. 

SEXTUS. 

Justificari non sola fide per gratiam Dei patris nobis 
donatam in Jesu Christo redemptore nostro absque omnibus 
operibus legis, docui atque firmissimis argumentis affirmavi 
Paulus ad Galatas scribens a i t : Lex paedagogus noster fuit 
in Christo, ut ex fide iustificemur. Item Roma:) ex Johele) 
citat, Justum ex fide sua vivere; Hermias approbat, Deum 
hominis fidem aspicere. Etiam vel hac unica certa, illustrissi-
maque non minus probata et declarata sententia ad Romanos 
ex Genesi citata affirmare possum cum Paulo sie de fide 
iustificante dicenti. Abraham credidit deo et imputatum est 
i l l i ad iustitiam. Per hanc autem huic similem fidem nos 
salvari et iustificari verissimum est. Ergo quod imputatur non 
ex merito sed ex gratia per Jesum Christum. Idem ad Galatas) 
inquit omnes vos unum e»tis in Christo Jesu., non est Judaeus, 
non est Graecus, non est servus nec liber, non est masculus 
nec foemina, omnes enim vos unum estis i n Christo Jesu, 
si autem vos Christi, ergo semen Abrahae estis secundum 
promissionem et haeredes si secundum promissionem seminis 
futuri, Ergo non ex operibus proprüs possem multis argu
mentis affirmare nos fide per Jesum Christum iustificari, si 
opus esset. Fides autem haec pronunciat amplectentemque 
eam firmissime atque indubitate, Deo placeat atque pro iusto 
reputetur, ex hac tandem fide bona opera quae praestantur 
placem deo, secundum Paulum. Justo omnia coeperantur in 
bonum. 



SEPTIMUS. 

Libenter concedo quod sancti, quemadmodum pro suis 
Christianis affectibus in vita orabant pro nobis ex debitae 
atque Christianae charitatis amore, sic et nunc requiescentes 
anhelant nostram salutem, non ideo quod invocamus eos, sed 
ex charitate, quae nunquam esse desinit, gravissime enim 
praecipit. Dominum Deum tuum adorabis, et i l l i soli servies, 
ideo hic honos non creaturae ipsius tribuendus est, et etiamsi-
dicatur Maria mater Dei ora pro nobis, tarnen in eam orationem 
aut aliorum sanctorum in vocationem spem et fidutiam certae 
ex auditionis collocare non possum, nam nullám habemus 
penitus promissionem, quod invocati sancti nos iuvare possint, 
aut quod ipsorum causa exaudiemur. Quia teste sacra scrip-
tura, unum tantum habemus mediatorem atque intercessorem 
apud patrem coelestem, videlicet Jesum Christum Dei filium. 
Nec aluid nomen nobis dátum est sub coelo ä deo patre 
praeter Jesum, in quo unico salvamur, si salvamur, multo 
magis exaudimur. Scriptum est enim: Quaecumquae orantes 
petieritis in nomine meo, dabit vobis. Orationi autem adiuncta 
debet esse fides, Dei promissionem apprehendens iuxta dictum 
Quaecunque orantes petieritis, credité et accipietis, fides autem 
ex auditu, auditus per verbum Dei ex citatur et accenditur 
ad invocandum Deum in nomine Christiano. 

Ego Andreas Lylkovith Wichtshensis quondam Parochus 
Schadman sub Dominio Werchskev, fateor et recognosco, 
hos supra dictos articulos Septem, esse articulos doctrinae 
atque professionis meae, quos fateor me non ex Zvinglianorum 
aut Anabaptistarum doctrina hausisse. Sed ex ea confessione 
quae 1530 anno imperatore Carolo Augustae exhibita est. Et 
cum sit illa confessio consensus verae ecclesiae, et ideo non 
tantum inhis, quos recensui articulis, sed in reliquis omnibus, 
huic confessioni assentior et firmissime adhaereo. Hoc quoque 
scriptum meum exile iudicio illius ecclesiae quae eam confes-
sionem amplexa est. Ut debeo permitto, nam nullum aliud 
genus doctrinae amplector. Cum videam hoc esse perpetuam 
Ecclesiae Christi vocem. 

Actum Tirnaviae in festo Beatorum Apos-
tolorum Philippi et Jacobi. Anno 1560. 

2. A le lkész fe leségének k é r v é n y e I I . Miksához , férje 
szabadon b o c s á t t a t á s a i r án t . 



DURCHLEUCHTIGISTER GROSSMECHTIGISTER KHÜNIG 
Z U BEHAM ETC. ALLERGNEDIGSTER HERR. 

Zu Eur Khüniglichen Wierrdt etc. alls ainem Liebhaber 
der Göttlichen warhait unnd Christlichstem Khünig unnd 
Pottentaten fleich ich armes verlassen unnd betrüebts Weibs
bild, sambt meinem verlassnen Sun. Diemüetigst Bittende 
Eur. Küniglichen Maiestät welle meine Bitten allergnedigst 
anhören. 

Der Hochwirrdigst Herr Erzbischoff von Gran hat Jüngst-
lich zu Tirna ain sinodum unnd Examen unnder denen 
Pfarrherrn gehalten, zu welchem auch mein lieber Herr Hauss-
wierdt, Herr Anndre Kuppitz Erfordert worden, dann er 
Pfarrer unnd Pastor, im Marekht Schadmansdorff diser Zeit 
gewest, das Heilig Evangelium, wie es an Ime selbs, unnd 
Cristus Jhesus unns gelernnt. Hell und Clar geprediget. 
Desshalben seind Ime etlich articel fürgehalten worden, auf 
welche er sein Cristliche Confession unerschrockhen getan 
auf solche Confession ist er zur Eewigen gfenekhnus Condem-
niert und geurtailt worden unnd soll auch solches auff der 
Wellt Niemanndt sagen, unnd ist gefencklich genn Sandt 
Wenedicten, so Nahendt an der Türckhischen Granitz ligt, 
gefüert, und daselbs In gefanntkhnus verhalltten wird. Ich 
aber hab khain Wissen, ob man I n daselbs Erhungern, oder 
wie man mit I m Hanndle. 

Derhalben khumb zu Eur Küniglichen Wierde etc. alls 
ainem Lieb unnd Hanndhaber der Warheit unnd dess Heiligen 
Evangely Ich demüetigst bittendt, Eur Küniglichen Wierde 
welle allergnädigster Mittl unnndtd Weeg fürnemben, damit 
meinem Lieben Herrn unnd Haussmwierdt geholffen unnd 
der gfenekhnus bemüessigt mucht werden. Solches wirdt 
Gott der Allmechtig durch Cristum unnsern Hailland, umb Eur 
Khünigliche Wierde unnd derselben geliebsten gemahel unnd 
Khünigliche Khinnder, mit Verleihung lannges Leben, — Glück
liche Regierung Reichlich unnd Überflüssig vergellten Eur 
Küniglichen Maiestät und mich Arm Betrüebts Weibsbilldt, 
sambt meinem Sun diemüetigst bevelhendt. 

Eur Khüniglichen Wierde 
diemüetigiste unnd ganntz Verlassne 

Catarina Kuppitzin. 
A bécsi császári és királyi házi és államlevéltárban levő eredetiről 

közli Dr. Loesche György, 
bécsi theol. tanár. 



SZABÓ LÁZÁR ÉNEKE.*) 

Szóljunk az szent Ágostonnal mostan az mennyországról, 
Mindön emoör meghallgassa, szive viduljon ebből, 
Mert mindnyájan még oda felvitetünk innét alól. 

Csak vágyódik szomjú leiköm most az örök kútfőre, 
Én testömben öntött elmém néz csak az Ur Istenre, 
Mely tömlöczből ha juthat k i az mennyei életre. 

Áhítozik számkivetett hazáját emlegetvén, 
Ez mostani szorulását, sok ínségét tekintvén, 
Az bün miatt k i t elvesztett, kesereg dicsőségén. 

Régi boldog állapotját mostan is sirathatja, 
Mert mint annak drága voltát szóval k i nem mondhatja, 
így bizonnyal nyavalyáját most meg nem számlálhatja. 

Jóvoltáról, öröméről az örök boldogságnak 
Valljon k i tud méltán szólni az gyarló emböröknek? 
Hol mindenök szép eleven gyöngyökből építtettek. 

Czifrás arany magas házak szép drága küből vannak, 
Székök, ágyak, szép edényök ott fényösen villognak, 
Merő nömös drága küből mindönök alkottattak. 

Egész mindön vera szerint padimentom csak arany, 
Fényössége mint kristálnak szóval kimondhatatlan, 
Várak nagy és bátor benne, semmi sincs haszontalan. 

*) Az ének a nagydobszai kódex 275. a—282 b lapjain olvasható, 
felirata ez : Ex Augustino confacta per Matheum Scariceum, mely szerint 
ezen ének Skaricza Máté buzgó XVI. századbeli reformátor müve lenne, 
mig a versfök szerint Skaricza útitársáé, Szabó Lázáré. Az ének ere
dete így a XVI. század végére tehető. B. I . 



Undok sár és szemét, gané, semmi ott nem láttatik, 
Szörnyű hideg, iszonyú tél ingyen sem halláttatik, 
Sütő hőség, ár talmas tél senkiben sem vékozik így. 

Sok virágok, drágaságok, örök rózsák ott vannak, 
Kies éltető tavasz, szelek csak önként vidáméinak, 
Piros sáfrán, fehér liljom, balzsamok illatoznak. 

Mező virág, rétek, vetemények láttatnak, 
Ékös mezők, tejforrások mind csak önként származnak, 
Patikához válogatott drága kenetök vannak. 

Az gyümölcsök, fügék, almák soha le nem hullanak, 
Szép virágok zöld erdőben k ik elegyessen vannak, 
Hold járása , napnak fénye, csillagok nem változnak. 

Tündöklő fő világosság abban az bárány Christus, 
Mindörökké ott az várost élteti az Ur Jézus, 
Időjével homályos éj nincsen, csak nap az Christus. 

Egyönként mind az szentök is világosság mint az nap 
És k i k i mind az Christussal örökkévaló szent pap, 
Diadalmat és koronát senki tőlük el nem kap. 

Nagy örömben, uraságban megunás nélkül vannak, 
Meggyőzetett ellenségön nyereségöt számlálnak, 
Bánat , kár és az félelöm hozzájok nem járulnak. 

Az természet bennök tiszta gyarlóságuk mind elmúlt, 
Szép ártatlan bölcseségök semmiben meg nem rútult, 
Az test le lki jóságokkal hiba nélkül megújult. 

Különböző akaratja lelköknek testüktől nincs, 
Testi-lelki egy nagy egész, bennök minden jóra kész, 
Meghanyatlás, botránkozás ű közöttük soha nincs. 

Változásiul megváltatnak, örök boldogság helyek, 
Első minden jó eredet és dicsőség életök 
És az Isten dicsőségét jelön nézi ű szivök. 

Tulajdon az örök élet nekik gazdag bűségök, 
Tökéletes állapotjok édösség eledelök, 
K i mint mind egésségök meg vagyon s mind örömök. 



Igön tiszták, szépök, vigak, dicsőséggel fénösek, 
Soha semmi történettel vétőkben nem eshetnek, 
Szükség, hőség, gond, betegség közöttük nem lehetnek. 

Tanulhatnak ez világi kárt és változásokat, 
Tökéletes nyers erejök élik virágzásukat 
És halálból levetkőzött halhatatlanságukat. 

Az Ur Isten k i mindent tud, holott jól megtanulták, 
Mi lehetett földön mennyön előtte tudatlanság, 
Egymásnak is szivök lelkök, mert tisztán által lát ják. 

Sok érdemök és jutalmak noha mind eloszlátik, 
Mindönöknek saját hi t i munkája megáldatik, 
Azért igaz szeretettel egymáshoz kapcsoltatik. 

Az szeretet ű javokat közönségössé teszi, -
Mindenöknek ű sajátja másokat is illeti , 
Mert ott egymást, mint ű magát k ik i vigan szereti. 

Saskeselyű természeti holt testet megérzeni, 
Az hiveknek gyors elméjök az Ur Istent keresi, 
Hol angyali eledeljét mindenkor készön leli . 

Szegött kenyér mindkét felől; házukban az Ur Isten, 
I t t csak hittel, amott aztán üljünk ő vele szemben, 
K i t soha meg nem unhatunk, mert szeretjük szüntelen. 

Az nagy bőség nem fundálhat valami megunásra, 
Az kivánság noha lészön, de nem lészön hijában, 
Vidámságos étöl, i tal nem juthat koplalásra. 

Dicsőséges szép éneklés és mindönféle zöngés, 
Kivánságok szerint lészön minden helyen az élés, 
Drágaszámu szent seregben mindegy az dicsekedés. 

Oly nagy vigasságos szóval áldják az köz teremtőt, 
K i ő nekik méltóztatott nagy sok nyereségűket, 
É s magában kimutatta nyilván az örök kincsöt. 

Lát ják szemben az mennyei királt, mint királyfit 
É s fölségös ülésökből látnak magas egeket, 
Napot, holdat, csillagokat mind alattuk számlálnak. 



Az kerek föld, k i megújult, alattok kicsin lészön, 
Gyorsaságok, birodalmok határosán nem lészön, 
Csak az Isten, k i náloknál feljebbvaló Ur lészön. 

Szent és tiszta szeretettel azt legfeljebb szeretik, 
Ő magokat miként egymást szintén vigan kedvelik, 
Krisztus Urunk vigy föl ide, mikor mindez betelik. 

Az jutalomba vivőknek nagy örömük csak te vagy, 
A te örök szolgáidnak te benned örömök nagy, 
Haszontalan szolgáidnak nekünk bő fizetést adj. 

Repülésre tőled várunk erőt az angyalokhoz, 
Ez világi nyavalyáktól hogy jussunk szent Atyánkhoz, 
K i számláljon mindörökké mennyei polgárihoz. 

Ez világi vitézködést vigyük véghöz hűséggel 
És tebenned nyugodalmat találhassunk bőséggel , , 
Hol magadért te magaddal élhessünk dicsőséggel. Finis. 

Közli: Barla Jenő. 



Kis Bertalan és Musay Gergely dunántúli ág. hitv. ev. 
püspökök egyházlátogatási jegyzőkönyve. 1631—1654. 

Protocollum visitationum ecclesiarum Cis Danubium iuxta invi-
olatam Augustanam Confessionem in Comitatibus Soproniensi, Castri-
ferrei, Szaladiensi, Veszpremiensi et Jauriniensi existentium, et praecipue 
sub Domino et patrocinio Ulustrissimi Spectabilis ac [Magnifici Domini 
Domini Comitis Pauli de Nádasd perpetui terrae Fogaras, et Comitatus 
Castriferrei supremi Comitis, equitis aurati, partium Regni Hungáriáé 
eis Danubianarum, et Confiniorum Canisae oppositorum generalis capi-
tanei, cubiculariorum regalium per Hungáriám Magistri, Sacrae Caesareae 
Regiaeque Maiestatis consiliarii, Domini nostri gratiosissimi, ex commis-
sione suae Magnificentiae per Admodum Reverendum Dominum Bartha-
lomaeum Kis superintendentem,praedictarum ecclesiarum et concionatorem 
oppidi Sárvár, et Generosum Dominum Johannem Vittnyédi, et cuiusvis 
Districtus seniorum peractarum et diligenter consígnatarum. — Anno 
1631—1654. 

Anno Domini 1631. Die 29. Mártii. 

Inchoata est visitatio generalis ecclesiarum, primum in 
oppido S. Nicolai, ad lacum Förtő sito, ministro verbi Dei 
carissimo domino, Nicolao Galgóci, vicinarum ecclesiarum 
seniore, existente iudice oppidi Michaele Pucikan, aliasVarga; 
aedituis Stephano Varga alias Hunyadi, et Gregorio Perák , 
praesentibus ecclesiae patronis generoso domino Stephano 
Dőry, generoso domino Georgio Bezerédy et coeteris do-
minis nobilibus, pariter et universorum auditorum prímariis, 
quae in hunc modum, per generosum dominum Johannen 
Vittnyédi, Ulustrissimi Domini Comitis etc. vicarium, Admo
dum Reverendum Dominum Barthalomaeum Kis superinten-
dentem ecclesiarum, et Reverendum Dominum Nícolaum Nárdai 
ministrum ecclesiae Csapodiensis adiunctum, peracta est. 

De doctrina Domini ministri. Tudománya és belső erköl
cse felől, minden dicséretet mond a keresztyén hal lgatóság, 
hogy ő kegyelme tudományában egyenes, és az Isten fiának 
szentséges evangéliumát rend szerint, s a sacramentumokat, 
egyházi tisztinek több részeivel együtt, a több eklézsiákkal 
egyaránt tanítja és szolgáltatja. 

Domini ministri de auditoribus. Pariter et dominus mi
nister, de suorum auditorum diligentia, et pietate in audiendo 



Dei verbo et usu sacramentorum nihil conqueritur, imo eos 
laudat. 

Proventus templi. Vagyon egy kelyh, kinek az pohara 
ezüst, a többi réz, de mindenestül aranyos. Tányéra is hozzája, 
az is aranyos. Vagyon egy velenczei ón kánná, kivűl fekete 
zomántzal és arany füsttel ékesített, k i t Szilvási Jakab urunk 
adott ajándékon az sacramentom kiszolgáltatására való bor 
felvitelre. 

Vagyon oltárhoz való két abrosz, kiknek egyikét, a k i 
retzés, és egy aranyos kis keszkenyőt idvözült Vinczekovits 
Jánosné adott ajándékon. Vagyon azon kívül más két kis 
keszkenyő is. 

Vagyon az Baglyosba két hold szántó föld, kiket most 
Horváth István bír, kiknek a végek az Szent Péter útára jár . 

I tem: az Szeret alatt Bezerédy György uram földei vé
gében, a csordajárás mellett, fertály háton hat hold szántó 
föld, kiknek kettejit fertály héján Pe rák Pé te r bírja, mellette 
egy holdját Raffai György, mellette ismét egy holdját Wargha 
György, mellette ismégh Mihina Mihály bírja két holdját. 

Item: az endrédi hegy alatt vagyon iugerum egy, melyet 
Göntzöl Bálint legált testamentumban az templomhoz, kinek 
egy felől szomszédja föl szélről Szivjártó Mátyásné, al szélről 
pedig Berczai János, kit most Vinkovich János uram kezében 
assignálunk. Ezekről, valamikor bevetik, minden hold földtül, 
valamivel bevetik, annak egy-egy köböl életet, az templomhoz, 
in super minden hold földről tiz-tiz pénzt. Egyet Horváth 
István bír, ha azokat bükönnel, vagy lentsével vetné is be, 
de ugyan mindenikéről egy-egy köböl rozszsal tartozik, azokrul 
való levelének, melyen az váras pöcséti vagyon, continentiája 
szerint, kiket ha ugyan vetni nem akarna az templom kárá
val, elvehessek tőle, és olynak adhassák , k i munkálja, és a 
jövödelmét adják az egyházhoz. 

I tem: A petőházi határon is ké t hold földnek mondanak 
lenni, k ik felől az boldog emlékezetű Eeczés János urunk 
által vizitáláskor 1598. esztendőben és Klaszekovits István és 
Téténi Dániel uraimnak vizitálásakor 1605. esztendőben az 
öreg embereknek hitük után való vallásokbul nyilván való 
erősség találtatott , mert Vargha Marton, Ternyák Péter ipa, 
többekkel együtt megesküdvén, szentegyházhoz való földek
nek vallották lenni, ezen helyhez, és most is Márthon Ambrus, 
k i annorum 71 és Himber János annorum 69 és Ternyák 
Péter annorum 70. megesküdvén solenniter, hitük után vall
j ák , hogy az öreg emberektől egyház földeinek hallották lenni, 
sőt Ternyák Péter azt is vallja, hogy az édes attya is Ternyák 



Balázs k i volt annorum 106. mikor meg holt, azokon az föl
deken éltében Petőházáról jöt tében által menvén, mondotta 
fiának Pé t e rnek : fiam erről megemlékezzél, hogy ezek a föl
dek templomhoz valók. Ipától is ezen szerint hallotta. 

I tem: Kovácsics Márton uram kegyességéből , újonnan 
fölépíttetett molnából sabbathalist igért az templom épületire, 
ugy hogy szombaton vecsernyekortul fogva, vasárnap vecser-
nyekorig valamit a két malom talál, iure perpetuo az szent
egyházhoz ajánlotta, czéh mester uraim gondviselése levén 
benne ; az molnárnak is semmi rész nem já rván ebből, mint 
akkorbeli molnár Tamás, k i fundamentumából építette a mol-
nát, kegyességéből erre kötötte magát . Kezdetik pedig az 
sabbathalia k i szedés, ez jövendő pünkösd ünnepe után. Az 
váras is gá t lásra megtaláltatván, igérte magát segítségül. 

Item: Vagyon két rét is, az egyik a gyöp szélin vagyon, 
praedikator uram rétje mellett, kit most Márthon Ambrus bír, 
tartozik róla egy funt viaszszal esztendőnként. Az másik 
vagyon az ember ölésnél való szigetben, k i t most Ternyák 
István és Bella György bírnak, ketten egy funt viaszt adnak 
róla esztendőnként. 

I tem: Vagyon a Les alatt egy rétecske, kinek szom
szédja most Beszprémi János, másfelől az Iquavize, kiről esz
tendőnként j á r denar 80. az templom szükségére, az előtt 
harangkötelet vettek vele, most is az szerint. 

Az meg nevezett hites öreg emberek, hitük után azt is 
vallják, hogy a Les alatt való Dobos nevü réret, ki t Zeke 
György uram bír, hallották régi eleiktől ezen templomhoz való
nak lenni, a melyről 1611. esztendöbeli vizitatioban emlékeset 
vagyon, hogy akkor söjtöri öreg polgárok bizonyságot tettek róla. 

Proventus parochiae. Volt egy szőlő az Ágh hegyben az 
sellyér szegi dűlőben, kit el hattak pusztulni. 

I t em: Vagyon annyi földe a parochiának, mint várasi 
egy helnek az Röjtök felé való mezőn kivül, és az szerda
helyi kertek alatt való táblán kivül, a hol osztály szerint 
nincs föld hozzá, hanem az fejkutnál, a szőlők alatt öt hold 
földet bír azok helyett. 

I tem: A petőházi határon vagyon föld iugerum 3. 
I tem: Vagyon két rét, az egyik az petőházi határnál 

való földeknél, az másik az sellér utczai kertek alatt, kiken 
teremhet tíz szekér széna. 

Item: Vagyon két ház jobbágy Szerdahely felől a váras 
végén egy más mellett, az Iqua vize mellett, mind a kettő 
helyes jobbágy, kiknek szolgálattyuk az úr ő nagysága helyes 
jobbágyi urbárium szerint való szolgálat szerint jár. Ezeknek 



pedig rounkálódásakor semmi étellel, de iure a minister nem 
tartozik, hanemha ex beneplacito valamelyiket segíti, iuxta 
Artículum 22. 

Proventus-ministri: Derekas fizetése itt az 'p réd iká tomak 
a váróstul Szerdahellyel és Petőházával együtt most ez: Ad 
száz forintot kész pénzt. A pénz fizetésének módja ez: hogy 
ház számra föl vetik, és két terminusra, Szent György és 
Szent Mihály napjára meg fizetik, kiváltképpen pedig eszten
deinek eltelésének napjára, úgy mint Szent Iván napjára. Ez 
mellett szánt az váras Szerdahellyel iugera 6. háromszor, és 
bevetik, a betakarása az prédikátor dolga. Ebbeli munkájáért 
a városnak semmivel nem tartozik a minister, hanem a bírák 
és czéhmesterek forgolódásáért, a mivel akar lenni, a minister 
jó akarattya. 

Az régi szokás szerint penigh az fizetés ez volt: Minden 
ember, vagy helyes vagy sellér, vagy lakó, akinek barma 
volt és három holdig szántott maga számára, adott triticum 
cubum unum. Akinek pedig marhája nem volt denários 12. 
avagy egy napi munkát, de ételt adott a minister az effé
léknek. Másnál lakó özvegyek denários 4. avagy egy napi 
munka, ezeknek is ételt adott a minister. 

Esküttetéstől ha ifjak dénár 20. és egy itcze bor, noha 
az előtt volt dénár 12. és egy itcze bor, de most ezzel job
bítja meg a keresztyén város. Két özvegynek esküttetésétől 
egy abrosz, avagy dénár 80. fél özvegytől félannyi. Kereszté-
léstül kappan egy, kenyér kettő, ha k i ezt meg nem adhatná, 
a kappanér t dénár 8, a kenyerekért dénár 4. tartoznak fizetni. 
Háznál való gyóntatásiul dénár 4. Introductiotul dénár 4. 
Halott felett való praedikálástól, akit templomon kivül itt kin 
temetnek dénár 40. Ha mivel meg akarja jobbítani, maga jó 
akarattya. A k i pedig templomban akarja temetni halottját, ad 
florenum 1. a templom épületire, a ministernek praedikállá-
sátul dénár 40. 

A csordásoknak akárminemü marhákat őrizzenek, az 
egyházi személy semmi fizetéssel nem tartozik. Viszontag a 
csordások az egyházi embernek semmi fizetéssel nem tartoznak. 

De Schola. Az scholaház várasi egy hely, és minden 
félre annyi szántó földe, rétje vagyon, mint egy helynek. 

Proventus rectoris. Já r az egész fárátul kész pénz fize
tése flor 20. ezt az egész fára fölvetvén, és czéh mesterek 
k i szedvén, két terminusra, Szent György és Szent Mihály 
napjára megfizetik. 

Petőházy uraimék, mivel prédikátor uram számára nem 



szántanak, a schola mester számára iugerum 3. megszántyák 
és el vetik időnek javában. 

Ezen kívül a mester fizetése gyermekek tanításától, a 
fárabeliek kántor számára den. 25. fizetnek, a vidékiek, amint 
velük megalkudhatik. Sokadalom pénz, i t t valótul dénár 2. 
vidéki dénár 4. Német gyermekektől j á r egy kántorra flor. 1. 
Sokadalomkor egy hüvely kés, vagy dénár 25. Minden fizető 
gyermek tartozik egy szekér fával, avagy dénár 50. Szent 
Gál napjára kakas 1. Sabbathalis egy-egy tikmony. 

De aedituis. Minden helyeken czéh mesterek hogy legye
nek igen szükséges, kiknek tisztük ez: 1. A templombeli cere
móniák és kiváltképpen az urvacsorájának kiszolgáltatásakor 
az egyház ember mellett lenni, és a közönséges jövödelemből 
bort az oltárra fölvinni. 

2. Az egyházi ember jövödelmét a keresztyénségtol esz
tendeig híven és fogyatkozás nélkül k i szedni. 

3. Templomnak, prédikátori és oskolai házaknak szük
ségesekre az egész keresztyéni hallgatóságot szorgalmazni és 
végre viselni úgy, mint akik Isten dicsősségének ispáni. 

4. Az egyház jövödelmének szorgalmatosan gondját 
viselni, úgymint a kikről nekik esztendőnként számot kell 
adni. A számadás pedig legyen a helynek prédikátora előtt, 
számot adván pedig, az egyház jövödelmét resignálja a követ
kezendő czéh mestereknek, mely jövödelemben sehova sem
mit egyebüvé el ne kölcsön, hanem az egyház szükségére 
prédikátori és iskolai házak épületire. 

V i s i t a t io ecclesiae Endréd i ens i s . 

Parocho Caspare Szeredi existente, indice Georgio Kusz-
lics, et aedituo Georgio Budesies, praesentibus iuratis civibus 
Martina Handalits, Michaele Horváth et aliis auditoribus pri-
mariis, die martii ultima. Anno 1631. 

De doctrina ministri. Tudománya és taní tása felől, és 
abban való szorgalmatossága felől, minden jó dicséretet és 
vallást tesznek a hallgatók, hogy tudniilik, a vasárnapi evan
géliumokat, a több eklésiák rendi szerint tanítja, és a sacra-
mentumokat is az Agendában való formán szolgáltatja. 

Domini ministri de auditoribus sententia. Vallja cons-
cientiose az minister, hogy az eklésiának hallgatói, mind az 
Istennek igéjének hallgatásában foglalatosak, az szentséges 
sacramentomokban való éléssel gyakran szorgalmatosak, és a 
mindennapi isteni szolgálatban és könyörgésben foglalatosak. 

Bona ecclesiae nulla sunt propter domum parochialem, 



quam Illustrissimis Dominus Comes contulit, quae domus quar-
talitia est. In vicinitate a septemtione Georgii Vargha, a me-
redie Andreáé Ticsek, ad quam terrae arabiles, et prata totidi 
quot ad domus reliquas. Cuius aedificatio et restauratio in-
cumbit auditoribus. 

Vagyon egy kelyh, tiszta ezüst aranyozott mind pati
nájával együtt, melyet régi eleik Velikéből magukkal hoztak, 
anno Domini 1515. csináltatván. Vagyon ugyan onnéjd hozott 
régi keszkenyő reá való, kin az régi betűkkel tótul vagyon 
carmasin selyemmel k i varrva Istennek tíz parancsolatja. 
Vagyon más himes reá való keszkenyő is, és egy oltárra való 
kék selyemmel szőtt, két szélben való abrosz. 

Proventus parochiae. Minden egész és fél helyes, egy-
egy köböl gabonával tartozik és tíz-tíz pénzzel. Sellér fél 
köböllel, és öt pénzzel. Másnál való lakó dénár 20. Az öz
vegy asszonyok dénár 8. Annak felette a prédikátori ház
hoz való földeket háromszor megszántják, ós időnek javá
ban elvetik. A betakarítása a minister dolga. Ezt pedig a 
szántást a ministernek fizetése és étel adása nélkül vigye 
véghez a hallgatóság. Kereszteléstül egy kappan, avagy 
dénár 12, és két kenyér. Beavatásiul dénár 4. Esküttetéstül, 
ha ifjak mind ketten dénár 12 és egy itcze bor, ha két özvegy 
dénár 80. avagy egy abrosz, ha fél özvegy, fél annyi. Háznál 
való gyóntatástul dénár 4. Halott temetéstül, ha csak ének 
szóval temetik dénár 12. ha pedig prédikáczióval dénár 25. 

P i l i a l i s Szergén és Agyagos. 

Volt ebben a filiálisban régebben templom is, mely a 
mezőben a csöbösi út mellett volt, mely immár teljességgel 
elpusztult, melyet Szent Márton templomának hívnak. Volt 
ehhez papi, avagy prédikátori ház is, mely mivelhogy most 
abalienáltatott , kényszeríttettünk bizonyos fárabeli öreg embe
reket megesküdtetnünk, és ennek s ehhez tartozandó több 
örökségeknek állapotja felől értekeznünk. 

Primus testis Amburus János, Agyagosiensis annorum 65. 
iuratus et examinatus fassus est: Tudom bizonnyal, hogy a papi 
avagy prédikátori ház volt i t t Szergénben, és ház is volt rajta, 
mely házban mikor pusztán állott volna Bella Benedek Ambrus 
Jakab leányát Németh Borbálát elvevén, azon papi házban 
vitte és abban laktak egy ideig, öcscsével együtt Bella And
rással . Ezek k i menvén belőle a tisztartók kényszerítéséből, 
mivelhogy a papi házban lakván, senkinek semmivel nem szol
gált , és másuva építvén házat, ezt pusztán hagyta, és mivel 



r ég i épület volt rajta, elpusztult. A helyét tudom, hogy sze
gény Eöri György uram foglalta volt el, és istállót építtetett 
volt reá, de k i engedelméből, nem tudom. Szállván Marton-
falvai uramra az örökség, tudom azt nyilván, hogy kínálta 
Martonfalvai uram, kínálta idvezült Klaszekovics István uramat 
mondván: ímhol édes komám, ha kegyelmed rá épít, ez a 
kegyelmedé, megadom; a mely ház helyen most veteményes 
kert vagyon Martonfalvainé asszonyom számára. 

Secundus testis, Handalits Márton, annorum 65. Endre-
diensis, iuratus et examinatus fassus est, de domo parochiali 
nihil aliud scire, quam quod ipsimet sergenienses fassi sunt, 
parochialis domus'fundum se habere Szerghinii. 

Tertius testis, Horváth Lukács, annorum 72. Endredien-
sis, iuratus et examinatus fassus est, ut et praecedens, hoc 
addito, hogy mikor visitálták volna egyházi uraim az eklé-
zsiákat Anno 1598. és 1605. esztendőkben, hallottam, hogy 
sárvári prédikátor uram Zvonarits Mihály, tudakozta volna 
idvezült Klaszekovits uramtul: István uram, Szergény és Endréd 
között a földeket birod e, kire István uram mondotta, a réteket 
birom, de a földeket nem. 

Quartus testis, Marcus Édes, annorum 73. Endrédiensis, 
inratus.et examinatus fassus est, ut praecendens. 

Quintus testis, Nagy Ferencz, Szergheniensis, annorum 
53. iuratus et examinatus fassus. Hogy ez előtt egy hónappal 
is, és annak előtte is egynehányszor is, hallottam Marton
falvainé asszonyomtul, hogy ezt mondotta a ház felől, szegény 
uramnak Eöri Györgynek az ur adta volt, i ly okkal, hogyha 
valaha prédikátornak kellenék, ottan vissza bocsátja. Sőt sze
gény Martonfalvai István is ugyan kényszerjtett bennünk, 
hogy a prédikátort oda hozzuk, és arra a papi házhelyre épít
sünk házat neki. Ezt szájából hallottam egynehányszor Mar
tonfalvai uramnak. Ahhoz való földek felől azt vallja, hogyha 
ré té i halas vize vagyon, tehát földének is kell lenni, de holott 
legyenek nem tudja. 

Sextus testis, Kis Tamás, Szergheniensis, annorum 46. 
iuratus et examinatus fassus est: hogy hallottam az édes 
anyámtul: fiam, ez mindenkor papi ház volt. De terris arabi-
libus nihil seit. Ezt is vallja: hallottam Marthonfalvainé asz-
szonyomtul, hogy azt mondotta, a jó komám prédikátor uram, 
ne pöröljön érette, csináltasson házat reá, én bizon vissza adom. 

Septimus testis, Kámán Miklós Agyagosiensis, annorum 
40. iuratus et examinatus fassus est, hogy hallottam, az meg
mondott ház helyt mindenkor papház helyének hivattatni. De 
terris arabilibus nihi l seit. 

Egyháztörténeti Adattár VI. 



Octavus testis, Somogyi János, Szergheniensis, annorum 
30. iuratus et examinatus fassus est, ut praecedens, hoc 
addito, hogy a Székes mellett, a nagy rét mellett való földe
ket Somogyi Simontul hallottam, hogy régente az papi házhoz, 
valók lettének volna. 

Bona templi: hic nulla, propter quam calix argenteus 
et deaureatus cum patella, quod habeatur, cum strofiolo quad-
rangulari. 

Bona, seu proventus parochiae Vagyon i t t Szerghényi 
határ és endrédi ha tá r között egy öreg rét, k in tiz és t izenkét 
szekér széna lehet. I tem: Vagyon az agyagosi földön, a 
nagy rétek rendiben egy nyilas, kinek egy része elerdősült^. 
de mégis meg lehet két szekér széna rajta. Vagyon egy halász: 
vize is, a két falu határa között. 

Proventus ministri. I t t a két faluban minden részben 
azon fizetése az egyházi embernek, mint Endréden. 

De vita ministri, nihil conqueruntur, imo laudant. 
Exercitium ministerii in Szergen et Agyagos alternatim 

peragatur. 
Judicibus in Szerghen Thoma Kis, aedituo Johanne* 

Somogyi. In Agyagos Nicolao Kálmán, Johanne Ambrus, Fran
cisco Nagy residentibus. 

Visitatio ecclesiae Seöytöriensis . 

Parocho Georgio Szömönyei, existente iudice Blasio Ba-
sits et aedituis Johanne Turbók et Michaele Foglyar, iuratisque 
civibus Georgio Kis, Ambrosio et Stephano Grebenitz. Anno 
et die ut inpraecedenti. 

De doctrina ministri. Tudománya és tanítása felől, é& 
abban való szorgalmatossága felől, minden jó dicséretet é s 
vallást tesznek a hallgatók, hogy tudniillik mindenképpen, 
mind a vasárnapi evangéliomokat, mind pedig a többi egyházi 
szolgálatokat a keresztyén anyaszentegyháznak rendi szerint 
administrálja. 

Reverendi domini ministri contra suos auditores. A mi
nister hallgatói felől in audiendo Dei verbo et usu sacramen-
torum nem mindenek felől panaszolkodik. Mindazonáltal akik 
lelkük üdvösségét szeretik, megjobbítják magukat. 

Bona ecclesiae. Vagyon egy kelyh. 
Vagyon egy rét is, söjtöri és endrédi ha tá r között, melyet 

kápolna rétnek hivtanak, eleitől fogván, tizenkét kasza alja, 
melyet minden esztendőn tiz forinton adnak el, a czéh mester 
veszi kezébe és a templom épületeire fordíttatik. Most hívják 



szentegyház rétjének. Templomban való temetésiül első halottul 
négyszáz bets, az után valótul csak száz bets jár . 

Proventus parochiae. Parochialis házhoz vagyon két táb
lában huszonnégy hold föld, melynek tizenketteje az Ikván 
tul vagyon az Han szélen, az tizenketteje pedig az Motsolánál, 
avagy magyarul az kender áztatónál. 

Item, vagyon két rét, a prédikátori házkoz, az egyik 
az Ikván túl az földek mellett, kin jó időben harmincz sze
kér széna meg lehet. A másik Sárosd felé Megyeri uram 
mellett az úr földei kire dűlnek, mely husz kasza állja lehet. 

Proventus ministri. Elsőben a meg nevezett tábla földeket, 
idŐrül időre, háromszor tartoznak a hallgatóság meg szántani, 
és a minister magjával bevetni, és boronálni. Aratására a 
prédikátor viseljen gondot és betakarására . 

I tenu Az Ikván tu l való öreg rétet is tartoznak meg
kaszálni és fölgyűjteni, s az egyházi ember házához hordani. 

A másik rétnek-gondviselése a ministeré. 
Ez mellett sem a szántastul, sem a kaszáltatástul , sem 

egyéb munka tételtül de iure a minister sem étellel, sem 
itallal, sem fizetéssel nem tartozik, hanem az ő jóakarat ja , 
ha mit praestal. 

I tem: Minden helyes tartozik egy köböl búzáva l ; seílér 
fél köböllel ; másnál lakó házas ember dénár 10- Özvegy 
másnál lakó dénár 4. Esküttetéstül ifjaktul dénár 12. egy 
itcze bor, két özvegytől egy abrosz, avagy dénár 80. Fé l özvegy
től félannyi. Keresztelóstül egy kappan, két kenyér avagy a 
kappanért dénár 8. Introductiotul dénár 4. Beteg ember gyón
tatásaiul dénár 4. közgyóntatástul dénár 1. Halott temetéstül 
ha praedikál dénár 50. ha ének szóval viszi dénár 12. Min
den helyes és fél helyes egy szekér fával tartozik. 

Visitatio ecclesiae Széplakiensis . 

Parocho vacante, felicissime recordationis Reverendo 
Domino Petro Pétsvdradi 12. Januarii Anni 1631. in hac 
eadem ecclesia honorifice sepulto, existente iudice Stephano 
Fejes, et aedituis Ambrosio Kaszás, et Francisco Tóth, et 
iuratis civibus Thoma Fekete, Stephano Hanseros, Johanne 
Pétsváradi etc. 1. die Április. 

De doctrina ministri piae memóriáé defuncti et moderni 
ex consentu Ulustrissimi Domini comitis et ecclesiae huc desig-
nati, Reverendi Domini Georgii Szömörnyei, fatentur huius 
ecclesiae auditores: Hogy mind az megholt boldog emlékezetű 
prédikátor urunk és atyánkfiának tudományának egyenessé-



gében, s mind tanításában s belső s külső maga viseletében 
i t t közöttünk harmintzegyedfél esztendeig lakván, megnyu
godtunk vala, és vele megelégedtünk vala, és azon szerint az 
mostani hozzánk rendeltetett kegyes lelkipásztorunknak is 
tudományával megelégszünk, és jó hírből hallott magavisele
tével megelégszünk. 

Bona templi. Ebben a farában kelyh nincsen, egy törött 
volt s el adták, és az árával vertek egy kupáeskát, ezüst 
aranyos kupácskát és födele fölött rózsássat, mely nem illendő 
kelyhez, és sacramentumok kiszolgáltatásához. Azért imponál-
tatott nekik, hogy mást vegyenek, promittalták is magukat, 
hogy vesznek. Az oltárhoz egy abrosz. Saródi és Széplaki 
határ között egy rét, k i mikor száraz volna tizenhat szekér 
széna lehetne rajta, de most mindenestül elfogta a viz. 

Proventus parochiae. 
I t t a prédikátori ház szabad földön vagyon, mindazon

által szántó földe meg vagyon, az kut fejű u ' jánál iugera 5. 
Az kettős halomnál 3 Az sarrodi út mellett 2. Az szabad 
földekben 1. 

Ezek a földek felől vizsgálódván, találánk azt ilyen 
böcsületes Öreg emberek hitük után való vallásukbul, úgy
mint: Szálai Mihálynak, Fekete Tamásnak, Hanseros Istvánnak, 
Kálmán Jánosnak, Horváth Mártonnak, Pörgendi Ambrusnak, 
k ik hitük után jó lelki ismerettel azt vallották, hogy a mos
tani pajtás kertnél szélről, az ur földei között három hold föld 
az prédikátori házhoz valók voltának, melyek helyébe szegény. 
Megyeri Imre urunk mikor ide szállott, táblában foglalván 
magának a földeket, és többektől is elvévén, ezekért a pré
dikátorsághoz való földekért adta az kútfeje kútjánál három 
hold földeket, melyek Horváth Markó, Varga Bálint és Tóth 
Ferencz házaihoz voltának. Mely kútfeje utjánál való földeket 
ha valamikor a jobbágy házakhoz valamely magistratus elfog
lalná, imez paj tánál való prédikátori örök földeket restituálni 
ta.rtozzonak. 

Item: Ezen hites emberek relatiója behozta, hogy az Ágh 
hegyen volt az predikátorsághoz volt három pintzés szőlő, k i 
noha most puszta, de jövendőben is az földe az prédikátori 
házhoz való legyen. 

Item: Vagyon réte^ry a tó szegletben. Rétkert is vagyon 
egy, k i t pap kertének hívnak, mellyekben lehet négy szekér 
széna. 

Proventus ministri. Prédikátor fizetése rend szerint ez: 
Minden hadul valakinek földe vagyon, vagy szántja, vagy 
nem, ad egy köböl életet, fele buza, fele rozs, és ez mellett 



valahány házas ember vagyon, minden ágytól tíz-tíz pénzt. 
Másnál lakó zsellér felesége-, és aki zsellér házban lakik is 
dénár 15. Özvegyek dénár 4. Ifjak esküttetésétől egy pint 
bor ára, ké t özvegytől egy abrosz, avagy dénár 80. fél özve
gyektől fél annyi. Háznál való gyóntatásiul dénár 4 kenyér 
ejíy; kereszteléstül egy kappan, egy kenyér. Introductiotul 
dénár 4. Halott temetésiül ha prédikál dénár 25. Az proces-
siótul nená r 8. Harangozástul dénár 4. Minden két házi gazda, 
valaki gabonát fizet, fával is tartoznak az egyházi embernek. 
Szánt a falu minden esztendőben négy hold földet, háromszor. 

I t e m : Az egész S/éplaki hegyvám a praedikátornak jár , 
és abból senki nem mentes ember. 

I tem: A prédikátori házat az egész keresztyén hallgatóság 
tartozik építeni. 

Scholae rectoris salarium. Minden háztól helyes emberek 
adnak dénár 12. Zsellér aki nem szánt dénár 15. Másnál 
lakó házas emberek is dénár 12. Özvegy asszonyok dénár 4. 
Halott temetésiül és harangozástul dénár 12. Ennek felette 
közönségesen faluul tizenhat köböl gabonát , kit a czéh mes-
erek tartoznak k i szedni. 

F i l ia l i s Sarrod anno 1631. Ápr i l i s 1. 

Judice existente Francisco É l ő ; aeditus Stephano Odor; 
teltinatore Basilio Debelyi, iuraűsque civibus Jacobo Szálai, 
Martini Horváth, Thoma L á s J ó etc. praesentibus. 

Bona templi. Vagyon itt egy keiyh, kit az ott való 
keresztyén hallgatóság, keresztyéni buzgóságából újonnan csi
náltatott . Tiszta ezüst mind patinájával együtt és aranyozott, 
és ezen egy kerek négy szegeletü keszkenő. 

Vagyon itt ez filialisban egy kápolna, k i most puszta 
á lapottal vagyon, kinek építtetésére igérte magát az i t t való 
keresztyén hallgatóság. 

Bona huius templi post praestita iuramenta certarum 
personarum annotarum sic sunt reperta. 

Primus testis. Élő Ferencz, annorum 55. iuratus et exa
minatus fassus est. Tudom ezt nyilván, hogy akarván ez 
puszta kápolnánkat építeni, mentünk volt Nádasdy Pá l urunk 
őnagyságához Söjtörre, segítség kérni, és seyitett meg őnagy
sága flor 10. Ugyan ekkor a söjlöri polgárok közül találko-
zának öreg idejű emberek, Tóth Is tván és Fekete Pál , k ik 
ezt m o n d á k : T i sarrodiak, mért kér tek a mi urunktól segít
séget, miért nem kér tek Megyeri uramtól, aki az egyház 
földeit éli ? És igy értvén az egyház földeinek állapotját 



tőlük, bíránk csak hamar azokat az embereket szegény Megyeri 
urunk elejben, k ik bizonyságot tevén a földekről, monda nékik 
Megyeri urunk: Ha hitetek szerint valljátok, hogy köblöt 
attanak a földekről a szentegyházhoz, én is megadom. Azok 
hites polgárok levén, vallást tettének ő kegyelme előtt, meg 
hitte szavukat, és megígérte i ly okkal: Mivel eddig tudatlanul 
éltem, adok tritica cubos 10. ez után Valamikor bevettetem, 
megadom a köblöt én is minden holdról, nem akarom, hogy 
más élje, és így ugyan akkor levelet ada ő kegyelme Megyeri 
Imre uram, mely levelet csepregi prédikátor Dongho Gergely 
uram i r t Széplakon, vele lévén szegény Péter prédikátor 
urunk. És azon levélre Megyeri Imre urunk keze írását r eá 
vetvén, adta volt kezünkbe, mely levelünk az elmúlt háború
ban veszett el. Sőt még azt mondotta szegény Megyeri urunk: 
ez a Zsiga fiam is átkozott legyen, ha meg nem adja. Ezt is 
tudom, hogy mikor egész falluul szorgalmaztuk volna a föl
deket, és Ujkérre a vármegye székibe be mentük volna, 
Megyori Zsigmond urunk maga is meg igérte a földeket Vághi 
István urunk előtt ezt mondván: Ne bántson uram ő nagy
sága törvénnyel, ma az ő nagysága részét kiadtam, valamikor 
ő nagysága akarja, méresse k i , és melyet értvén ezt monda: 
én vagyok patrónus az én jobbágyom részéről, azt k i nem 
adom, én adjak bár Isten előtt arról számot, hogy ezt meg
tartom. Tudom ezt is nyilván, hogy Ostffy János uram ide 
jővén, és ezek felől a földek felől beszélgetvén házamnál , 
monda: A falu képében én pörlök meg ez földről, és nem 
engedem. Elmenvén házamtól Megyeri uramhoz Széplakra, és 
ott egymással beszélgetvén, megjőve viszont házamhoz és 
monda : Am Ferencz biró, meg igéri Megyeri uram az én 
részemről a földeket, de nem kell egymástól elszakasztani, 
más módot kell benne keresni. Tudom ezt is, hogy vagyon 
egy halászó vize, k i t Motsolának hivtanak régenten, most is 
annak hívják. A régi öreg emberektől is azt hallottam, hogy 
áz egyházhoz való víz volt. 

Secundus testis. Szálai Jakab, annorum 55, iuratus et 
examinatus fassus est, ut praecedens, a söjtöri polgárok rela-
tiója szerint való levél k i kelést és Ígéretet, látta a levelet, 
kezében is volt. A halászó víz felől is, ki t Motsolának hivnak 
azt vallja, hogy az egyházé volt. 

Tertius testis, Boghár Mihály, annorum 65. iuratus, et 
examinatus fassus est. Hallottam egy Sebők nevü embertől, 
k i nekem azt mondotta: Mihály öcsém, ha valamikor meg 
kérdeztetel a sarrodi templom felől: a Széplaki útnál való 
földek, a templomhoz való földek; erről meg emlékezzél. 



Quartus testis, Galambos Márton, annorum 50. iuratus 
et examinatus fassus est, ut praecedens in omnibus punctis, hoc 
addito: Hogy mikor Megyeri uram megigérte volna a földeket, 
mondotta: egy igaz holdhoz mérjétek meg a földeket, vala
mennyi hold lészen annyi köblöt adok róla. A halászó viz 
felől is azt mondom, hogy egy régi öreg ember Hadaró János 
nevütül hallottam, hogy a Motsola nevü halász viz a tem
plomhoz való volna. 

Quintus testis. Szálai Péter, annorum 52. iuratus et exa
minatus fassus est. Mikoron Győr vészese után szolgáltam 
volna Megyeri uramat, és béres legénnyé levén szántottam 
volna a sarrodi kápolnához való földekbne: idvezült Megyeri 
uram hintóban k i jővén, és az ekét kezemből egy kevéssé 
kivévén, és szántván a földet, elhagyta, kérdvén tőlem: Péter 
tudod-e hova való földek ezek? Mondottam: Nem tudom uram! 
P é t e r ezek a tag földek a sarrodi templomhoz való földek. 

Sextus testis, Vörös Mihály, annorum 55. iuratus et 
examinatus fassus est. De terris arabilibus idein cum prae-
eedentibus, hoc addito: Hogy czéh mester lévén i t t a faluban 
a, megigért gabonáért egynehányszor mentem szegény Megyeri 
uramhoz, és mindenkor megigérte ezt mondván: Vörös Mihály 
most nincs cséplett, de mikor lészen megadom, sőt fiamnak 
is meg hagyom, ha halálom történik, hogy esztendőrül-eszten-
dőre meg adja. A levél felől is cum praecedentibus idem 
fatetur, hoc addito: Hogy mikor a gabona kérni elmentem, 
mint akkorbeli czéh mester, az a levél, ki t ő kegyelme adott, 
nálam levén két izben, és ezt mondotta szegény Megyeri 
uram: Vörös Mihály! ezt a levelet ugy őrizzétek, mint a feje
teket, mert a t i dolgotok e nélkül semmi. A halász viz felől 
azt vallom, hogy öreg Megyeri uram nekem adván a vizet, 
é n halásztam róla, és kegyelmének pénteki halat adtam róla, 
és hallottam magától, hogy azt mondotta: Vörös Mihály, a 
kápolnához való víz ám az, akiről az ebéd halat hordod. 

Septimus testis, Detse Péter , annorum 50. iuratus et 
examinatus fassus est. Hogy mikor Ostffy János uramat vittem 
volna Széplakra harmadéve Megyeri Zsigmond uramhoz, és 
beszélgetvén ő kegyelmek a szentegyház földei felől, monda 
Megyeri Zsigmond uram az én uramnak: No Ostffy uram, k i 
adom én a kegyelmed részét a földekből, a kegyelmed jobbá
gyinak, de a magam jobbágyi részét nem adom. Kire monda 
az én uram: Ugy báttya uram, de nem jó a földeket egy
mástól el szakasztani. Monda Megyeri uram: Szabad vagyok 
én , az én jobbágyimmal, vagy adok, vagy.nem. 

Octava testis, Illés Bálintné Ilon asszony, annorum 70. iurata 



et examinata fassa est, ut praecedentes in omnibus punctis, hoc 
addito: Hogy tudom azt, hogy Széplakon pap lakván, aki 
ide fárás volt, ezen templomhoz voltak és vannak földek, 
melyet pap földeinek hívtak, akkor és most is, mely, földek 
a Széplaki ut mellett vannak a sarrodi határban. Ezen föl
deket mikor Ostffy Jakab uram birta, Ostffy Jakab uram halála 
után Megyeri Imre uram foglalta el, és valamikor azokra a 
földekre parancsolták aratni, mindenkor azt mondták: A pap 
földjére menjetek. Tudom azt is, hogy Megyeri uram meg
igérte a tiz köböl gabonát a templomhoz, mivel hogy tudat
lanul birta a földeket, kiről levelet is adott volt, hogy esztendőn
ként köblöt ad a földekről, de a levél Bethlen háborújában 
ellenség miatt elveszett. Tudom azt is, hogy a megnevezett 
földeknek a végében a mely rét vagyon a földekhez, élték 
mindenkoron, és pap rétnek hivták. A halászó víz felől is, 
k i t Motsolának hívnak azont vallja, ut praecedentes. 

Nona testis, Elő Jánosné, Kata asszony, annorum 70. 
iurata et examinata fassa est, idem fatetur per omnia ut prae
cedentes, hoc addito, hogy megigérte szegény Megyeri uram 
mind a tiz köböl gabonát, s mind jövendőre esztendőnként , 
a föld köblöket, és még ezt mondotta: Átkomban legyen a z 
egyetlen egy gyermekem is, ha meg nem adja a szentegyház
hoz. Az ispánok is, amikor aratni parancsolták, azt m o n d t á k : 
Az egyház földeibe menjetek. A halászó víz felől is azont 
vallja, ezt hozzá tévén,- hogy az atyámtól is, k i itt való örökös 
ember volt, a szerint hallottam, hogy az egyházhoz való. 

Decimus testis, Szálai Mihály,' Széplaki, annorum 59. 
iuratus et examinatus fassus est. Tudom nyilván, hogy Kaszás 
Domjánnak fia Ambrus, meg halván az attya, k i Ostffi Jakab 
uram, akkorbeli vármegyebeli vice ispán idejében czéh mester 
lévén, a fia Ambrus töltötte at tyának czéh mesterségének esz
tendejét és Ostffi Jakab birván a szentegyház földeket, a 
templom számára való földektől tíz-tíz krajczárt szedett. 

Vagyon ehhez a kápolnához egy kis rét is Bel Sarrod 
nevű szigetben, kinek aszály időben hasznát vehetni. 

Item : Adott gróf Nádasdy Pá l urunk őnagysága, ugyan 
ezen templomhoz, ezen sarrodi gyöpön való Thoot ( = tavat) 
ki t meghalasi tván, sohova egyebüvé ne convertalhassák, és 
költhessék, hasznát ezen falubeliek, hanem egyedül csak azon 
templomnak hasznára és épületire. Alioquin amittent. Erről 
Őnagysága adott levelet, mely kelt Balffon 23. Maii. Anno 1630. 

Proventus ministri. Minden házi gazda, aki házban lakik, 
vagy szánt, vagy nem szánt tartozik triticum cubum 1. és 
dénár 10. Másnál lakó zsellér dénár 15. özvegy asszonyok 



dénár 4. ifjak esküttetésétül dénár 12. két özvegyétől egy 
abrosz vagy dénár 40. Fél özvegyétől fél annyi. Kereszteléstül 
egy kappan, egy kenyér, ha k i meg nem adhatja, aki mint 
megalkudhatik. Házi gyóntatásiul dénár 4. kenyér egy. Intro-
ductiotul dénár 4. Temetést iü ha prédikál toties quoties dénár 
25. ha pedig ének szóval fele. Ebben pedig a farában tar
tozik a minister minden harmadik predikáczióját tenni. 

Visitatio ecclesiae Hidegséghiensis . 
Anno 1631. 2. die Április. 

Parocho vacante felicis memóriáé domino Daniele Kewi 
seniore, in hac eadem ecclesia anno Domini 1630. in mense 
Martio sepulto, sub iudice Matthaeo Szabó, aedituo Nicolao 
Tóth, et civibus iuratis Thomas Toplyos, Michaele Martinkovith, 
Michaele Kovács Hidegséghiensibus; Petro Margisits et Matthaeo 
Grebenitz Homokiensibus, qui propter maximam templi et eins 
bonorum abalienationem et desolationem iurati sunt et mediante 
iuramento sequentem fassionem professi. 

Bona templi. Kelyhe Hidegségnek aki volt, és egyéb papi 
öltözet Bocskay háborújában a vízre a pusérok be ütvén, azok 
miatt vesztek el, mint a megnevezett hites emberek vallják. 

I tem: Homoknak vagyon egy ezüst aranyozott kelyhiik 
patinájával együtt k in két patyolat kék és vörös keszkenőcs-
kék vannak, mely kék keszkenőcskét, és egy kék fonállal 
szőtt abroszt Vargha Jakabné Zsófi asszony adott az oltárra. 

I t em: Kusevetz Miklósné, Ilon asszony testamentumban 
hagyott volt a templom épületire egy szőlőt, nyolczadfél pin
test, a Kövesen, melyet nem munkálhatván a kösség a sok 
háborúság miatt, kényszerít ettek eladni, akkorbeli Daniel pré
dikátor urunk consensusából, és az egész kösség közönséges 
akaratjából, Széplaki Törpendi Péternek flor 29. ki t a kösség 
egymásra kiosztott esztendőnként való nagyobb haszonért. 

Item : Ugyan ezen Ilon asszony hagyott földet is a szent
egyházra a Gattyás tónál, másfél hold földet, Martinkoviís 
Mihály földe végében. Másutt a Czila hegy fölött Horváth Pál 
mellett fél holdat, Bori hegy fölött egy fertály földet, Rasze-
povits Balázs mellett. 

Item : Bozon lakozó Tóth Andrásné Örzsébet asszony, 
k i Homokra jővén lakni, ott halt meg, és testamentumban 
beteg ágyában hagyott a templomhoz Buda hegyin öt pintes 
szőlőt, melyet a homoki öreg polgárok nem akarván, hogy 
elpusztuljon, el adtának pro flor. 10. azon homoki Himber 
Andrásnak jó pénzen, mely pénz most kezüknél vagyon. 



Ez hagyomány földeket, ezen visitatioban elintézvén, 
mivel ennyi időtől fogva az egyházhoz semmit nem adtának 
róla, adtak közönséges akaratbul Czila fölött való fél holdat 
Horváth Pálnak, kiről ad az, mikor veti egy köböl életet, 
valamivel be veti. Másfél holdját Martinkovich Mihálynak ez 
is a szerint másfél köblöt adván róla a mivel beveti, a fertályt 
Foglyos Tamásnak , kiről ad, mivel jó helyen vagyon fél köblöt 
a mivel beveti. I l y okkal, hogy valamidőn vetés alá valók 
lesznek, és be nem vetnék ugyan megvehessek rajtuk. Ha 
pedig pusztán akarnák tartani, hogy a templom kárt ne valljon, 
másnak adhassák, akik szántsák, vessék, azt is hozzá tevén, 
hogyha az egyházi ember akarja élni, ezen igassággal élhesse, 
de ha k i meg ganéjozta volna, három vetésig el ne vehesse. 

Bona parochiae. Vagyon itt prédikátori ház, k i fél hely, 
a több házak rendi szerint, kik fertály helyek, és ez két 
annyi. Vagyon ehhez rét a hely rétek rendi szerint, az úr 
réte között diófáknál, Homok felé, kin lehet három jó szekér 
széna. A másik a falu végén kertek alatt, kinek szomszédja 
Szabó Máté mostani bíró, kin lehet két szekér széna. Harma
dik Csurgó kút alatt k i magán vagyon, ezen is lehet három 
szekér széna. Negyedik ennek végében a megmondott bíró 
mellett, k in lehet két szekér széna. I t t a hidegségi földön 
két annyi földje van az egyházi embernek, mint egy polgár
nak, a mint régi visitatio tartja iugerum 3. Item homoki és 
hegykői ha tár között iugerum 3. 

Item. Volt egy szőlő a Torony hegyen, kilencz pintes, 
k i elpusztult. 

Item. Vagyon a parochiához két zsellér jobbágy, kiknek 
most nevük Kovács Mihály és Szabó Márton, k ik szolgálnak 
télen nyáron egy hétben, két napot. 

Proventus ministri. A prédikátor fizetése ordinarie ez: 
Minden háztul, akinek földe vagyon j á r triticum cubus 1. 
dénár 10. Zsellér házban lakó dénár 20. Másnál lakó totidem. 
Háznál való gyóntatásiul dénár 4. Esküt te tés tül ha ifjak 
dénár 12. egy itze bor. Ha két özvegy, egy abrosz, avagy 
dénár 80. ha fél özvegy fél annyit; Keresztel tetéstül dénár 5. 
komapénz egy-egy pénz. Ha leányzó dénár 4. Temetéstül ha 
prédikál dénár 25. processiotól fél annyi. Interductiotul dénár 
4. Kretágh napján minden háztul egy czipó, és egy pénz. 

Filialis Booz. Ebben minden szántó ember úgy fizetett 
régenten mint hidegségiek kinek ekéje vagyon, de szegény 
István prédikátorral alkudtak in dénár 25. Ezután is ha úgy 
megalkudhatnak a prédikátorral szabadság, hanem a régi 
fizetés fön áll. Az egyéb accidentialis fizetés egyaránt vagyon. 



Homok. Ezen filiális mindenben egyaránt fizet a hideg-
ségi mater ecclésiával, és semmi egyházi és prédikátori jószág 
ezen kívül nincsen. 

"Visitatio ecclesiae Hegykó' iensis quae modo est filiális 
Hidegségiens is . 

Bona templi. Vagyon itt két kelyh, az egyik ezüst, ara
nyozott patinájával együtt, kin régi betűvel való jegyzések 
vannak. A másiknak csak a pohara ezüst, de patinája és az 
állja réz, mindazonáltal aranyos. Vagyon ezen kelyhez két 
kis fehér keszkenyő. Ismég egy oltárra való abrosz, kék fonál
lal, deszkás módon szőtt. 

Vagyon két hold föld a pajta aljában, az árok hosszá
ban, kikről egy-egy funt viasz j á r a templomhoz, amikor 
k i beveti. 

De parochia et eius proventu. 
Ezen helyben lakozó öreg emberek Győrbe Márton mos

tani biró, annorum 45. Lencsés Márton annorum 66. Lencsés 
János annorum 58. Vargha Péter annorum 58. és Imre Mátyás 
hitük után a papi ház felől, és annak öröksége felől azt val
lották, hogy hallották a régi öreg emberektül, lett volna a 
plébánia ház a harang láb mellett, a város utczája hosszában. 
Szálai Istvánné Dóra effelől azt vallotta, hogy nyilván a házat 
mikor még fön volt és egy Benedek nevü pap egyházi ember 
lakott benne, kinek leányát a több meg nevezett hites emberek 
is ismerték, ki t Pap Katának hívtak, és férjétől Jóba Péter-
nének ; k i ez előtt tíz esztendővel halt meg. 

Ehhez való örökség felől azt vallják, hogy hallották a 
régiektől, az úr pajtája végében való földeket, k ik egy táb
lában vannak, a plébániához valóknak lenni és azok mellett 
való rétet is a patakig, ki t most is Pap rétének hivnak. 

Ezek felől a földek felől vagyon ily mentio az 1605. 
esztendőbeli visitatióban, hogy azokat mig nagyságuk élnek, 
de a szegény boldog nagy emlékezetű úr Nádasdy Ferencz 
urunk ő nagysága ezzel ajánlotta volt magát akkorbeli egy
házi uraink intercessiojára, hogyha prédikátor laknék Hegykőn, 
kész volna kezébe bocsátani, de mivelhogy most i t t prédikátor 
nem volna, a hidegségi szolgálván oda, annak is adott ő 
nagysága egy puszta helyhez való földeket élni, k i Káli Imre 
háza helye, Pete Bálint és Németh János közöt t ; kinek ezen 
fertály helynek mind földe, rétje, halász vize vagyon, mint 
szintén a több helyeknek; kit eddig István predikátorné élt, 
meg kell tudni micsoda igassággal bírja. 



Schola ház helyét nem tudják mondani hol lett volna, 
de a földeit jól tudják, és most is schola földeinek hivattatnak, 
melyek Lencsés János és Horváth Andrásné k i helyt birt, 
azok között vannak. 

Törvény ez volt régenten: Mivelhogy i t t sok halász 
lakott, Szerdanap hordtanak k i a piaczra halat, és ha a 
halásznak tíz hala fölött volt, egy hallal ebédjére a papnak 
tartozott mindenik maga embersége szerint a mikor adott, 
melyet a mostani meghitezett emberek is recognoscalnak. 

Proventus ministri . . . 

Visitatio ecclesiae Czenkiensis. -

Parocho Reverendo domino Emerico Papaeo, existente 
iudice Michaele Benes, aedituis Stephano Jököl et Mcolao 
Szabó, iuratisque civibus Michaele Gróf, Jacobo Kotsis, Anthonio 
Jököl, Andraea Dongho, et Andrea Kranitz, Georgio Posgai, 
et Johanne Flajskor ex filiali, aliisque auditorum primariis, 
3 die Április Anno 1631. 

De doctrina ministri. Tudománya, taní tása és abban való 
szorgalmatossága felől mindenekben s külső magaviselése felől 
is minden jó dicséretet tészen a keresztyén hallgatóság. 

De auditoribus Domini ministri sententia. Ezen eklézsiának 
hallgatói, mind Istennek igéjének hal lgatásában s mind a 
sakramentomokkal való élésben szorgalmatosak. 

Bona templi. Vagyon itt helyh, patinájával egyben, tiszta 
ezüst, aranyozott. Vagyon a prédikáló széken egy himes abrosz, 
kék fonállal szőtt. Az oltáron egy nyomtatott bőr. Az kelyhre 
adott ezen visitatiokor Lőrinczfalvainé asszonyom leánya Éva 
asszony, egy kerek keszkenyőt. 

Item. Vannak itt Czenken a templom épületire rendel
tetett földek, kiket czéh földeknek hívnak, kikről dézsmát a 
templom épületire szednek, kiknek rendszerint való állapotjuk 
és ez mostani gazdájok neve ez. 

A Kövecsesben sopron felé: 
. Szálai Andrásné Örzsébet asszony bír az út mellett 

hosszában három fertályt. 
Dongó András bír három fertályt mellette. 
Vargha János bír fél holdat, k i Dongó András földére dűl. 
Bene P á l bír négy holdat, azonra dűlnek. 
Molnár Miklós bír másfél holdat azon rendben. 
Horváth Pál , Tóth Ferencz veje bír három fertályt 

ugyan ott. 
Tóth Gergely bír három fertályt mellette. 



Kis Bertalan,sárvári prédikátor uram bír egy holdat. 
J ános Kovács bír két holdat ugyan ott. 

A fáészó mezőben. 
Vas Márton bír egy holdat. 
Horváth Miklós bír egy holdat. 

A szőlők aljában. 
Gróf János bír ké t holdat. 
Ensel János kovács bír két holdat. 
Jököl István bír egy holdat. 
Szabó Miklós bír fél holdat. 
Horváth János bír fél holdat. 
Kis Farkas, melyet most Jököl András bír, három fertályt. 
Katona Tóth János bír három fertályt. 
Tóth Mihály fia János bír három fertályt. 
Kebelei Tamás bír három fertályt. 
Jöcköl András bír két holdat. 

Volt még ez templomhoz más kelyh is, kit Tóth Mihály 
nevü i t t való polgár Győr vészese előtt való háborúban gond-
viseletlensége miatt vesztette el, idegen nemzetek, német 
vallon járván ezt a földet, föltörték volt ládáját, akkor czéh 
mester lévén és vették k i a kelyhet. De meg kérvén a több 
polgárság ismét meg adták, ezen czéh mesternek kezében, hogy 
gondját viselje jobb módjával. De csak ágyában tartván elve
szett, kiért ezen helynek gondviselő polgárai vele meg is 
pörlöttek, és convincaltatott róla^ hogy más kelyhet vegyen 
helyette, de mind ez mai napig is elhalladott. Sőt ezen czéh 
mesternek fiát Tóth Jánost is, k i megvallotta, hogy látta is 
az elveszett kelyhet attyának kezénél, sőt magának is kezében 
volt, szorgalmazták de nem szerzetté meg. 

Cogatur per magistratum. Ez meg nevezett Tóth János 
végezett előttünk az egész velállal az elveszett kelyhért tíz 
forintban, kit tartozik újra megfizetni a templom épületire. 

Item. A templomban való temetéstül jár a templom 
épületire flor. 4. 

De parochia et eius proventu. Vagyon i t t prédikátori 
ház, , a Szentegyház mellett fel szélről, melyhez a jobbágyok 
kertje megett egy tábla föld iugera 8. Ezeken kívül annyi 
földek vannak, mint egyéb házakhoz. 

Vagyon két szőlő. Az egyik az Agh hegyben egy fertály, 
most Szilvási Jakab szőleje mellette. Ehhez egy fél hold is 
vagyon. A másik szőlő vagyon a Bozi hegyen, az alsó hegy
ben, k i ép. 



Item. Vagyon hat helyen való rétje. Az egyik Keresztúr 
felé a domb alatt. A másik azon alól, ki t kerek rétnek hívnak. 
A harmadik a fölső malom végében az Ikva mellett. A negye
dik a bozi útnál. Ötödik a Cseglérben jó tábla rét. Hatodik 
Sopron felé a hely rétek között k i elpusztult és pap bokrá
nak hivnak. 

Vagyon itt a predikátorságnak hat zsellér jobbágya , 
kiknek szolgálattyokról az eklézsiátul adattatott levelük vagyon, 
kiknek étel adással törvény szerint nem tartozik a minister. 

Proventus ministri. A prédikátor fizetése ilyen renddel 
vagyon. Minden ember, valaki három holdat avagy többet vet, 
vagy van marhája, vagy nincs, ad egy köböl búzát, és ha 
zabot vet, azt is egy köblöt. A k i pedig három holdnak alatta 
vet, fél köböl búzát, és ha zabot vet, azt is fél köblöt. A k i 
pedig zabot nem vet, négy krajczárt ad. Valaki pedig semmit 
nem vet tizennégy krajczárt, vagy lakó, vagy zsellér, ha 
házas ember. Özvegy asszonyok, akinek semmi vetése nincs, 
másnál laknak, k ik rokkán ülőknek hivattatnak, dénár 4. 

Item- Az alsó malombul j á r minden héten fél köböl 
gabonája. A fölső malomból négy köböl esztendő által. 

Item. Az Agh hegyen, Pereszteg felől el kezdvén szám
lálni Szilvási Jakab uram szőlejéig, mely az uj láb szőleje 
mellett vagyon, a szőlőket, mindazoknak a szőlőknek hegyváma 
a prédikátornak jár , mely mikor épek a szőlők teszen finak 7. 
Ezekhez a szőlőkhöz vagyon egy-egy darab föld a szőlőknek 
hegyváma szerint, melyekről semminemű dézmával nem tar
toznak, mert a szőlőkhöz valók. Mivel pedig a szőlők rendi
ben némelyek parragok, valaki a parrag szőlőhöz való földeket 
éli, és ha mikor akárminemű maggal vesse is be, tartozik fél 
hegyvámmal. 

Item. A sedecima is a prédikátornak já r . 
Item. Já r t az uraktul posztó, öt réf sáya, egy ártány 

minden esztendőben, ezért hogy mindenkor Kereszturra kellett 
szolgálni, mikor az urak ott laktanak. 

Ifjak esküttetésétül denar 25. egy itcze bor. Két özvegytől 
egy abrosz, vagy dénár 80. Fél özvegytől fél annyi. Keresz
telőtől kappan 1. kenyér 1. Ha kappant nem adhat dénár 12. 
Introductiotul dénár 4. Házi gyóntatásiul dénár 4. Halott 
fölött való predikálástul dénár 25. Ha mikor mester nincs, a 
processiotul, ha csak énekszóval temetik dénár 12. Komapénz, 
egy-egy pénzt. 

De schola et eius proventu. 
Vagyon i t t schola ház, mely zsellér ház úgy vagyon, az 

alsó malom ellenében, de földeit a régi schola háznak, mely 



Káldy között és Mihály kovács háza között volt, a hely házak 
között éli. 

Vagyon ennek annyi földe és réte mint egyik helynek. 
Jár t i t t a schola mesternek fizetése az itt való vámról 

flor. 12. Az alsó malombul minden hétre egy fertály gabonája, 
és äz uraktul ruházatjára való posztó, és négy duga sója a 
vámháztól. Halott felett való processiotul dénár 12. 

Item. Az itt való gyermekektül egy kántorra. Abéczés 
gyermektül dénár 25. fölyebb való tudományutói, amint a 
mesterrel megalkudhatik. 

De pulsatoribus. Vagyon i t t harangozó ház, kiben eleitől 
fogván harangozót tartott a hallgatóság, s most is, kinek 
fizetése ez: Aratáskor minden holdtul adunk egy-egy kévét. 
Ennek fölötte szüretkor minden szőlőtül egy messzely bor, 
halottnak való harangozástul dénár 4. 

Filiális Dávid-Czenk. 
Dávid-czenki földön, a hosszú földekben vagyon két hold 

föld, k i annak előtte egyház földe volt, de egynehány esz
tendeig mások birták, mely az előbbeni 1616. esztendőbeli 
visitatiokor a mint meg bizonyodott, törvény szerint régenten 
egyház földe volt, de még most is azon embernél vannak, aki 
az előtt bírta. Ezekről a templomra tized jár t . 

Ezen filialisból a prédikátor fizetése egyez nagyczenki 
fizetéssel. 

Visitatio ecclesiae Pereszteghiensis. 

Parocho vacante, beatae memóriáé domino Stephano 
Fottyondi 20. Januarii Anno 1631. in hac eadem parochia 
solenniter sepulto, existente iudice Francisco Antal aedituis 
Valentinus Bors et Matthia Nagy, coeterisque iuratis Johanne 
Antal, Stephano Máthé, Benedicto Lencsés etc. praesentibus. 
Anno 1631. 4. Április. 

Bona templi. Vagyon itt egy kelyh, patinájával együtt 
tiszta ezüst, aranyozott, akin ezen következendő Szent Pál 
apostolnak mondása vagyon k i í rva : Calix benedictionis, cui 
benedicimus, norme communicatio sangvinis Christi est. Vagyon 
az oltárhoz egy kék fonállal szőtt vászon abrosz, három szél
ben. Vagyon a predikálló székre is egy fejér paraszt abrosz. 
Vagyon egy ostyasütő vas is. 

Ezen templomhoz j á r a fölső malombúi census, úgymint 
siliges cubi 8. melyet a régiek nyolczvan pénzre szállítottak 
volt le, mivelhogy akkor tiz-tiz pénzen jár t a rozsnak köble. 
És ezen változás lett Ádám deák i dé t t Énnek utánna Czernel 



Tamás és Pá l bírván, a fölyül megnevezett pénzt mindenkor 
megadták. Ugyanezen censust kéretvén idvezült Czimber János 
uramtul, ő kegyelme akkorbeli czéh mester Vargha Mihálynak 
adott kezéhez ezen templomra való épületre két esztendőben* 
censust flor. 1. dénár 60. 

Ezen censusról megesküdtettenek infra scriptas personas 
Antal Jánost, annorum 63. Lencsécs Benedeket, annorum 67. 
kik hitük szerint vallották ezt. 

Item. Valaki a templomban ben temetkezik, tartozik a 
templomra 1. flor. 

De parochia et eius proventu: 
Vagyon i t t prédikátori ház Anthal János mellett felszél

ről Sopron felé, melyhez vagyon szántóföld szintén annyi, 
mint egyéb akármely fertály házhoz, számszerinl 14. Annak 
előtte a plébánia ház a templomnál a cintériom mellett volt, 
melyhez imez földek rendeltettek a régiektől : 

A pap széliben iugera 6 
A Velyken is iugera 6. Ketteje rövid, a négye hosszabb. 
A szőlők utjánál iugera 8. egy tagban. 
A pinnyei szőlőknél, iugera 6. a ketteje felyül vagyon 

a lósi uton, a ketteje alul a pinnyei határnál . 
Vagyon két rét, egyik a pinnyei határnál a Berek alatt, 

mikor ideje jó l szolgál meg lehet tiz szekér széna, más idő
ben legalább hat. A másik ré t vagyon a gyöp végén az Ikva 
felé, melyen teremhet két szekér széna. 

Vagyon a predikátorsághoz másfél fertály szőlő az Ágh 
hegyben, urunk ő nagysága szőlője végében, melyet a község 
vett pro florenos 32. Pottyondi István prédikátor urunk ide
jében . 

Vagyon a parochiához zsellér három, kiknek szolgalatjuk 
ez: Szent-Iván naptul fogva kisasszony napig két-két napot, 
kisasszony naptul fogva Szent-Iván napig egy nap. 

Minden zsellér tartozik karácsonyi kappannal egy gyei, 
szekér fával is egygyel, egy meszely vajjal, és egy-egy túróval. 

Proventus ministri: 
A prédikátor fizetése ez: Minden ember, akárki legyen 

valaki szánt maga ekéjével, egy ekétől j á r triticum cubus 1. 
fél ekétől fél annyi; aki pedig nem szánt de maga házában 
lakik dénár 40. Másnál lakó dénár 20. Özvegy asszony dénár 
4. Vagy egy napi munka. Esküt te tés tő l : ifjaktól dénár 12. 
egy itcze bort, két özvegytől egy abrosz vagy dénár 80. fél 
özvegytül, fél annyi. Kereszteléstül kappan 1, kenyér egy, 
koma pénz, egy-egy pénz. Introductiotul dénár 4. Háznál való 
gyóntatástul dénár 4. közönséges gyón tatástul dénár 1. Halott 



temetéstül dénár 12. egy palaczk bor, ké t tál-étek. Ha pedig
len torba megyén csak dénár 12. 

De schola et eius proventu. 
Volt i t t iskola ház, melynek a helye most is fön vagyon, 

k i t régenten Deák Péter házának hívtak, most pedig Tompa 
György uram szomszédja alszélről, íbiszéiről pedig Pap Bene
dek háza helye; mező puszta; ehhez is szintén annyi főid 
vagyon, mennyi egy fertály házhoz. A mesterrel amint meg
alkudhatnak. 

De pulsatore. Vagyon i t t harangozó, kinek minden fer
tály főidtől j á r egy itcze bor. Búzából, amint vele megalkud
hatnak. 

Visitatio ecclesiae Pümyeiens is . 

Parocho Matthaeo Poduianits, existente iudice Martino 
Perneszi, aeditus Joanne Bunits, caeterisque iuratis civibus, 
Jacobo Farkas, Francisco Nagy, Balthasare Horváth, Michaele 
Pállya etc. praesentibus etiam generosis dominis Petro et 
Gabriele Szálai, patronis ecclesiae primariis. Anno 1631. 5. 
Április. 

De doctrina ministri. Doctrinam ministri approbant, pari
ter et dominus minister sedulitatem auditorüm in audiendo 
verbo Dei, et pietatem erga Deum. 

Bona sive proventus templi. 
Vagyon egy kelyh patinájával együtt réz, de aranyos. 

Vagyon reá való keszkenő is. 
Vagyon más kelyh is, k i t a nemzetes nemes patrónus 

urak Szálai Pé te r és Gábor adtának és conferáltanak ezen 
templomhoz a sacramentomok kiszolgáltatására, mely ezüst 
patinájával együtt és aranyos. 

Volt ezen templomhoz régi papi ruha is, és kelyhek s 
egyéb efféle egyházi jószág, k ik felől Antal János peresztegi 
polgár annorum 63. hite után ilyen vallást tett, hogy midőn 
egy Pozsgai Márton nevü ember lett volna czéhmester, annak 
idejében az egész fára megpörölvén vele, háramlott volt a 
vétek nem Pozsgai Mártonra, hanem a biróra, a k i a háború
ságban lehajtotta szekeréről, s úgy veszett el a papi ruha. 
Ben voltam a törvényében, de a bírónak neve eszembe nem ju t . 

De parochia. 
Primus testis Farkas Jakab. Annorum 70. iuratus et 

examinatus fassus est, hogy a régi papi ház felől semmit 
egyebet nem tudok, hanem hallottam Gerencsér Benedekné-
től, Ilontul, és Olasz Miklósnétul Luczától, hogy a régi papi 
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ház lett volna akkorbeli Nádasdi Andrásné pajtája helyén. 
É s ezt is hallottam azon asszonyoktul, hogy Gerencsér Bene
dek, azon Ilon asszonynak ura, czéhmestere volt akkorbeli 
papnak azon papi házhoz. 

Ezt is vallja, hogy jól tudja nyilván, hogy azon Nádasdy 
Andrásné Szalay Kata asszony, kertét kertéhez foglaltatván 
a papi ház helyt, Szalay Gábor uram neki ment és el vonatta, 
nem akarván engedni a papi ház örökségét. De amaz hatal
masabb levén ismég bekerteltette, s igy foglalta maga jószá
gához. 

A mostani prédikátori ház felől ezt tudom mondani, 
hogy csordás háza helye volt és ház levén rajta Csordás 
Gergely lakott benne. Annak utánna találkozván egy Gáspár 
nevű deák ide jönni szegény idvözült Szalay Gábor uramhoz, 
k i t behiván házához megmutatta ő kegyelme, dolmánt, men
tét, nadrágot fekete posztóbul csináltatván neki, fölszenteltette 
predikátorságra, és kényszeríttettünk szállítani a csordás házá
ban, k i nem vehetvén a papi házhelyet a megmondott asz-
szonytul, és ez volt legelső prédikátorunk ezen megmondott 
házban, k i innét tőlünk Asszony falvára ment. Tudom azt is, 
előbbi plébánia háznak határa meddig volt. Ezt is tudom, 
hogy azon régi papi házért búsítván a megmondott asszony
nak unokáját Bottka Kata asszonyt, Pogrányi János meg
hagyott özvegyét, sok ízbeli kéréssel mind az egyházi embe
rek, s mind az i t t való urak és kösség, esztendőnként csor
dásházat adott a csordásoknak. 

Secündus testis Nagy Ferencz. Annorum 73. iuratus et 
examinatus fassus est, in omnibus punctis ut praecedens. 

Tertius testis Horváth Boldizsár, annorum 53. iuratus et 
examinatus fassus est, in omnibus punctis cum praeceden-
tibus. 

Quartus testis. Pallya Mihály, annorum 53. iuratus et 
examinatus fassus est, ut praecedentes. 

NB. Mi visitátorok a fölyül megírt hites embereknek 
relátiojuk szerint, a régi parochiának ház helye revisiojára 
mentünk, és találtunk az első kapu fáira a paj tának, melyek 
az udvarház felől vannak, és a kertben, középaránt levő két 
szilvafa mellett való régtül fogva megtartatott megyére, a 
határját , velünk levén a fölyül megnevezett Szalay Gábor 
uram, és a falu bírája a fölyül megírt esküttekkel egyetem
ben, de legkiváltképpen Nagy Ferencz, aki legelsőben is föl
szántotta azt a helyet a megnevezett megyéig. 

Bona parochia et proventus. 
Vagyon a régi pap házhoz a Hosszak végében az ér 



mellett iugera 6. Azon éren való hidnál a hegykűi út mellett 
vagyon iugera 6. Ezeket a hallgatóság tartozik megszántani 
s bevetni, az arat ta tása maga gondja. A behordattatását a 
kösség j ó akarat tyából megcselekszik, megtalálván prédikátor 
uram őket. 

Vallják a fölyül megnevezett hites öreg emberek, hogy 
az itt való patrónus urak házától is, a prédikátorság földei 
szántására elküldöttenek. 

Vagyon két rétje, az egyik Pereszteg felé az Ikva mellett, 
a másik a Tejestó mellett, Szécsény felé, kiken leszen nyolcz 
szekér széna, kiket a hallgatóság tartozik megkaszálni és 
behordani, a prédikátor tartozik gyűjtésére gondot viselni. 

Item. A Pinnyén vagyon prédikátorsághoz való szőlő, a 
nemes szőlőhegyen fél csöbrös, melyet közönségesen vett a 
fára, és ennek minden munkáját a fára tartozik végre viselni. 
Ennek felét eddigien a Szécsényiek munkálták, de most pártot 
ütöttek és nem akarják munkálni. Cogantur per magistratum. 
Ebbeli munkál ta tásra a czéh mester visel gondot. 

ígér t Szalay Gábor uram jó akarat jából a prédikátor 
házához iugera 4. örökbe^ i ly formán, hogy a fára megszántsa. 

Proventus ministri. 
Vallják a megnevezett hites emberek Nagy Ferencz és 

a többi, hogy patronusok nemes házaitól j á r t flor. 2. Ányos 
János házátul j á r flor. 2. Besennyei házátul flor. 3. Nitzky 
Ferenczné házátul flor. 2. 

Ezen Nagy Ferencz czéh mester levén szedte is a meg
nevezett fizetését a prédikátornak, és meg is adták. És ennek 
fölötte vallják mindnyájan, hogy a nemes urak valamelyike 
korcsmájáról ennyi érő bort hordatott a prédikátor, be vették. 

Item. Minden fél helyes jobbágy fél köböl búzát s fél 
köböl zabot ad, és fél szekér fát, azaz ké t fél helyes egy 
szekér fát, vagy vagyon pedig marhája, vagy nem, ha éli 
helye földét tartozik a korczczal, hogyha pedig földét nem 
éli dénár 25. Másnál lakó zsellér tartozik dénár 12. Özvegy 
asszony, másnál lakó dénár 9. avagy egy napi munka. Esküt -
tetéstől ha ifjak dénár 12. Két özvegytől egy abrosz, vagy 
dénár 80. Fé l özvegytől fél annyi. Háznál való gyóntatásiul 
dénár 4. Temetésiül ha prédikál vagy énekel dénár 12. Keresz
telőstül egy kappan, egy kenyér és egy garas. A komák amit 
akarnak. Introductiotul dénár 4. 

Tartozik a hallgatóság harangozót tartani; 
Filialista Szétsén. 

Ebben szintén ugy tartoznak minden fizetéssel, mint a 



pinnyeiek, mind szántással, kaszálással, és mikor ott prédikál 
egy itze borral, két tál étekkel tartoznak. 

Nota. A lélekkel való szitok meg szűnjék, és a prédi
kátor elsőben meg intse arról; annakutánna valaki deprehen-
dáltatik abban, négy forintot vegyenek rajta, k i az egyházi 
épületre fordíttassék. A k i pedig meg nem akarja adni, a szent 
gyülekezetet kövessék. 

Ezen pinnyei templomhoz való hagyomány. Válya Lőrincz 
feleségestől fia diját flor. 40. jó féle pénzt hagyott a temp
lom épületire, mely Pogrányiné asszonyom kezénél vagyon. 

Visitatio ecclesiae Lósiensis. 
Anno Domini 1631. 5. Die Április. 

Paroeho reverendo domino Ladislao Hlinka Banovicensi 
existente iudice Basilio Fabian, aedituis Stephano et Matthia 
Tóth , iuratisque civibus Stephano Nehéz, Georgio Kapy, Geor
gio Keretsényi, Paulo Madarász, Thoma Czanigh praesentibus. 

De doctrina ministri. Dicsérik ő kegyelmük, egyenes 
tudományában és minden erkölcsében a ministert, s minden 
tiszte szerint való szorgalmatosságáról conscientiose testálnak. 

Sententia ministri de suis auditoribus. Dicit minister de suis 
auditoribus, esse ipsos negligentes ét in audiendo verbo Dei, 
et in usu sacramentorum, et circa praeces quotidianas. Quae 
vel ex symposio quovis communi negligunt. 

Item. Quod mercedem laboris non libenter persolvant, 
pfopter negligentiam aedilium. 

Bona templi. 
Vagyon egy kelyh, patinájával együtt réz, de aranyas, 

vagyon egy reávaló keszkenyőcske is. 
Vagyon régi papi ruha külön-külön színű. Vagyon egy 

kámsára való kereszt. Ruha fehér kamsa; test színű virágos 
kamsa, kín feszület vagyon. Fehér virágos kamuka kamsa, 
kék atlasz kamsa kin kereszt vagyon. Vont arany kamsa, kin 
arany feszület vagyon. Parochiale fehér. Két stóla, egyik fehér, 
egyik vörös. Praecinctorium. Fekete kamsa, kin feszület vagyon. 
F e h é r kamuka kamsa, kin vörös kereszt vagyon, a közepin 
egy üveg. Fehér kamsa. Réz monstrantia kupájával. Literáe 
indulgentiales. 

Ezen kívül a templomnak i t t sohul semmi jövödelme 
nincs, kihez semmi jövödelme nem volt. 

Vagyon egy ostyasütő vas. 
Proventus parochiae. 



Vagyon i t t prédikátori ház, k i nem a több ház rendiben 
vagyon, hanem magán való helyen, föl szélről Rátz János 
háza végében. 

Item. Vagyon a prédikátori házhoz két szőlő, egyik az 
Agh sodorban vagyon, egy fertály, a másik Nemes János 
hegyében, k i elpusztult. Ez helyett az Uj sodorban adtának 
mást a városiak, tizenöt pintest kikről senkinek semmit nem 
ád a prédikátor. 

Ez a szőlő régenten Schola házhoz való volt, és egyéb 
fizetése a mesternek nem volt hat-hat pénznél, és zsellértől 
három-három pénznél, de elhagyván pusztulni a mesterek 
a szőlőt, ennek helyében rendelt a város a scholához flor. 25. 
és így a város föl kapálván a szőlőt és megépítvén, adták 
az előbbi pusztult szőlő helyett a város a prédikátornak. 

Item. Vagyon szántó földe. Vagyon a kápolna ortovánban, 
k i t doboló fölött való földeknek is hívnak. Vagyon iugera 9. 
kinek egy részét Lesner Imrétől vette a város pro flor. 6. 

A szent Királynál vagyon iugera 4. 
A szili szeren iugerum 1. 
A hosszú oldalban iugerum 1. 
A kut fejben a kertek iugera 3. 
A Hölyes mellett iugera 3. 
A zsellérek kerté alatt iugera 3. 
Item. Referálják a hites emberek, qui iurati sunt et exa-

minati, hogy az uj Ampol régen papsághoz való föld volt, ki t 
László pap bírt, és a földes urak szőlőt építvén rajta, kire 
emlékezik némelyik a mikor ültették és Fábián papot hozván 
ide, Vitza Györgygyei alkudott meg tíz akó borban, hogy attúl 
fogva mindenkor tíz akó bor járjon a predikátorsághoz, k i t 
eddigien mindenkor meg adtának. 

Item. Vagyon három réte, egyik pap hölése, kin lehet 
tizenhat szekér széna, amikor ideje szolgál. Második sós rét, 
k i t most szántó földdé csináltak, k i lehet iugera 6. A harmadik 
a Komlósban, egy kis rét. 

Vannak a plébánia házhoz zsellérek 4. a szajkban való 
pap utczában, kiknek szolgalatjuk azon formán, mint a városi 
zselléreknek. Úgymint Szent-Iván naptul fogva Szent-Mihály 
napig két-két napot szolgálnak, az után minden héten egy 
napszámmal. 

Proventus ministri. 
Ebben a helyben fizetése a ministernek régtőlfogva ez: 

Minden helyes ember, vagy szánt, vagy nem szánt ad triticum 
cubum unum, avenae cubum 1. Ha zabot nem vet tíz krajczárt 
ad a zabért . 



Zsellérek és lakók, ha ugyan szántnak is nem adnak 
többet dénár 19. Hogyha pedig többen vannak is zsellérek 
egy háznál külön kenyéren, és ha másnál lakik is házas lakó 
azon szerint dénár 19. Özvegy asszonyok kik zsellér házat 
bírnak dénár 19. k ik másnál laknak dénár 6. 

Item. Minden helyes marhás ember egy-egy szekér fával 
tartozik; ha a fahozást nem akarja, minden rétéit megkaszálják. 

Ifjak esküttetésétül dénár 16. Két özvegytől egy abrosz, 
vagy dénár 80. Fél özvgytől fél annyi. K ere sztéléstül kappan 
1. kenyér 1. és a komáktul amit akarnak. Introductiotul dénár 
4. kenyér 1. Temetésiül vagy prédikál vagy nem, de ha föl 
kisérteti a temető helyre dénár 8. és offertorium. Háznál való 
gyóntatásiul dénár 4. kenyér 1. közgyónattul, aki mit akar. 

De Schola et eius proventu. 
Vagyon i t t Schola ház, kihez volt a sós rét közben egy 

hold vizes földe, ki t elcserélvén Fábián Balázsnak adott a 
Dobolyán két hold földet érette, k i t a mester él. 

Item: Vagyon készpénz fizetése flor. 25. 
Az uraknál a kastélyból j á r étele a mikor föl megy. 
Halotti processíotul dénár 8. Haragozó pénz dénár 4. 
Gyermekek tanításától mind az i t t valóktul, s mind a 

vidékiektől, amint megalkudhatik. 
Házhoz, ha halott föliben énekelni hívják vagy éjjel, 

vagy nappal, akivel mint megalkudhatik, mert a tizenhat pén
zen zöndülés lesz. 

Studiosi. 
A deákok mindenféle harangozással tartoznak, kiért 

minden szülőtül nekik egy-egy meszely bor. Halott temetésiül 
ké t tál étkek, egy kenyerek, ós borok is, a mikor vagyon. 

"Filiális Ebergó'tz. 

Ezen filialisból ezen öreg emberek voltának: Török Lukács 
annorum 68. Tóth András annorum 53. Vargha Máté akkor
beli biró, annorum 56. ekkor jelen. Ezek megesküdvén, hitük 
után vallották, hogy Puszta szőlőknek és Varjasnak is, akit 
hivnak, hogy hallották régi eleiktől, hogy ezek szőlők voltá
nak, és azt is tudják, hogy gyümölcs fák is voltának bennök, 
s ettek is a gyümölcsében, de nem tudják, hogy lósi vagy 
röjtöki templomhoz élték volna, hanem mindenkor az ebergő-
tziek élték. 

Vallják azt is, hogy mindenkor Lóshoz voltak fárások. 
I t t a prédikátor fizetése ez: Minden helyes, vagy szánt 



vagy nem triticum cubum primum et cubum primum siliginem. 
A zsellér ad dénár 9. 

Ezen kívül egyéb accidentia mint a városban, ezt hozzá 
tevén, hogyha helyben hivattatik a prédikátor s halott fölött 
prédikál dénár 25. Ha pedig eleibe megyén csak a halottnak 
s fölkiséri, mint a városiak dénár 8. 

A nemes uraimék ezen farában tartoznak triticum cubum 
unum,; mint az 1615. esztendőbeli visitatio tartja. 

A prédikátor harmad vasárnap j á r hozzájuk, ekkor 
tisztességes étele itala jár . 

Ebergótzi uraim is mind a prédikátori háznak s mind 
a templomnak épületire harmadával. 

A schola mester ezen filialishoz, amint referálják soha 
nem volt köteles, hanem ha mire kívánja szolgálatját, amint 
vele megalkudhatnak. 

Visitatio ecclesiae Kövesdientis . 
Anno 1631. 6. Április. 

Parocho reverendo domino Georgio Serényi, existente 
iudice Martino Kovats, aeditius Basilio Renes et Stephano 
Gratzol, uuratisque civibus Stephano Áts, Martino Palkóvits, 
Johanne Horváth alias Literati, Laurentio Bontzodi, Luca 
Horváth, Johanne Losonszki, Johanne Nagy et alias prae-
sentibus. 

Doctrina ministri. A község nagy dicséretesen tesz ő 
kegyelme felől emlékezetet és hogy mindenekben az evan-
géliom szerint, és amint a mi régi egyházi embereink taní
tották, a szerint oktat bennünket, conscientiose vallják. 

Domini ministri sententia de auditoribus. 
Conqueritur de negligentia auditorum in audiendo Dei 

verbo et sacramentorum usu, et quotidianarum precum et 
devastatione cemeterii. 

Bona templi. 
Vagyon egy kelyh, patinájával együtt tiszta ezüst, ara

nyozott, kinek a felső fiókján Jesus, az alsó fiókján Mária 
neve vagyon megírva. Vagyon egy török keszkenyő is vörös 
himmel. 

Vagyon egy fehér gyolcs lepedő az oltáron. Volt egy 
czótar is, melyet Csigó Péter párochialis jobbágy némi nemű 
vétkének büntetésére Tamás prédikátor, akkorbeli i t t való 
lelkipásztor akarat tyából s engedelméből Áts Is tván és Rénes 
Balázs uraimék je lenlétükben való végezesből vett az oltárra, 



mely megbizonyodott. A meg vételekor Musay Gergely lövői 
prédikátor jelen volt. Restítuat. 

Vagyon a prédikáló széken egy fehér gyolcs lepedő, és 
alatta egy csótar. 

Vagyon egy Magyar Gradual, szakadozott Huszár Gálé. 
Tót gradual is egy. Ostya sütő vas egy. 

Vagyon a szent egyházhoz az Alhegyen (vám) a szőlők alsó 
gyepűjétől fogva Podár György szőlőjéig, a temlomhoz tar
toznak hegyvámot adni, két pint hiján tizenegy fertályt. 

Proventus parochiae et eius bona. , 
Vagyon prédikátori ház itt, zsellér ház helyen, kihez 

semmi hold föld nincs rendiben. 
Vagyon azon kívül három helyen való táblában hat-hat 

hold föld Lövő felé iugera 6. A plébánia kerté végében iugera 
6. A viz állóban Sopron felé iugera 6. 

Hivnak i t t egy tóállást, végében a földeknek, Pap tavá
nak, k i t mikor aszály idő vagyon, valamint a papság földei 
k i mennek, a prédikátor avagy szántathat, avagy kaszáitathat . 
A szomszéd földek gazdái azonképen az ő földük végében. 

Rét vagyon három. Föles felé az osztályon egy, kin 
lehet három szekér széna. Másik a kis osztályban egy, ezen 
is teremhet egy szekér széna. A harmadik azon kis osztályok 
alatt egy, k in lehet egy szekér széna. 

Item. Vagyon egy szőlő egy fertályos az Uj hegyben, 
kiről a prédikátor senkinek semmit nem ad. Sőt ezt is vallják 
a hites emberek felőle, hogy az ur őnagysága lajstromában 
is liberális szőlőnek hívják. 

Item. Vagyon i t t öt zsellér jobbágy háza, kikben most 
ketten-ketten laknak, és szolgálnak minden héten egy-egy 
napot a hova parancsoltatnak. Elvégeztetett pedig, hogy 
azután ne legyen szabad több házat tartani két-két háznál 
egy zsellér helyen. Hanem aki maga könnyebbségére akar 
fogadni szabad, de az is tartozik hat-hat napszámmal a pré
dikátornak esztendőt által. 

Item. Ezen zsellér jobbágyok, akiknek marhájok vagyon 
és leszen is, a két napi szolgálatért marhával tartozik egy napon 
szolgálni, valamire parancsolja. 

Item. Az öt zsellér háztul karácson kapannal tartoznak. 
Caponibus 5. 

Proventus ministri. 
Fizetése i t t a prédikátornak eleitől fogva ez vol t : Minden 

maga barmával szántó ember ad triticum cubum unum et avenae 
cubum unum; aki czimbórával fél köblöt mindenfélét. A k i 
maga házában lakik s nem vet, ad crucig 14. A k i pedig 



másnál lakik, házas ember crucig 10. Másnál lakó özvegytől 
dénár 4. 

Mindenfelé a papság földeit megszántják, mind az őszit 
s mind a tavaszit, az őszit háromszor, és bevetik a maga 
magvával . 

I tem. Ifjak esküttetésétül dénár 12. egy itze bor. Két 
özvegyiül egy abrosz, avagy dénár 80. Fél özvegytől fél
annyi. Ha vidéki ide házasodik két annyi. Kereszteléstül, 
férfi gyermekiül dénár 5. kenyér 1. Leánytul dénár 4. kenyér 
1. Komáktul dénár 1. Háznál való gyóntatásiul dénár 4. Intro-
ductiotul dénár 4. Temetőstül ha prédikál dénár 24. és offer-
torum kinek-kinek embersége szerint. Ha nem prédikál dénár 
12. Az offertoriumi gyertya magáé . 

Item. Minden marhás ember egy szekér fát, ha meg 
nem hozza dénár 4. 

De schola et eius proventu. 
I t t a mostani iskolaház újonnan építtetett, k i az előtt 

nem volt, és csak zsellér hely, kihez vagyon hold föld 3. a 
ketteje a pap tavára dül, harmadik ismét Szabó Lőrincz ker té 
alatt. Ez földeket mindenfelé megszántják, a mikor melyre 
vetés leszen. 

Item. Minden szántó ember, ha csak két ökrön szánt is, 
egy-egy fertály gabnát ad, pénzt dénár 8. ha másnál lakik 
is. Akinek marhája nincs is, minden házas ember dénár 20. 
Harangozástól halott föliben dénár 4. Processiótul dénár 12. 
Hogy pedig estve, reggel és predikáczióra harangoz, minden 
házas embertül kenyér 1. Ha fölyhő elejben harangoz, minden 
szőlőtül itt valótul bor egy messzely, vidékitől két messzely. 

I t t való gyermekektől kántorpénz dénár 25. vidékiektől, 
akivel mint megalkudhatik. Német gyermekektől flor 1. 

Visitatio ecclesiae Röjtökiensis. 
Anno 1631. 8. Április. 

Parocho Georgio Kottloczi, existente: praesentibus gene-
rosis dominis Stephano Nághi, Stephano Poki, Georgio Tompa, 
Georgio Posa tanquam patronis ecclesiae primariis. I tem: 
iudice Georgio Tóth, aedituis Johanne Németh, et Martino 
Kerthai . Admissi sumus ad hanc parochiam visitandam per 
praenotatos dominos generosos, et dominos auditores, libere 
nullo contradicente. 

De doctrina domini ministri. 
A ministernek tanítása felől mindenképen dicséretet 

tesznek, hogy mind az evangéliumok predikáltatásában s mind 



pedig a szent sacramentumok kiszolgáltatásában, híven, tisz
tán és igazán eljár. Csakhogy még ekkorig ő kegyelme a 
cathechismust nem olvasta, s a mindennapi könyörgés is ekkorig 
minthogy nem volt ezen helyben szokás, azért ő kegyelme 
még meg nem cselekedte. Iniunctum ipsi est ut in posterum 
singulis diebus dominicis Catechismi pomeridianis horis prae-
legat, in quotidianis etiam precibus diligentiam suam exhibeat. 
Promittit. 

De auditoribus minister fatetur. Hogy nem mindnyájan 
restelkednek Istennek igéjének hallgatásában, de csak néme
lyek, kiket ezután Istennek igéjének erejével megintsen a 
minister gyakorlatosággal. 

. Bona templi. 
Vagyon itt egy templom puszta, kihez vagyon két kelyh. 

Az egyik tiszta ezüst patinájával együtt és aranyozott. A 
másik is mind patinájával ezüst és aranyozott, de a kelyheknek 
a feneke el törött. Vagyon a kelyhre egy keszkenyőcske is. 

Bona parochiae. 
Vagyon itt prédikátori ház, k i ház rendiben vagyon, 

kinek szomszédi, föl szélről Lábas Benedek, alszélről Benkő 
János . Ez sok ideig pusztán állván, egy Lukáts nevü prédi
ká tor Széplakról jővén ide, ugy csináltak föl. 

Vagyon ezen prédikátori házhoz a Csályban iugera 8. 
k i t most hat holdint szántnak. Az Oltoványban iugera 4. 

Item. Vagyon az Ikván tul Poky uram veteményes ker té 
mellett vagyon egy rét, kin megteremhet három avagy négy 
szekér széna. 

Accidentarii proventus. 
I t t a minísternek minden részre való földeit megszántják 

s bevetik, bearat ják, behordják. Rétéit a szerint megkaszálják, 
fölgyüjtik s behordjak. 

Minden helyes vagy szánt, vagy nem szánt, tartozik 
triticum cubum 1. dénár 28. és egy szekér fát. Ha fát nem 
hozathat, kinek marhája nincs dénár 12. Fé l helyes, kinek 
hat hold földe vagyon pro tempore, mivel fele hely földét 
földes ura birja triticum cubum 1. dénár 14. 

Zsellérek, k ik hat hold földet birnak, a szerint a mint 
a fél helyesek. Akik kevesebbet dénár 40. Másnál lakók 
dénár 20. Özvegyek, akár férfi, akár özvegy asszony dénár 
12. Két özvegynek esküttetésétől egy abrosz vagy dénár 80. 
Félözvegytől félannyit. Ifjaktól dénár 25. Kereszteltetéstül 
kappan 1. kenyér 1. és komapénz. Introductiotul dénár 4. 
kenyér 1- Halott temetéstül dénár 25. ha prédikál. Ha csak 
énekszóval dénár 12. Házi gyóntatásiul dénár 4. kenyér 1. 



Fi l iá l i s Musaj és Hegyszer. 

A musaiak egyaránt fizetnek a hegyszeriekkel együtt, 
mint a röjtökiek, hoc addito, hogy az ott való zsellérek, 
mivel kevés földjük vagyon, nem fizetnek gabonával, hanem 
csak dénár 40. 

Patroni huius parochiae. Mind a két helyben való pat-
ronusok fizetnek a ministernek mindenik triticum cubum 1-
dénár 50. 

Visitatio ecclesiae Lövó'iensis. 

Ministro verbi Dei Gregorio Musay, existente praesen-
tibus nobili domino Andrea Gallen,, nobili Paulo Szüts etc. 
iudice Georgio Portics, alias Koáts , senatoribus Johanne 
Thersak, Johanne Deák, Martino Obran, Marco Fejér, Thoma 
Szűcs, Michaeli Jágodi ts etc. Aedituis Petro Varga et Basilio 
Koáts . etc. Anno 1631. 8. Április. 

De doctrina domini ministri. 
A ministernek tanítása és tisztiben való eljárása felől 

igen szép dicséretet teszen a hallgatóság, hogy minden részei
ben tisztinek megfelel. Csak hogy ez kívántatik, hogy ő ke
gyelme tótul is néha-néha prédikállana némelyekért. 

Sententia domini ministri de auditoribus. 
Dominus minister némely auditoroknak röstségek felől 

panaszolkodik, et auxilium implorat, hogy authoritate D. 
Magistratus et ecclesiae admoneál tassanak ad diligentius 
audiendum verbum Dei. 

Bona templi. 
Vagyon egy kelyh, patinájával együtt tiszta ezüst, ara

nyozott. Két ostya sütő vas. Egy tót gradual nyomtatott. Az 
oltárra való egy abrosz három szélben, kék fonállal szőtt 
himes és veszős. Vagyon ugyan azon oltárra való egy paplan 
föle, pamukból szőtt, A predikálló széken is vagyon egy 
abrosz kék fonállal szőtt. 

Templom földei. A törvény fánál iugerum 1. k i t Szüts 
P á l bír . A várhelynél Bernáth Farkasná l iugerum 1. Ugyan 
ezen Farkasnak iugera 2. A csepregi útnál iugera 4. Kováts 
Benedek bírja. A Csurundban vagyon iugera 2. kikről annak 
előtte is jövödelem jár t a templomhoz, akiket bírt Szabó 
Ilonka, de meghalván magtalanul szállott a templomra, és most 
adtuk Nadarits Péternek, i ly conditióval, hogy minden esz
tendőben, mikor arra vetés lészen, tizedet adjon róla és 
husz-husz pénzt. Most pedig hogy magáévá tette tartozik 
flor 6. le tenni a templom épületire. 



A több földeknek is ez a jövödelme. Valaki pedig nem 
kövérítené a földeket és élni nem akarná, a város tőle 
elvehesse, aki kövéríti és élni akarja. Ha k i pedig be nem 
vetné, ha mikor a vetés arra lenne, tartozik egy köböl gabo
nával és dénár 20. Akit pedig a Farkas Nemeskér felé a 
gyöp mellett bír, mivelhogy kártévő helyen van, a két hold-
tul csak husz pénzt adjon. Ha pedig bükkönnyel vagy len
csével vetné, tartozik siligum cubum 1. dénár 20. 

Vagyon egy puszta szőlő is, k i régen elpusztult, mert 
a körül való szőlők is elpusztultak. 

Testes de bonis templi producti. 
Primus testis, Szőts Pál, annorum 80. iuratus et exa

minatus fassus est, hogy tudom nyilván, hogy szegény idve
zült Nádasdy Ferencz urunk, minek előtte megvette volna a 
dézmát a papoktul, csak köblöt szedetett az irtás földekrül 
és egyebet semmit sem. Minek utánna pedig meg vette volna 
a dézmát, kepét szedtenek minden irtás hold földekről úgy
mint tizedet és irtás pénzt dénár 20. így ezen egyház földei
ről tizedet szedtenek. A szentegyház mellett k i zsellér házacs
káka t most Gallen András uram bír, azok felől azt tudom 
mondani, hogy mindenkor szabad élő föld volt, és sok kender 
áztatót ötvenig avagy hatvanig a város ott tartott. Annak 
utánna csordás házat csináltatott volt reá, az is elpusztulván 
iskola házat, s ez volt első iskola ház Lövőn, mert ezen a 
földön az én emlékezetemre elein csak Sárvárott, Csepreghben, 
Kőszeghen és Sopronban volt, ezen kívül sohul nem volt iskola, 
hanem rendeltek azután Szentmiklósra, Lósra és Lövőre. Az 
iskolaház elpusztulván, azután csinálták volt a malom ut mellé. 
Ezen idő közben Gallen György uram megkérte a veláltól a 
templom mellett való helyet, és a templomot érette meg fehé
rítette belől maga költségén, az utátul fogva birta. Ugyan 
azon helyen tartottak a kovácsok méhelyt is, ós Podloski 
Jakab biró idejében adta a város Gallen György uramnak. 

Secundus testis, Terzák János, annorum 80. iuratus et 
examinatas fassus, est in omnibus punctis idem quod prior. 

Tertius testis, Deák János , annorum 64. iuratus et exa
minatus fassus, idem. 

Quartus testis, Obran Márton, annorum 53. iuratus et 
examinatus fassus est in omnibus ut praecedentes. 

Gallen András uram vévén eszében az egyház mellett levő 
zsellér házairól az inquiralást, a dolognak nagyobb erősségéért, 
és hogy a modo imposterum az egyházi embereknek se ő 
kegyelmével, se maradékaival veszekedések ne lenne, produ-
calá a város méltóságos levelét, melyben megolvasván mi 



nyilván találtuk, hogy a város szabad élő földe levén az a kis 
darab föld, adták az ő kegyelme attyának és Ő kegyelmüknek 
s m é g maradékjoknak perannaliter, azért, hogy a templomot 
belől, a maga költségén belől megépítette és megfehérítette. 
Ez pedig lett a föladás Anno 1572. Musits Mátyás i t t való 
prédikátor idejében, kinek a maga keze írásával is megerősít
tetett ezen levél. Ugyanezen zsellér házacskák felől, a nagy 
boldog emlékezetű Nádasdy Ferencz urunk is privilégiumot 
adván Anno 1599 az ő kegyelme eleinek confirmálta ő nagy
sága ezen váróstul adatott szabad élő földet. 

Bona parochiae et proventus. 
Ugyan ezen városban a templom mellett prédikátori ház 

mely fél helynek tartatik, de ezt nem régen csinálták ezen 
helyre, mert ez előtt közelebb volt a templomhoz, és a templom 
mellett való árok miatt nem csinálhatták az előbbeni régi 
házhelyre, hanem urunk őnagysága gratiájából egy részét, 
úgymint csak az udvarát ezen háznak Dokopendits György 
háza helyéből kellett foglalni. 

Ennek a háznak vagyon ennyi szántófölde, a plébániának 
ker té mögött, a táblában iugera 11. Ugyan azon táblaföldek 
fölött az egyház jobbágyok között egy hold, iugerum 1. 
Nemeskér felé. Sárvári út között és a patak között való 
dűlőben iugera 3. Nemeskéri ha tá rná l ingerum 1. A Gurundban 
iugerum 1. A vizesben a kertek alatt a keskeny földek iugera 3. 
Ugyan azon rendben iugera 3. A malom útnál Völcsei határra 
dűlőben két helyen iugera 2. A kövecsesben soproni útra 
dűlőben iugera 3. 

Rét a kövesdi határtól fogva az Úr Őnagysága földéig 
a patak mellett két felé 1. A nemeskéri hídnál ré t 1. A Gurund-
ban rét 1. Kertrét 1. 

Accidentarii proventus. 
I t t fizetése a prédikátornak ez: Minden szántó ember, 

a k á r helyes, akár zsellér, s aká r lakó akinek szántó barma 
vagyon, ha k i maga ekéjével szánt ad triticum cubum 1. 
Avenam cubum 1. Akinek fél ekefölde vagyon triticum cubum 1. 
Avenam cubum 1. Akinek egy marhája s máshoz fogja triticum 
granum 1. Avenam granum 1. Akinek marhája nincs, akár 
helyes, akár zsellér, akár lakó ad krajczárt 12. Özvegy férfi 
ha másnál lakik dénár 10. ha asszonyi állat dénár 4. avagy 
egy napi munka. Esküttetéstől ha ifjak dénár 12. egy itze 
bor. Két özvegytől egy abrosz, vagy dénár 80. Fél özvegytől 
fél annyi. A menyasszonynak introductiojától egy kanna bor. 
Keresztelőstül t ik 1. Introductiotul dénár 4. Házi gyóntatásiul 
dénár 4. Közönséges gyóntatástul , aki mit akar. Halott teme-



testül ha prédikál dénár 24. ha pedig csak ének szóval kisérik 
dénár 8. ha hivattatik. 

Vagyon itt a prédikátornak öt zsellér jobbágya, kiknek 
házuk az előtt csak ugyan öt volt, és mindenik háza helyen 
ketten-ketten laktanak. Most immár udvarokat megszaggatván, 
a négye mindenik magának külön-külön házat csinált, és így 
nyolcz kis házacskájuk vagyon magán-magán. Az ötödik a régi 
módon vagyon és ketten bírják. A jobbágyoknak kik most 
bírják, nevük rendszerint ez: A nap kelet felől való szeren 
Szabó Márton és Kováts Benedek, kiknek fölszélről szom
szédja Szalay Balázs al szélről Kultsár János háza. A nap 
nyugoti szeren laknak : Majdek Mátyás, Lentz György, Németh 
Mátyás, Tóth István, Kása Mihály, Deák Balázs, Pataki György, 
Balogh Ferencz. Ezeknek szomszédjuk fölszélről Vargha Pé te r 
díszéiről Posgai István erdőőrző. 

Ezeknek szolgalatjuk rendszerint ez: mind télen nyáron 
egy-egy napot. Aratáskor, a papság földeinek arat tatásában 
két-két napot. Akinek marhája vagyon, ha ketten össze fognak, 
tartoznak egy egész nap mind marhástul szolgálni. Ak i pedig 
maga fog be, ha nap estig szolgál két napszám. 

Item. Semmi egyéb adóval nem tartoznak, hanem öt 
zsellér háztól Szent Márton napban kappan 5. 

Item. Minden időre való földeit a prédikátornak a város 
megszántja. Az őszieket háromszor, tavaszi földeket is azon-
képen , s be veti. 

De schola et eius proventu. 
I t t a schola ház, zsellér ház és ennek csak négy hold 

földe yagyon, kiket kéremés szerint megszálltnak neki. 
Item. Minden házban lakó gazda, vagy helyes, vagy 

zsellér ad dénár 4. s egy fertály búzát. Másnál lakók dénár 4. 
Gallen András uram lakói dénár 8. 
Gyermecskéktől az i t t valóktul egy kántorra dénár 25. 

Vidékitől, akivel mint megalkudhatik. Német gyermekektől 
flor. 1. minden kántorra. Halott processiótul dénár 8. Harango
zástul dénár 4. Ezen kívül fölhő eleibevaló harangozástul j á r 
minden szülőtül egy-egy itze bor. 

Az i t t való gyermekek egy-egy szekér fával, vidéki dénár 
25. Vásárkor az itt való gyermek tartozik dénár 2. Vidéki 4. 
Német gyermek egy-egy késsel, avagy dénár 25. Szent Gál 
kakassal. 

Ennek fölötte urunk őnagysága Anno 1617. 2. die octobris 
Lethenyei István uram predikátorságában, supplicálván a város 
urunk őnagyságát a scholához való beneficiumért, obtineált 
város őnagyságátul triticum cubum 10. esztendőnként megadatni, 



a helységbeli hely adóbul. Kiről azon supplicatio hátára, urunk 
őnagysága jó akaratja szerint való adományáról keze irása 
alatt így vagyon a j egyzés : Ezen supplicans lövői városunkban 
lakozó jobbágyunknak megtekintvén könyörgésüket, és kivált
képen látván az ott való schola házhoz kevés fizetést, nem 
akarván több jószágunkban levő schola házakhoz rendelt j ó 
akaratunkat há t ra hagynunk, hanem a mi eleinktől, boldog 
emlékezetű szüléinktől adattatott és rendeltetett jókban meg
tartani akarjuk. Ehhez is a lövői schola házhoz jó akaratunkból, 
az ott való lövői hely adóbul rendeltünk és adtunk annuatim 
tíz-tíz köböl búzát, az ott való chola mester látván az ifjaknak 
tanuló voltukat, felét az ott valókra költse, felét magának 
tartsa. Hapedig nem volnának öreg ifjak, magáé legyen éppen. 
Datum ex arce nostra Sárvár die et anno ut supra. 

Comes Paulus de Nádasd. 

Filiális Nemeskér. 
Bona templi, sive sacelli. Vagyon itt két kehely, egyik 

ezüst kisebb, másik réz aranyas az öregebb. 
Solutio ministri. 
Ezen fára rendeltetett a lövői eklézsiához fililáisul. Fize

tése azért i t t a ministernek flor. 12. Melynek felének, úgy
mint hat forintjának megfizetésének napja Szent-György napja, 
felének a napja pedig Szent Mihály nap. Amikor pedig ide jön, 
minden harmadik vasárnap prédikálni, tartoznak ő kegyelmük 
czéhmester által ételt italt adni ő kegyelmének. 

Az oskola mesternek pedig fizetése flor. öt, ez a fizetés 
örökös fizetése, mind ministernek, mind pedig oskola mesternek. 

A több accidentalis proventus pedig úgymint keresztelés, 
gyóntatás, és egyéb temetés felett való predikállástul való 
fizetés szintén ugy mint Lövőn in ecclesia materna. 

Visitatio ecclesiae Horpatsiensis. 
Anno 1631. 

Ministro verbi Dei Martino Rotarii existente, praesen-
tibus Jacobo Mendel, iudica, aedituo Benedicto Czetöl, iuratis 
civibus Michaele Tóth, Valentino Tóth, Thoma Kováts in Horpáts. 
Item praesentibus providis dominis civibus Ledetziensibus 
Michaele Török iudice, Matthaeo Nagy, Basilio Hatos, Petro 
Somogyi. Item Egregio Domino Benedicto Thury officiali olludii 
Horpats. 

De doctrina ministri. 
A ministernek mind taní tása, s mind pedig a sacramen-



tomoknak kiszolgáltatásában való eljárása felől jó dicséretet 
teszen a hallgatóság, és tudományának egyenes volta félők 

Ministri de suis auditoribus sententia. 
Pariter et minister diligentiam suorum auditorum i n 

audiendo Dei verbo et usu sacramentorum commendat. 
Bona templi. 
Vagyon egy kelyh, patinástól ezüst, aranyozott, és erre 

egy kis kerek keszkenyő. Vagyon az oltáron egy kék fonállal 
szőtt abrosz. A predikálló széken is vagyon egy bécsi czótár. 

Testes de bonis templi producti. 
Primus testis. Tóth Mihály. Annorum 78. iuratus et exami

natus fassus est, hogy hallottam Cankó Páltól, k i i t t való 
predikátorság jobbágya volt, régi ember, hogy mondotta, hogy 
ő régi emberektől hallotta, hogy ezt a templomot, a nemeskéri 
ha tárban levő régi barátok ott levő clastromából építették ide, 
és mondja ezt is, hogy mikor hordották volna a követ, a 
hordásnak kezdetiben hetedik szekér eltörött volna, azon nemes
kéri falu helyen, és némü nemű nagy kegyességű patrona, aki 
építtette ezt a templomot, gondolta volna azt, hogy Istennek 
ítéletiből törött volna a kőhordás alatt a szekér, és így végezte, 
hogy Nemeskéren is építené ezen mostani kápolnát. így föl
építvén ezt a templomot clastrom formán, fehér barátokat 
hoztak bele ós Sziget veszélye előtt való időben mentenek el 
innét a barátok és az után fogva, mind prédikátorok lak-
tanak innét. 

A nemeskéri fára felől ezt tudom mondani, hogy volt 
i t t nálunk egy Péter prédikátor Kola János uram előtt i t t 
lakván, k i t én szolgálván esztendeig maga lován szekéren 
Nemeskórre hordoztam. Szegén Kola uramat is maga lován 
szekéren hordottam oda. Donghó Gergely prédikátor uramat 
is pedig magam lován szekéren hordoztam oda. Ennek fölötte 
ő r i Pé ter prédikátor is jár t oda. 

Item. Hallottam ezt is, a megmondott öreg embertől, 
hogy a Gurundban levő földeit az urnák, Nemeskérhez élték 
volna, és esztendőnként az ide való plebánusnak egy palástot 
tartozzanak a nemeskériek adni. De mikor az i t t való plébános 
panaszolkodott volna a szegény Nádasdy Tamás urnák a nemes-
kériekre a palástért . Be vévén panaszát , úgy kérte el a nemes-
kériektől a földet, hogy a papnak esztendőnként meg adja 
értük a palástot, és az utától fogva ő nagyságuk bírják a 
földeket. 

Hic intercedendum erit apud Illustrissimum Dominum 
Comitem pro pallio ministro ob possessionem istorum bonorum 
exhibendo. 



Secundus testis, Mendöl Jakab, annorum 51 . iuratus et 
examinatus fassus est, se nihil aliud scire de fundatione templi, 
hanem hallotta volna az attyától, hogy Pötön nevű helyből is 
hordták volna a kövét A nemeskéri kápolna építése felől 
semmit nem tud. A G-urundban való földek felőlis semmit nem 
tud, hanem hogy mindenkor ő nagyságuk birták. A nemeskéri 
fára felől azt vallja, ut praecedens. 

Tertius testis, Tóth Bálint, annorum 65. iuratus et exami
natus, de fundatione nihil seit, et terris illis in Gurund exis-
tentibus. De Nemeskériensibus fatetur cum praecedentibus. 

Quartus testis Nagy Máté, Ledecziensis, annorum 50. 
iuratus et examinatus fassus est ut praecedens de fundatione 
et terris arabilibus in Gurund existentibus. A nemeskéri fára 
felől mint a többi. 

Ugyanezen testisek és a több polgárság is vallást 
teszen arról, hogy vannak köblös földek a templomhoz, kik 
rendszerint imezek: Cseh Mártonnál iugerum 1 Cseh Andrásnál 
iugerum 1. Szabó Györgynél iugerum 1. János Deáknál 
iugerum 1. Pap Benedek iugerum 1. Czuppon Benedek 
iugerum 1. Nagy Máthé iugerum 1. Cseh Márton iugerum 1. 
Kis Ferencz iugerum 1. Az ál tal járóban: Parragh György 
iugerum 1. Latz P á l iugerum 1. Farkas Mihály iugerum 1. 
Az alsó dűlőben a ha tá rná l : Parrag György iugerum 1. Tőke 
Benedek iugerum 1. Bókon Mihály iugerum 1. Rusa András 
iugerum 1- Vargha Pá l iugerum 1. Rózsa András iugerum 1. 
Parrag György iugerum 1. Ezeknek a végében bír most Czötöl 
Benedek iugera 2, kiket a víz miatt most nem élhet. Márton 
prédikátor iugerum 1. Thomas Kovács iugerum 1. Mendöl 
Gergely iugerum 1. Koh Mátyás iugerum 1. Tőke Benedek 
iugerum 1. Czötöl Benedek iugerum 1. Mendől Jakab iugerum 
1. Nagy Benedek az öcscsével iugerum 1. Tóth Bálint iugerum 
1. Rátki uram házához iugerum 1. Poka Is tvánné iugerum 1. 
Bókon János iugerum 1. Cseh Andrásné iugerum 1. gogán-
falvai ha tár mellett. Tóth Bálint iugerum 1. Tóth Mihály 
iugerum 1. Nagy Máté iugerum 1. Bókon János iugerum 1. 
Czuppon Benedek iugerum 1. 

Ezekről köblöt szoktanak adni, valaki mivel beveti vagy 
búzával, vagy rozszsal, vagy zabbal. Ha pedig lencsével, 
bükönnyel, vagy borsóval, hát mindenikről tartozik avena 
cubo 1. Ezeket a földeket ilyen formán élik, hogyha a víz 
miatt nem vethetik, és ez meg bizonyodik, semmit róla nem 
tartozik adni. Ha pediglen valaki kaszáló ré tének tartja, 
valamikor kaszálja, tartozik avena cubo 1. De ha semmi módon 
nem akarja élni, az egyház kárával pusztán nem tarthatja, és 
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valamikor arra a földre vetés lenne s be nem veti, valamivel 
a többi beveti, olyan élet köblöt vehessenek rajta. Ha pedig 
a földet teljességgel pusztán hagynák, a földet megböcsülvén 
másnak adhassák . 

Ezen földekről való censusnak fele a templom épületire 
jár , fele a ministernek. 

Ezeken kívül a gógánfalvai és ledészi határ közben 
vagyon iugerum 4. kit Máté csornai préposttul vettek k i , 
mivelhogy Jankó P á l nevű, és több öreg idejű emberek által 
is, szegény idvezült Nádasdy Ferencz urríak őnagysága előtt 
megbizonyodott, hogy mindenkoron az egyházhoz való földek 
voltának, és az ulta fogva a két hely Horpács és Ledétz 
szántották s vetet ték az egyház számára éppen, az egyházi 
embernek erről semmi nem járván. 

Vagyon az egyházhoz egy kis kerek erdő is, k i lehet 
tizenhárom holdint, kinek széle, hossza egy, k i t Goácsosnak 
hívnak, k i t az egyház földint nevelt a község. 

Proventus ministri et parochiae. 
I t t a prédikátori ház volt eleitől fogva a templom mellett 

az egyház földin, és nem a több házak rendi között való. 
Vagyon ehhez táblánként szántóföld, a plébánia kerté 

végében mindjárt egy táblában iugera 13, a Berek alatt ké t 
dűlőben iugera 12. 

Item. A Hermesben volt a plébánia házhoz uram őnagy
sága földei között egy táblában iugera 12. k i k miatt mivel 
nagy szenvedésük volt az egyházi embereknek az úr őnagysága 
béresszolgái miatt, megtaláltatván urunk őnagysága az egyházi 
emberek által, az egyességért és csendességért , azok helyett 
adta őnagysága a faluban Czuppon Pál háza helyét, mely fél 
hely, kinek szomszédai nap keletről Hegedős János , nap esetről 
Rusti Mátyás, Ráthi György uram jobbágya. Van ehhez szántó
föld a több helyek rendiben, mint a több fél helyekhez iugera 24. 

Rétje is vagyon, egy hold szél, nyolcz rendű. 
Ezen helynek bírásában eddigien a minister békessé

gesen volt. 
Vagyon rét je a plébániának, a berek alatt egy, kin meg

teremhet tíz szekér széna. 
Vagyon i t t a kert alatt iugera 2. egymás végében, 

k i t eddig Parrag nevű jobbágy bírt, praetendálván, hogy vala
mely i t t való praedikátor zálogosított volna pro denários 80. 
neki. Nem tudván doceálni mi okbul lett legyen, readiudical-
tatott a minister kezéhez. 

Fizetése i t t a prédikátornak ez: Minden helyes, vagy 
szánt, vagy nem szánt, ad triticum cubum 1. Avenam cubum 1. 



zsellér fél annyit. Szent Mihály és Szent György napban adnak 
a helyesek hat garast, a zsellérek fél annyit. Szent Péter 
napján t ikmonyát 6. és egy tikfiat. Másnál lakó dénár 8. avagy 
egy nap munkálódik. Özvegy asszonyok dénár 4. avagy félnapi 
munka. Esküt te tés tő l : ifjaktól dénár 12. Két özvegytől egy 
abrosz, avagy dénár 80. fél özvegytől fél annyit. Keresztelte-
téstől kappan 1. kenyér 1. Introduetiotul dénár 4. Háznál 
való gyóntatásiul dénár 4. kenyér 1. Halott temetéstül ha 
prédikál dénár 12. 

Vagyon i t t hat zsellér, kiknek szolgálattyuk in generali 
synodo elvégeztetik. Addig szolgáljanak úgy mint eddig. 

De schola. 
I t t schola ház soha bizonyos helyben nem volt, hanem 

ahol a velál rendelt neki helyet. I t t a schola mesterséghez 
semmi szántó föld nincs. 

Egyéb fizetése itt a mesternek ez: Minden helyes t r i 
ticum granum 1. dénár 10. Zsellér fél annyit. Másnál lakó 
dénár 5. Özvegy asszony dénár 2. Halott harangozástul dénár 4. 
Halott processiotul dénár 8. Az i t t való gyermek tanításiul 
egy kántorra dénár 25. esztendeig egy szekér fa. A vidékiektől 
amint megalkudhatik. Vásárpénz dénár 2. Vidékiektől dénár 4. 
Szent Gál kakassá . 

Filialis Ledétz. 
A ledétzi fára minden fizetésben egyez a horpácsiakkal. 
A feljebb megjegyzett egyház földeit villongással birván 

eddig a gazdák, k i kellett mennünk ad oculatam revisionem, 
és úgy igazítottuk el, a szerint a mint immár felvannak jegyez
tetve. Jelen lévén Nagy Benedek uram csornai prépost ispánja, 
Mendel Jakab horpácsi főbíró, Tóth Mihály, Tóth Bálint, Csőtő 
Benedek, Thamas Kovács, Teke Benedek, Ledéczi Nagy Máté, 
Ledéczi Mátyás, és Horváth Mátyás előtt. Ezen Horváth Mátyás 
bírt egy darab rétet, ezeknek a földeknek végében, kit mondott 
lenni örök irtás réteknek, de ezen lelkiismeret szerint való 
megnézésben az egyház földből szakasztottnak ítéltetett, úgy 
hogy akiknek földei k i nem mennek a többi szerint azoknak 
földükhöz applicáltassék, megbecsülvén közigasság szerint mit 
érne. Ezen szerint Nagy György és Kis Tamás részecskéjüket 
is a többihez applicalhassák. 

Limitatio terrarum arabilium inter colonos parochiales 
Horpacsienses facta. Anno Domini 1631. 9. Jul i i in hunc 
modum. 

Ego Nicolaus Galgocinus, minister ecclesiae Nicopoliensis 
et vicinarum ecclesiarum senior, ex mandato venerabilis con-
sistorii, ad revisendam causam colonorum reverendi domini 
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Martini Rotarii parochiae Horpáts veniens, praetactorum colo-
norum terras arabiles, cum Reverendo domino Gregorio Musay 
ministro Lövőiensi, et iudice eiusdem loci, Jacobo Mendel et 
Thoma Kováts iurato cive sic limitavimus. v 

Mivelhogy ezen parachialis jobbágyok között, a földek 
felől vetekedés volt, minthogy k i többet, s k i kevesebbet bírt 
azokban sine ordine, ennekokárt lévén maguknak is kíván
ságuk az elintézés felől, imilyen formán limitáltuk, a mint ide 
alá megvagyon írván. 

Vannak a jobbágy házakhoz iugera 10. ki t köblös 
földeknek hívnak, melyekről a templom épületire j á r egy-egy 
köböl. A berek alatt: Kis Tamás iugerum 1. az alsó dűlőben. 
Szabó György földei közül rendeltünk neki iugerum 1. Szabó 
György iugera 1. Az által j á róban : Parragh György ingerum 1. 
melyet Mendel Gergelynek osztottunk és így maga fél hold
jáva l kit ekkorig bírt teszen ingera 4. A határra való dűlőben : 
Parragh György iugera 2. Tőke Benedek iugerum 2. Rusa 
András iugera 2. Ezek a templom épületire való köblös 
földek. A kert alatt az első dűlőben ötödfél hold, mely ház 
szám szerint oszoljék hat részre, a hat jobbágyra . 

Visitatio ecclesiae Egyházasfalvaiensis . 
Anno 1631. 8. Maii. 

Haec ecclesia hoc tempore vacabat ministro. Interim 
tarnen a generosis dominis patronis, ut et nobilibus caeteris 
et universa communitate, ad visitandum sumus admissi: Prae-
sentibus iisdem Generosis Dominis patronis. generoso domino 
Gregorio Pásztori, domino Paulo Szamay, domino Gregorio 
Básti. domino Melchiore Tompa, domino Stephano Pirithi, 
domino Johanne Iorovits aedituo Batizfalviensibus. Item ex 
filiali primaria Wölczey, domino Francisco Thötösi iurato 
assesore, domino Paulo Wölczey, Emerico Lorant aeditus. Item 
ex filiali Gogánfalva Benedicto Nagy iudice, et Johanne Toth. 

Bona templi. 
Vagyon egy kelyh, patinájával együtt tiszta ezüst, ara

nyozott éppen, és egy reá való himes tömött varrással való 
török keszkenyő. 

Item. Vagyon az oltárra egy nyomtatott kárpit, és ennek 
fóliben való egy sávojos abrosz, és egy pamukkal szőtt abrosz. 

Vagyon a predikálló széken egy rész sikkal szőtt czaf-
rangos czótar. 

Vagyon egy egletes kisded ostyasütő v a s . 



Item. Vagyon a templomhoz mindenestől iugera 24. k ik
nek kezdete a gógánfalvai ha tá r mellett három hold széllel 
vagyon és kimegyen az egész nemeskéri határ ig a két falu 
Gógánfalva és Egyházasfalva között. Ezekről köböl j á r az 
egyház épületire, a mivel bevetik. 

Ezenkívül, ezekben a földekben az egész fára közönsé
gesen szánt esztendőnként a templom épületire iugera 6. 

Item. Vagyon erdeje is a templomnak, három hold széllel, 
a gógánfalvai határ ig k i . 

Item. Vagyon a gógánfalvai hegyen három szőlő, jó három 
holdnyi, kiknek ketteje most puszta, az egyike valamennyire 
ép. Ezt néha kedves lelkipásztoruknak conferalta a fára ex 
gratia. 

Vagyon ezen szőlők végében három hold széllel egy 
dülőnyi erdeje Gógánfalva végén. 

I t t a szentegyház jövödelméről semmi inquisitio nem 
szükséges, mivelhogy az itt való nemes patronusok esztendőn
ként vesznek számot a czéh mesterektől. 

Parochia et eius bona. 
Vagyon ezen becsületes farában prédikátori ház Egy-

házasfaluban, a mely ugyan alkalmas curia gyanánt vagyon, 
gyümölcsös és elegendő veteményes kertével . 

Vagyon ehhez négy zsellér jobbágy, kiknek kevés szántó 
földük is vagyon, k ik a prédikátorság földéből szakadtak k i . 
Ezeknek szolgalatjuk rendi ez: Szent Lőrincz naptul fogva 
Szent Iván napig egy-egy napot szolgálnak gyalogul, Szent 
Iván naptul fogva Szent Lőrincz napig két-két napot. Ezek
nek de necesse et de iure étellel nem tartoznék, de mégis 
takarásban a mivel lehet táplálja őket. 

Ezen parochiához mindenestől vagyon szántó földe iugera 
45. a jobbágyokéval együtt az erdő alatt három hold szél, 
annak végében öt hold szél. Item végében öt hold szél a 
patakig. A patakon tul Nemeskérfelé négy hold szél. Item 
végében öt hold szél. Item három, ismét három, ismét három 
hold szél a nemeskéri határig. 

Hété egyéb b i t t nincs a földek végénél kiken lehet hat 
szekér széna. 

Vagyon erdeje a plébániának 9 hold széllel gyalókai 
határig. 

Item. A parochialis földeknek őszi vetésre való szántását 
a bevett szokás szerint mindenik fára az ő részét megszánt
ván és el boronálván, de a vetését prédikátor uram viseltesse 
végben. 

Accidentarius proventus. 



Minden maga marhájával szántható házas ember ad t r i 
ticum cubum 1. Avenam cubum 1. A k i czimborával szánt fél 
annyit. Akinek egy szántó marhája vagyon triticum granum 1. 
Avenam granum 1. Akinek pedig semmi zabja nem termene, az 
egy köböl zab tul dénár 25. A fél köb öltül fél annyit, fertály tul 
fertály szerint. Akinek pedig semmi marhája nincsen, szegény 
avagy más házában való zsellér ad dénár 10- avagy egy napot 
szolgál. Esküttetéstül kivel-kivel amint megalkudhatik. Keresz-
teléstül egy kappan, avagy tik 1. kenyér 1. Introductiótól 
dénár 4. Háznál való gyóntatásiul kenyér 1. és dénár 4. 
Halott fölött való predikálástul dénár 25. ha pedig kétszer 
prédikál két annyi. 

Ezen parochia áll éppen ezen négy faluból: Egyházas-
falvából, Basztifaluból, Völczejből és Gógánfaluból és a pré
dikátori fizetés is egyaránt van mindenikében. 

De schola. 
I t t schola ház eleitül fogva nem volt, hanem a mostani 

nemzetes patrónus urak az egész keresztyén hal lgatósággal 
együtt építették a mostanit. Ennek sohul semmi öröksége nincs. 

A schola mester fizetése ez: Valaki a prédikátornak egy 
köböl gabonát ad, fizet a schola mesternek triticum granum 1. 
dénár 10. A k i fél köblöt fél annyit. Ak i pedig egy fertályt 
ad a prédikátornak, az is ad a mesternek félfertályt dénár 5. 
Halott processiotul dénár 12. Halott fölött éjjeli virrasztáskor 
való énekléstül dénár 12- Ha pedig többször k íván ják : toties 
quoties. Halott föliben való harangozástul dénár 4. Szent Gál 
kakas 1. Gyermekek tanításától, i t t valótul egy kántorra 
dénár 25. Vidékitől ké t annyi, német gyermektől amint meg
alkudhatik. Já r minden gyermektől egy-egy szekér fa. 

Visitatio ecclesiae Ujkériensis. 
Anno 1631. 9. Maii. 

Ministro verbi Dei Johanne Fejér existente : praesentibus 
Michaele Kováts iudice, Johanne Erhart et Emerico Végh 
aedituis, senatoribus Benedicto Nagy, Johanne Végh, Paulo 
Reghós, Martino Balaskó, Johanne Szabó. 

Doctrina ministri. Ministerium et doctrinam domini ministri 
acceptant, et laudant auditores universi, pariter et de vita 
testantur. 

Domini ministri de auditoribus. Pariter dominus minister 
nihi l conqueritur de suis auditoribus circa auditionem verbi 
Dei et usum sacramentum. 



Bona templi. 
Vagyon ezen templomnak négy kelyhe, az egyik ezüst

ből van, aranyozott, a poháron való alsó fiótskáján JESVS 
neve vagyon föl írva, kinek patinája nincs. A másiknak a 
pohara ezüst és a feneke, középpett a csévéje és feneke réz, 
és aranyas, patinája meg vagyon, réz és aranyos. A harma
diknak is pohara ezüst, a többi réz, a pohárja alatt és fiókja 
alatt való csévécskék elvesztek, patinája is meg van, réz és 
aranyos. A negyedik mind patinájával együtt réz, a pohárnak 
a körületin, két helyen Ave vagyon k i ábráztatva, a kereszt 
alatt való fiókján Mária. A poháron való fiókja elveszett. 

Vagyon egy töredezett monstrantia tornyos, ezüstből, 
a közepe kerekesen aranyos. A tornyocskája alatt Mária ábrá
zatja aranyos. 

Vagyon a kelyhre egy török keszkenyő. Volt más is, 
ki t Bátsmegyei János uram adott volt a kelyhre, kit András 
prédikátor atyánkfia elvesztett. Ezen keszkenyő helyett ezen 
Bátsmegyei uram még mást igért. 

Ostya sütő vas volt, de elveszett a czéh mester hazát 
föltörvén a tolvajok, és ládáját, akiben papi öltözetek és oltárra 
való ékességek voltának. Ezeknek elveszéséről Kondor Gáspár 
a mint mondják tud valami hallomást mondani, ós talán látást is. 

Vagyon az oltárra való két kis abrosz, egyik sávojos, és 
himes, a másik vesszős, fehér. 

Vagyon a prédikáló széken réz sikkal szőtt kárpit. 
Vagyon a templomhoz való föld szopori határ mellett 

föl szélről iugerum 1. k i t most Reghés Pá l birja atyafiával 
együtt, kiről valamivel bevetik tartozik afféle életet egy köblöt 
adni, ha pedig lencsével vagy bükönnyel, tartozik avena cubo 1. 

Vagyon a Marók földön iugera 4 kiket a velál szánt, 
vet, a templom épületire. Erről dézmát nem tartoznak adni, 
sőt ha a velál másnak adná is vetésre, a dézmája a templomé. 

Vagyon az Agh hegyen két helyen iugerum 1. Ezek is 
imez följebb való igassággal az egyházé. Ezen két helyben 
való iugerum 1. szőlők voltának az egyház számára, kiket a 
czéh mesterek kapáltat tanak és szedettettenek. 

Az ujkéri Agh hegy k i elpusztult ilyen igassággal volt, 
hogy hegyvámot róla soha nem adtak, de tizedét a templom
hoz szedték, és immár k i irtván a puszta szőlőket, valaki mit 
bir, s mivel beveti, tizedét adja a templomhoz. Ha pedig len
csével vagy bükönnyel vetik be, tartoznak minden holdtul 
egy-egy köböl zabbal. 

Mikor ezeket a czéh mesterek ezt dézmálták, a prédi
ká tornak a sedecimát k i adják. 



Vagyon egy darab kenderes kert a falu végén, a csor
dás háza mellett, ki t mondják a hites emberek, hogy régenten 
szabad élő föld levén, az egész velal adott volt Varga Mihály 
n e v ü embernek, i ly conditioval, hogy esztendőnként, harangra 
való kötelet adjon róla, és mégis adta. Eladván Vargha Mihály
nak fia András Madarász Gáspárnak, az is megadta a kötelet 
róla. Most bírja Rátz Boldizsárné asszonyom, és nem adott 
kötelet róla. Tartozik. 

Az Agh szőlőbeli földeknek s záma : 
Nemes kér ieknél : Végh Dömötör iugerum 1. Barbély 

Mihály iugera 2. János Istvánné iugerum 1. Barbély Mihály 
iugerum 1. Item Barbély Mihály iugerum 1. Sári Miklós 
iugerum 1. Balogh Tamás iugerum 1. Eötvösné iugerum 1. 
Antal Kováts iugerum 1. Balogh Tamás iugerum 1. Szarka 
János iugerum 1. Mikó Benedek iugerum 1. Siket János 
iugerum 1. Antal Kovács iugerum 1. Barbély Mihály iuge
rum 1. Vörös Tamás iugerum 1. István Deák iugera 3. 
Balogh Tamás iugera 2. Sári András iugerum 1. István 
Deák iugerum 1. Balogh Tamás iugerum 1. Item Balogh 
Tamás iugera 2. Kis István iugerum 1. Szálai Márton iuge
rum 1. Karajczár István iugerum 1. Antal Kovács iugerum 1. 
Barbély Mihály iugerum 1. Cimber Jánosné iugerum 1. Nagy 
János iugera 2. Nagy Pálné iugera 2. Siket János iuge
rum 1. Czimber Jánosné iugerum 1. Ujkérieknél: Mihály kovács 
iugerum 1. Németh István iugerum 1. Csorthán Pé te r iuge
rum 1. Erhart János iugerum 1. Mihály kovács iugerum 1. 
Domokos Tamás iugerum 1. Balaskó Márton iugerum 1. Rácz 
Boldizsárné iugerum 1. Mihály kovács iugerum 1. Németh 
Balázs iugerum 1. Kondor György iugera 2. Végh Imre iuge
rum 1. Erhart János iugerum 1. Végh Imre iugerum 1. Hor
váth Balázs iugerum 1. 

Ha k i ez földeket akkor be nem vetné, amikor arra vetés 
szer leszen, hogy az egyháznak kára ne következzék, aminemü 
vetés a félre leszen, tartozik a parragtul köböllel. Ha a föl
dekből valami villongás támadna, az egyházi uraimék igazítsák. 

Parochia et bona eius. 
I t t a parochia ház a templom földén vagyon, és nem 

falu hely rendiben, és volt régenten a plébánia ház, a mostani 
iskola ház helyén, a megeskütt emberek a prédikátorokat is, 
úgymint Jakab és Mihály prédikátorokat ismertek benne. 
A mostani plébánia helyen, a prédikátornak zsellérje lakott, 
kinek neve Farkas Péter volt. Vagyon ennek alkalmas gyü
mölcsös ker té , melyet éppen a prédikátor birhat, mind a 



csorda járás ig , mind iskola házastul, mert amint a hites embe
rek referálják, az előtt plébánia volt. 

Vagyon ezen újkéri Újhegyen egy czira szőlőcske, négy 
pintes. 

Vagyon szántófölde a szopori ha tár mellett négy hold
széllel, négy dülő a Kereszten határ ig iugera 16. 

Vagyon az Agh hegy alatt egy tagban iugera 11. 
Vagyon réte, ugyanezen Agh hegy alatt való földeknek, 

mellette a földek hosszában Németh András rétecskéjéig a 
patakig. 

Vagyon másik a berényi határban az úr Őnagysága rétje 
mellett, k i lehet tíz kasza állja. 

Accidentarii proventus. 
I t t a prédikátornak fizetése ez: Minden ember, valaki 

helyben lakik, vagy vagyon marhája, vagy nincs, tartozik t r i 
ticum cubum 1. Avenam cubum 1. Zsellér és másnál lakó 
házas ember fél annyit. Özvegy asszony egy napi munka vagy 
dénár 10. Minden marhás ember egy-egy szekér fát. Eskütte-
téstől, ha ifjak dénár 25. egy itze bor. Két özvegytől egy 
abrosz, vagy dénár 80. fél özvegytől fél annyi. Keresztelésttil 
kappan 1. kenyér 1. Introductiotul dénár 4. Háznál való gyón
tatásiul dénár 4. Halott fölött ha prédikál dénár 25. 

Szánt ezen Ujkért nemes és nemtelen iugera 4. három
szor s beis vetik. Tavaszra iugera 2. A k i pedig nem szánt, 
marhája nem lévén, egy napszámmal tartozik a prédikátornak. 

Schola. 
I t t de iure oskola ház nem volt, hanem a fölyebb meg

írt plébánia helyére építettek volt, de mivelhogy az a plébánia 
háznak öröksége, másutt építsenek helyette. 

I t t a schola mesternek fizetése ez : Minden ember, valaki 
a prédikátornak gabonát fizet, a mesternek fizet triticum granum 
1. dénár 12. Halott processiotul dénár 8. Harangozástul dénár 4. 
Gyermek taní tása iul : it t valótul egy kántorra dénár 25. Vidé
kitől a kivel mint megalkudhatik. Szentgál kakas 1. Minden 
héten sabbathalis. 

Pro tempore filiális Alsó és Fölső Szopor. 
Bona templi. 
Vagyon itt kelyh patinával együtt , mindenestől réz és 

aranyos, k in vagyon egy selyem himes keszkenyő. Vagyon 
más török keszkenyő is. 

Vagyon egy missale. Vagyon egy papi öltözet, ki t ornát-
nak hívnak. 

A kápolnácska a fölső szopori ha tá rban lévén, a régi 
Czenne, Szopori és Györfi família, le lki buzgóságból rendelt 



volt, amint ezeknek maradéki vallják, tulajdon saját maguk 
örökségébül, ennek a Szent Márton nevü kápolnának, minden 
szükséges épületire iugera 16. ilyen okkal, hogy mindörökön 
valamikor vetés lenne benne, valamivel vetnék be sarló alá 
való vetéssel, kepét adnának róla ezen templomhoz. Ha pedig 
kasza alá való veteménnyel, vagy répával, adnak minden 
holdtul husz-husz pénzt. 

Támadván ezen megnevezett iugera 16. felől, és ennek 
a szentegyházhoz való jövödelme felől versengés a Czenne, 
Szopori és Györffi örökös familia ellen, a Kálmán, Hetyei és 
Csikós ágazatból valóktul, praetendálván ezek, amazok ellen, 
hogy ezek a földek és jövödelme az övéjük, ugy mint a más 
familiáé. Amazok viszont ezek ellen erősítvén magukat örökös 
possessorinak, nem tagadván a jövödelmét az egyháznak lenni, 
k i tagadják a ius possessionatusságból őket, kívánván e mellé 
azt, hogy a szentegyház épületire, a Kálmán, Hetyei és Csikós 
familia, avagy annyi jószágot szakasszon a templom épületire, 
avagy amennyi pénzt a kepés földekről ezek adnának, azok 
is hasonlóképpen annyit adnának melléje, mert ezen meg
nevezett possessori a földeknek, ők szántják vetik a földeket, 
és egymás között magukon úgy szedik a földekről a k e p é k e t : 
a más ágazat semmit hozzá nem adván a maguk örökségéből 
nemis akarván pénzbeli segítséggel lenni a templomhoz. 

Ezen versengésnek közöttük, hogy vége lenne, mind a 
két megnevezett famíliából való ágazatok kezüket beadván , 
kivannak per nostram conscientiosam deliberationem deci
dáltatni. 

Dexliberatum est. 
Hogy ami a Czene, Szopori és Györffi haereseknek a 

szentegyház épületire néző segitségbeli kívánságukat i l let i , 
méltónak Ítéljék ezen ratiobul, hogy amint az alsószopori 
familia és a fölső szopori megnevezett familia, a szentegyház 
épületire jövödelmes örökséget szakasztott, azonképpen a har
mad részbeli familia is, tulajdon jószágából szakaszszon, annyi 
jövödelmes jószágot, avagy mint imezek ő is pénzbeli segít
séggel melléje álljon. Hogy ha pedig praetendálja magáénak 
úgy lenni a megnevezett földeket, és annak jövödelmét is 
maga részére valónak, ezen ratiobul, hogy avagy közbül adat-
tattanak ezen földek a templomhoz, avagy az ő eleik contel-
tál ták volna, imezeknek eleit felőlük, ez mivel a nobile külső 
forumot illeti , erről coram suo competenti iudice tractál janak. 
De interim ezen megnevezett földekről való jövödelme az egy
háznak, valamint ezen famíliának kegyes elei az Istennek neve 
tisztességére rendelte és hagyta, méltónak Ítéltetik, hogy azok 



posteritásitól is in suo vigore et statu meg tartassék és a 
szentegyházhoz adattassék, a czéh mesterek esztendőnként 
számot adván róla. 

Vagyon az Alsó Szoporban a fölső szopori határnál három 
hold széllel hat dűlőben a szentegyháztul fogva az Apád utáig 
iugera 18. melyekről kepét szednek ugyan ezen Szent Márton 
nevű kápolnának épületire, esztendőnként a czéh mesterek 
számot adván. 

Volt i t t plébánia ház is, amint a Czene familia régi nagy 
idős eleitől hallotta, a templom mellett al szélről, az alsó szo
pori ha t á r mellett, mely plébánia ház mellett három hold földnyi 
erdő vagyon, ki t pap gyakrának hivnak az alsó szopori határban. 

Proventus ministri. 
Minden házi nemes ember ezen két Szoporban fél-fél 

köböl búzá t és fél-fél köböl zabot ad, aki pedig zsellérjobbágy 
egy-egy fertály búzát és zabot ad. A lakók pedig férfiak és 
asszonyok dénár 10. avagy egy napszám. 

Esküttetéstől , kereszteléstől, introductiotul, gyóntatástul, 
halott fölött való predikállástól mint Ujkéren. 

ígé r t ék ő kegyelmük, hogy esztendőnként három hold 
földet szántnak háromszor s be is vetik. 

Minden két ember összefogván egy-egy szekér fát. 
A schola mesternek. 
Fizetnek itt a schola mesternek minden házas ember 

dénár 12. zsellér dénár 6. és másnál lakó dénár 4. és kére-
més szerint gabna segítséggel is lesznek. 

Praesentibus in hac filiali visitata generosis dominis: 
domino Paulo Szomay, domino Stephano Saghi, Petro Nagy, 
aedituis Francisco Meszlényi de Also Szopor, Francisco Szo
pori, de Fölső Szopor; item Francisco Czene, Stephano Geörg 
Fölső Szoporiensis, Paulo Meszleny, Paulo Nagy Also Szopo-
riensis et caeteris nobilibus universis et praesentibus. 

Paulus Szomay, m. p. 

Visitatio ecclesiae Sághiensis. 
Anno 1631. 10. Maii. 

Ministro ecclesiae Andrea Újvári. Generosis patronis 
praesentibus in parochia materna: domino Stephano Saghi, 
domino Matthia Ferda, domino Andrea Sághi , domino Michaele 
Gurdats. Ex filiali minoris Ságh, domino Andrea Czompó, 
domino Andrea et Michaele Finta. Ex filiali Simaháza, gene-



roso domino Johanne Bátsmegyei, domino Thoma et Gregorio 
Czuppon et caeteris nobilibus et auditoribus universis. 

Quia controversia suborta est de aedituis constituendis :. 
An videlicet pervices semel in maiori Saagh, alias in minori 
debeat eligi eadituus. Deliberatum est, in vestibulo statim 
inchoandae visitationis, quod quia maiores Sagienses sunt 
numerosiores, ideoque inter ipsos duobus annis constituantur 
aeditui, tertio vero apud auditores minoris Ságh. Pro nunc 
vero communi suffragio electus est dominus Andreas Czompo, 
nobilis primarius minoris Ságh, quia hactenus quatuor annis 
fuerant aeditui in majore Ságh. Qualiter vero et qua aucto-
ritate debeat hic aedituus procedere in suo officio, docent 
literae communi consilio hic inter ipsos emanatae, et sigillis 
quorumvis nobilium confirmatae, omni iuridico nobilitatis reme-
dio retento et excluse, quae anno 1625. 15. die Maii fuerunt 
emanatae. 

Ut vero maiori authoritate omnia peragerentur huius 
parochiae patroni et nobiles universi, pariter et eorum sub-
di t i manuum exhibitione, in obedientibus et refractariis hanc 
poenam appenderunt, ut videlicet persona nobilis mulcta flor. 
100. rustica vero flor. 40. absque omni praetensione mulctari 
et puniri possit. Quod subscriptione manuum ut videre est 
confirmarunt. 

Andreas Sághi m. p. Matthias Ferda m. p. 
Gurdacz Mihály m. p. Andrea Czompo m. p. 
Joannes Bácsmegyei de Nagy Sziget m. p. 
Finta Mihály m. p. 
De doctrina ministri. 
A ministernek mind tudománya s mind abban való eljá

rása felől dicséretet teszen a hallgatóság. 
Sententia ministri de suis auditoribus. 
Dicséri a minister hallgatóit Isten igéjének hallgatása, 

és a szent sakramentomokkal való idvességes élések felől, 
excepto hoc, hogy némelyek ő kegyelmük közül az ünnep
napokon dolgoztat iuxta continentiam Canonis 36. hortantur 
ad obedientiam, et nisi fuerint exercitio ministerii priva-
buntur. 

Bona templi Sanctae Crucis. 
Vagyon i t t egy kelyh, patinástul mindenestül réz és 

aranyozott, kire vagyon két keszkenyő, egyik patyolat török 
hímes keszkenyő, a másik paraszt gyolcs. 

Vagyon egy ón baptisterium, ki t a nemes és vitézlő 
Bátsmegyei János urunk conferalt a keresztségnek kiszolgál
ta tására . 



Vagyon az oltáron réz síkkal szőtt kárpit, és azon fölött 
egy kék fonállal szőtt himes abrosz. Vagyon a prédikáló szé
ken is egy rész sikkal szőtt kárpit. Az oltáron vagyon két 
fából csináltatott gyertyatartó. Az oltárra föl csináltatott tábla 
ki t Bácsmegyei János urunk építtetett, vagyon, melyen a 
crucifixio és resurrectio vagyon kiábrázoltatva. 

I t t a templomnak nincs semmi öröksége. 
Parochia et eius bona. 
A parochialis ház alkalmas curia gyanánt vagyon, mely 

perpetuo a templomhoz való volt. 
Vagyon ehhez szántóföld az iváni út mellett al szélről, 

tizenkét hold szél egy dűlőben. Ezeknek a végében ugyan
azon iváni út mellett iugera 6. 

Item. Délről a két falu közben iugera 5. a patakig. 
Item. A patakon túl iugera 6. ezeknek a végei hozzá 

valók. 
Item. Vagyon erdeje hat hold széllel, az iványi határ ig k i . 
Item. Vagyon réte a kis sági határban, kin lehet három 

szekér széna. 
I tem a másik rét ennek végében a simaházi határban, 

kin lehet három szekér széna. 
Item. A tizenkét holdnak az ország útjára való kijövetele 

némi nemű diófáig volt, ki t pap diófájának hívtak, mint a 
megesküt t testisek hitük után vallották. Ennek egy részén 
csordás ház építtetett volt, mely mivel az egyház földén vagyon, 
avagy elvonattassék, avagy iskola építtessék rajta. 

Proventus ministri. 
A prédikátornak fizetése rend szerint im ez: Minden 

hely tartó nemes és nemtelen ad triticum cubum 1. és aki 
zabot vet ad avenan cubum 1. aki pedig semmi zabot nem 
vet dénár 25. A zsellér triticum cubum 1. a lakók triticum 
granum 1. Ha pedig elszegénykedik, szolgává leszen, dénár 12. 
avagy egy napi munka 

Szántunk iugera 12. Ennek harmadát simonházi uraimék 
szántják a több részt a ké t sághiak. „Bevetjük a maga mag
vával ós behordjuk, de az arat ta tása maga gondviselése. Item. 
Rétéit megkaszáljuk, két részét nagy és kis ságiak, harmad 
részét simon háziak. A lakók fölgyüjtik és behordják. Minden 
aki egy köblöt ád, egy-egy szekér fát is ád. 

Esküttetéstől , ifjaktól dénár 25. Két özvegytől egy abrosz, 
vagy dénár 80. Fél özvegy félannyit. 

Halott fölött való predikálástól nemes és nemtelen dénár 
25. ha kétszer prédikál dénár 50. Kereszteléstől kappan 1. 
kenyér 1. Introductiotul dénár 4. Háznál való gyóntatásiul 



dénár 4. Simonházára ha megyén dénár 8. Másnál lakó özvegy 
egy napi munka avagy dénár 10. 

A prédikálásnak módja ez: hogy két vasárnap Nagy 
és Kis Sághon prédikál, harmadikon Simonházán. 

De schola. 
A schola ház itt. ragasztatott volt a plébánia házhoz, de 

mivel félelmes mind a plébánia ház s mind a templom tőle, 
el kell bontattatni. És mivel a parochiális szántóföldeknek 
végébén csordás házat csináltak volt az egyház örökén, azt a 
házat rendelték iskola háznak lenni a modo in posterum per-
petuo: de mivel a mostani csordásnak veteménye levén a 
kertében, a házban hagyták őszig, de Ősszel a parochiához 
remittáltassék. 

I t t a schola mesternek fizetése ez: Minden aki köblöt 
ad a prédikátornak, fizet triticum granum 1. dénár 20. A fél köb
lösök triticum granum 1. dénár 12. Lakók ós özvegy asszonyok 
dénár 12. Halott processiotul dénár 8. Harangozástul dénár 
4. A nemesrend kinek-kinek az ő értéke (szerint). I t t való 
gyermekektől egy kántorra dénár 25. A vidékivel a mint meg
alkudhatik. Német gyermek aki cserében tartatik dénár 25. 
A k i pénzért tart asztalt flor. 1. Minden itt való gyermek egy 
szekér fával. Német gyermek fa pénzt dénár 50. Szent Gál 
kakassá . Minden szombaton sabbathalis. 

Filiális Simonháza. 
I t t a prédikátornak és a mesternek fizetése mindenben 

egyez Nagy és Kis Sághghal. 

Visitatio ecclesiae Lócz facta. 
Anno Domini 1631. die 10. Maii. 

Ministro tum existente Reverendo domino Andrea Bánszky. 
Praesentibus dominis generosis, dominis et patronis huius 
ecclesiae domino Andrea Farkas, domino Thoma Dukay, 
domino Michaele Sőber, domino Joaime Nagy de Felső Lócz. 
Item domino Georgio Horváth, aedituo praesentis anni, domino 
Petro Meszleny, item Stephano Döbröczi de alsó Lócz. Item 
generoso domino Stephano Székely, domino Nicolao Berini, 
domino Luca Horvát, domino Michaele Németh de Berény. 
Item domino Gregorio Hetyei aedituo nunc per nos constituto 
domino Michaele Hetyei de eadem, et generoso domino 
Stephano Hetyei, coeterisque universis parochialibus. 

Ut vero maiori authoritate omnia peragerentur huius 
parochiae patroni universi nobiles pariter et ignobiles, inobe-



dientibus ac refractariis, manuum exhibitione, hanc imposuerant 
poenam, ut videlicet nobilis persona mulctaretur flor. 100. 
ignobilis vero sive rustica flor. 40. absque omni praetensione 
et exceptione: quae mulcta convertatur pro templi aedificio. 
Et hanc ligám manuum subscriptione confirmarunt. 

Coram me Stephano Székely de Bereny m. p. 
Coram me Nicolao Berenyi idem m. p. 

Coram me Stephano Hettyei, idem m. p. 
Coram me Thoma Dukay, idem m. p. 

Coram me Gregorio Hettyey m. p. 
De doctrina ministri. 
Ministernek tudománya felől minden jó dicséretet tészen 

a hal lgatóság, sőt abban való eljárása felől is. Annak fölötte 
élete felől is jó tudományt tesznek. 

Ministri sententia de suis auditoribus. 
A minister hallgatóit Isten igéjének hallgatásában min

denképen dicséri. 
Bona templi Beatae Mariae Virginis, cuius dedicatio in 

eadem festő celebratur. 
Vagyon itt kelyh patina nélkül, mindenestűi réz, ara

nyozott. Az oltáron vagyon egy zsidó abrosz. Prédikáló széken 
vagyon egy paraszt himes kék abrosz, és egy vont arany 
patyolat-keszkenyő, melyet conferalt Székely Istvánné asszo
nyom Újhelyi Zsuzsanna. 

Vagyon itt egy sütő ostya vas. 
Nobilis Andreas Farkas annorum 65. Valentinus Kulcsár 

annorum 62. et Stephanus Döbrösi annorum 23. Jacobus Fekete 
annorum 50. Hi iuramento fassi sunt quid de bonis templi 
sciant. Volt itt egy más kelyh is, melyet Pongrácz Ferencz 
házátul , vallonok, Bocskay hada előtt elvevén, vissza vetették 
mint templomhoz való j ó t ; de azután nem tudatik mint és 
hogy a megnevezett Pongrácz Ferencz elvesztette. Hogy pedig 
nála lett legyen, hites emberek vallásábul így tetszik k i , hogy 
mikor kér tek volna tőle a kelyhet, azt felelte: nem adom, 
mert énnekem az anyám Balogh Ferenczné adta ajándékban. 
Vallják pedig hogy ez a Balogh Ferenczné czéh mester fele
sége volt. Cogatur ad restitutionem. 

Vagyon itten a Lakban templom főid iugera 3. kiknek 
szomszédi most Meszlény Péter , és Czemetei familia, ezeket a 
fára szántja a templom épületire. 

Hetyey István Vas vármegye esküttje, annorum 53. hite után 
ezt vallja, hogy Döbrösi Péteriül , k i ezen farának czéh mestere 
volt, a k i volt annorum 70. hallottam, hogy mikor az egyház 
földeit kiszabadították, Czemetei I s tvánné kezébül (mivel Cze-



metei István a templom földeit bírta közel harmincz eszten
deig) és ex communi consensu egész farául szántottuk volna, 
magamat privatim vévén, megszólalván, a harmad dűlőben 
levő öt hold földet ultro fateáltam, ezt mondotta ennek a 
fatensnek: Hetyey uram, ezek a szentegyházhoz való földek, 
addig kezdjetek hozzá míg én élek, mert holtom után nehe
zebben juttok hozzá. Czemetei famíliának kezeknél templom 
földe vagyon öt hold föld. 

A feljebb megírt testisek is ezent vallanak, ezen öt hold 
föld felől. 

Hagyott Ravasz Miklós deák a templomra flor. 8. kinek 
feleségét vette el Farda Mathias, és ezen adósság szállott 
rája, melyben mégis adott grossos 40. a többivel adós. 

A templomhoz való földeket az egész fára szántja, és 
annak jövödelme közönséges. 

Parochia et eius bona. 
Vagyon plébánia ház hely, templom mellett délről, mely 

most puszta. Vagyon ehhez szántó föld ezen plébánia ház 
mellett ké t hold egy szélben, kiknek végiben még nyolcz hold 
vagyon egy dűlőben. Fölső lóczi határban az Eperjesben 
vagyon hat hold egy táblában, kiket Czemetei István el akarván 
foglalni hatalmasul, nemes embert ismert rajta Tóth Gergely, 
alias Zergit. 

Réte örökös képen nincs, hanem zálogba vett az egész 
fára Mesterházi Ferencztül egy rétet a mesterházi ha tárban 
pro flor. 8. kin lehet két avagy három szekér széna. 

Proventus ministri. 
I t t , minister fizetése im ez: Minden házas ember, aki 

maga házában lakik, egy-egy köböl búzát ad, és egy-egy 
köböl zabot, avagy a zabnak az árát, mint járása lészen; ha 
pedig a zab árát meg nem akarná adni, tartozzék vagy fél 
köböl répát , vagy árpát, vagy hajdinát adni. 

Item. Minden háztul, vagy vagyon marhája vagy nincs, 
egy-egy szekér fa. 

Szántanak a ministernek itten tíz hold földet, mikor a 
templomnál való földeket kell vetni; felső Lóczi mezőben 
pedig más időre hatot. 

Másnál lakó zsellér ad fél köböl búzát, de zabot nem 
ad, szolga legény feleséges egy fertály búzá t ; özvegy másnál 
lakó ad dénár 10- avagy egy napi munkát. Esktittetéstől j á r 
dénár 25 ; két özvegytől egy abrosz, avagy 80. pénz, fél 
özvegy fél annyit. Keresztelőstül j á r egy kappan és egy 
kenyér. Introductiotul dénár 4. Háznál való gyóntatásiul dénár 
4. és egy kenyér ; sepulturátul, ha csak ének szóval temet 



dénár 12. ha predikáczióval dénár 25. Közönséges gyónta-
tástul kinek-kinek az ő akaratja. Fő innep napokon offer-
torium. 

Filiales Berény és Hetye. 
Ezen két filialisnak ez k ívánsága: 1. Hogy a minister 

felére szolgáljon a fiiialisokban, mert felére fizetnek és épí
tenek, sőt mindent praestalnak a filialisok. Materna ecclesia 
kívánja, hogy filialisok adjanak földet a templomhoz maguk 
földjükbül, és bátor úgy legyen a szolgálat. 

Deliberatum est. 
Mivelhogy ezen két Lócz, templomos anya fára, és min

den az egyházi embernek táplálására nézendő jószág ezeknek 
határában vagyon, ennek okáért az egyházi emberek szolga
latja, amint ebben volt eleitől fogva, ezután is úgy legyen, 
tudniil l ik hogy a minister két dominican in materna ecclesia 
szolgájon, tertia in filiali; amint ezen rendtartás a ministerek 
által két izbeli gyűlésekben is megbizonyosodott. Ha pediglen 
a filiális Isten igéjéhez való buzgóságából a mater eklézsiának 
kívánságára rá lépik, és maga örökségébül szakaszt valamit, 
melyet mi nem imponálunk, megengedtetik a ministernek fele 
szolgalatja. De a ministernek való fizetés amint ekkédig volt, 
ezután is úgy legyen és praestalja a filiális az épületet, ezen 
kívül egyenlően tartozik a filiális vele. 

Minden egyéb fizetése és jövödelme a ministernek szintén 
úgy vagyon in omnibus punctis, sicut in materna ecclesia. 

Harangoz^. Ezen fára harangozót tórt, kinek fizetésében 
filiális csak harmados. 

Visitatio ecclesiae Sajtos Káld sive Kozma Dómján. 
Anno 1631. 12. Man. 

Ministro tum existente Keverendő domino Johanne Kop-
csányi, praesentibus dominis patronis, generoso domino Baltha
sare Nitzki, generoso domino Stephano Szemerei, generoso 
domino Johanne Bácsmegyei templorarius, generoso domino 
Stephano Sághi, generoso domino Georgio Móricz pro nunc 
aedituo. Praesente generoso domino Ambrosio Chernél iudice 
nobilium comitatus Soproniensis. Item generoso domina Sophia 
Szentlászlói relicta vidua quondam generosi domini Stephani 
Estrakovits. Judice in super civium provido Michaele Laki . 
Ut vero omnia meliori ordine peragerentur, universi patroni 
nobiles et ignobiles inobedientibus, manuum exhibitione, hanc 
imposuerunt poenam, ut videlicet persona nobilis mulctaretur 
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flor. 100- ignobilis autem flor 40. Et hoc quidem sine omni 
exceptione aut praetensione. Et hanc ligám manuum subscrip-
tione confirmarunt. 

De doctrina ministri. 
A ministert tudománya felől és abban való eljárása felől 

az auditorok dicsérik. Sákramentomokat is Istennek szerzése 
szerint k i szolgáltatja. 

A minister auditorit Isten igéjének örömest való hall
ga tása felől dicséri: de némely öreg emberek nem gyakorolják 
az úrvacsorájával való élést. In super vagyon hallgatói közül 
egy Hajogató János nevü ember, mely az urvacsorája felől 
nagy tévelygésben vagyon és nem is akart élni az úrvacso
rájával. 

Bona templi. 
Vagyon i t t egy kelyh, mely tiszta réz, patinájával együtt 

és aranyozott. Erre való keszkenőcske patyolat és himes. 
Item. Volt itten más kelyh is, réz, melyet Pápai Imre 

prédikátor ezen helybűi magával elvitt, és így elveszett a 
fárátul. Ideoque posteritas ministri cogatur ad restitutionem. 
Ezen ministernek fija Beleden lakik most is. 

Item. Volt itten harmadik kelyh is, réz, kinek az alja 
eltörött vala, a mely Illyés János kezénél levén, kérették volt 
Sárkány János feleségének meggyóntatására, és ott maradván, 
ennek kézibe nem adták többé, hanem Pálíi Fábjannét Szabó 
Gergely házánál sági prédikátor Nicolaus Sutoris gyóntatott 
belőle, és ennek utánna ezen Szabó Gergely Rajki István 
uram kezéhez adta, hogy megcsinálja s ugyan ott maradott. 

Testes. Michael Káli annorum 60. Johannes Illyés annorum 
65. Michael Szabó annorum 55. Johannes Hajogató annorum 
50. Gregorius Szabó annorum 52. 

Volt itten prédikáló széken Máté prédikátor idejében 
egy darab egy rőfnyi bársony, arannyal szőtt, kit Ladányi 
Ferencz ur adott vala, ezen prédikáló széknek ékességére, de 
a megnevezett prédikátor vesztette el, ideo det rationem. 

Egyéb jószága itten a templomnak semmi nincs. 
Item. Adott Szigethi Gergely alias Szabó az oltárra vörös, 

sárga, zöld köz selyemmel szőtt czafrangos abroszt ajándékon. 
Parochia et eius bona 
Itten a parochiális ház, volt régenten a Metölcz vizén 

túl, Cziráki uram háza ellenében, az elpusztulván, vettek volt 
az egész fára szent lászlói familiátul a vizközben egy házat , 
kiben az előtt Tahy Bemard lakott. Ennek a fundusát ugyan
azon familia possideálta, a mint most is maradékja. Ebbe 
szállították volt Gergely prédikátort , k i post reformationem 



első prédikátor volt ezen helyben; u tánna Márkus pap volt, 
ennek elmenetele után Ambrus prédikátort hozták. Ennek ide
j ében a viz miatt nem lakhatván ezen házban, ugy készítették 
a mostani parochiát annak fájából. Ezen parochia pedig ilyen 
formán vagyon, hogy ennek fundusa Nitzky Benedek és Bol
dizsár patronusok számára levén, az egyház földeiben a halastó 
mellett valókban alszélrül adtának két holdat ennek fundusáért. 
És noha most négy hold szélen vagyon, de hogy rövidek, arra 
való tekintetbül rendelték négy hold szélinek. 

Item. Szántófölde vagyon a vizén túl, nagy útra dűlőben 
Szemerei ur kerté mellett iugera 20. az elcserélt két holdon 
kivűl, melyeknek ötét a füves út mellett felszélről, a mostani 
prédikátor ideiben cserélt a fára Szemerei Nagy István uram
nak, a vizén innen a halastóra j á ró négy hold földért, kiknek 
szomszédi felszélrül Cziráki Ádám, alszélrül Rajki István. De 
azért ezen csere csak úgy lett, hogyha jövendőben is az egy
házi emberek akarják amazokat élni, meglehet. 

Item. A hosszakban vagyon négy hold földe. 
Item. Vagyon ré te Szemerei uram háza mellett a Metelcz 

felől, k i n lehet öt, avagy hat szekér széna. 
Item. Vagyon erdeje négy hold szélen, s egy felől a 

nagy ú t ra dűlőben; ennek a hossza is egy hold hossza. 
Proventus accidentarii. 
Minden házi gazda ad égy köböl búzát, egy köböl zabot, 

és egy szekér fát. Ennek felette minden házas ember, külön 
kenyéren élő, ha ketten hárman vannak is egy házban, ad egy 
köböl búzát, de ez zabot nem ad, fát sem hoz, hanem félnapi 
munkával tartozik maga kenyerén, avagy dénár 4. Özvegyek 
másnál lakók egy napi munkával, avagy dénár 10. Akik fél
helyesek, adnak egy köböl búzát és fél köböl zabot. 

Item. Esküttetéstül adnak dénár 25. Két özvegytől egy 
abrosz vagy dénár 80. fél özvegy fél annyit. Keresztelőstül 
egy kappan és egy kenyér. Introductiotul dénár 4. és egy 
kenyér . Háznál való gyóntatástól dénár 4. és egy kenyér. 
Item. Halott temetésiül, ha csak processióval temetik dénár 
12. Ha pediglen prédikál felette két annyit, toties quoties 
prédikál . 

Item a patrónus urak uralmábul, mely vagyon a Rébczén 
Pór-ladoni határban, j á r t eleitől szombaton dóltül fogva vasár
nap délig szabbathalisa valamit a malom talált épen ; de a 
minister is egy czipó kenyérrel, egy font pecsenyével, egy 
messzely borral, két-két gyertyával tartozott a molnárnak, ha 
ezt meg nem adta, a molnár is kivette harmadát. 

A patrónus urak akik i t t laknak fizetnek a prédikátornak 



cubum triticum 1. és flor. 1. Ha pediglen csak majorja vagyon 
és nem lakik i t t cubum triticum 1. vagy flor 1. 

Item. Szántanak, i t ten prédikátor uramnak fára béliek 
őszit iurega 8. tavaszit 2. rétét megkaszálják és behordják, 
sőt lakókkal fel is gyűjtjük gabonáját és behordjuk. 

Item. A minister itten marhájátul csordásoknak semmit 
nem fizet, sem adni nem ad, ez volt eleitül fogva a szokás. 

Boldisar Niczky m. p. 
Coram me Stephano Szemerey m. p. 
Coram me Ambrosio Chernél m. p. 

iudex nobilium Comitatus Soproniensis. 
Et coram me Joanne Bácsmegyei de Nagy Sziget m. p. 

Visitatio ecclesiae Csapod. 
Anno 1631. 15. Maii. 

Cuius templum Divae Margarethae fuerat olim dedicatum; 
ministro pro nunc Keverendő domino Nicolao Nárdai, praesente 
patrono generoso domino Johanne Szalay. Item praesentibus 
providis domino Thoma Kálmán iudice, aedituis Nicolao 
Horváth et Francisco K i s ; Petro Elek, Martino Nagy, Petro 
Bogárdi, Matthia Nagy iuratis, caeterisque huius loci providis 
universis. 

De doctrina ministri. 
A ministernek tudománya és abban való eljárása felől, 

szép dicséretet teszen a hallgatóság, hogy az apostolok és 
próféták tanítása szerint hirdeti Istennek igéjét, és a szent 
sacramentomokat Isten fiának szerzése szerint kiszolgáltatja. 

Sententia domini ministri. Panaszolkodik a minister a 
hallgatóknak mind Isten igéjének s mind pedig szent sacra-
mentumoknak resten való hallgatások és élések felől, sed 
partialiter. 

Bona templi. Vagyon ezen helyben egy kelyh, patinájá
val együtt tiszta ezüst és aranyozott, de mivel töredezett, 
impositum est illis, hogy megcsinálják, promiserunt. 

Testes circa iuquisitonem bonorum templi et parochiae 
producti sunt sequentes. 

Primus Petrus Elek annorum 60. Secundus. Martinus 
Nagy, annorum 70. Tertius Petrus Bogárdi, annorum 65. 
Quartus Michael Horváth annorum 60. 

Itten a templomnak eleitől fogva semminemű öröksége 
nem volt és most sincsen. 



A k i templomban temetkezik toties quoties j á r flor 1. 
Parochia et eius bona. 
I t t a prédikátori ház hely szám szerben vagyon és 

földe annyi mint egy helyhez. Szomszédja egy felől a tem
plom, egy kis szabad föld lévén mellette, iskola házat kez
dettek építeni rajta, a hol régen mészárszék volt ; alszélről 
pedig Czeczei István uram pusztája. Amint a hites emberek 
referálják hely földe lehet iugera 20. 

Item. Ezeken kívül a Farkas veremnél vagyon iugera 4. 
Item. Gyöpszerben a bécsi út mellett iugera 8. 
Item. Hely része annyi vagyon, mint egy helyhez. 
Item. Ezen kívül vagyon prédikátorsághoz ré t nyár-

kutnál . 
Item. Szánt a város filialissal együtt iugera 3. három

szor, és maga magvával prédikátor uraiméval beveti. 
Proventus accidentarii. 
I t t a ministernek fizetnek ilyenképen. Minden házas 

ember, valaki külön kenyéren vagyon, ha ketten, hárman 
vannak is egy háznál, valakinek három hold őszi vetése leend, 
ad egy köböl életet, fele buza, fele rozs. A k i pedig nem 
vethet, ad dénár 12. Özvegy asszony dénár 10. avagy egy 
napi munka. Minden marhás ember egy-egy szekér fával 
tartozik. 

Esküttetéstül j á r dénár 25. ha ifjak. Két özvegy egy 
abrosz, avagy dénár 80. Fél özvegy fél annyi. Kereszteléstül 
egy kappan és egy kenyér. Introductiotul dénár 4. Háznál 
való gyóntatásiul dénár 4. Halott temetőstül, ha csak proces-
sióval temeti a prédikátor nem lévén mester, j á r dénár 12. 
Ha pediglen prédikál felette dénár 25. 

Item. Csapodi patrónus urak szintén ugy tartoznak szán
tással és kaszálással, sőt egyéb féle munkával, mint egyéb 
ha l lga tók ; ezt az öreg emberek hitük szerint vallották, hogy 
mindenkoron ez így volt. Sedecima j á r az életbül, bárányból 
is megadták ez előtt, de egy fokátul fogva elveszett, mind 
itt , mind egyebütt, de Madarász Miklós vesztett el, amint 
hites emberek referálják. 

De schola. 
Ebben a helyben örökös képen iskola nem volt, hanem 

de pio zelo közönségesképpen most építettek a prédikátor 
ház mellé, templom és czimeterium mellé köz földre. De 
ehhez semmi örökség nincsen, mert nem hely szám szerint 
való ház. Fizetése az iskola mesternek ez: Valaki prédiká
tornak köblöt ad, ad az egy-egy fertály gabonát és dénár 8. 
A k i gabonát nem adhat, házas ember dénár 10 avagy egy 
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napi munka. Özvegy asszony dénár 4. Halott processiotul 
dénár 12. és harangozástul dénár 4. Gyermekek tanításaiul 
i t t való tul egy kántorra dénár 25. Vidékitől amint meg
alkudhatik. 

Filiális Göbös. 
Ezen filialisban szintén ugy fizetnek, mint in materna 

eklézsia, ezt kiválasztván, hogy ők fát nem hoznak és nem 
kaszálnak, hanem a gyűjtéssel tartoznak, egyéb accidentalis 
proventus egyenlő. 

Item. Göbösiek mindenféle munkával, templom, prédi
kátori és iskola házak körül tartoznak, avagy mindenféle 
építéssel. 

Item. A minister a nagy ünnepnapokon egyszer, sőt 
közünnepeken avagy vasárnapokon délyest, a mikor rá érkezik 
Göbösön is prédikállani (tartozik). 

Ezen helyben czéh mester vagyon, és pro nunc Vargha 
János czéh mester. 

Filiais Vitnyéd. 
Ezen helyben való kápolnának neve Szent János , és 

egyházuk napja lévén Szent János nyakavágása napján. 
Ezen kápolnának saját öröke nincs, hanem a plébános-

sághoz volt eleitől fogva halász víz, mely mindjárt kezdetik 
a falu végén a régi hosszú híd mellett alszélről és felmegyen 
a híd hosszában, száraztul fogva közép malom hidjáig, Kata 
ér nevü helyig. 

Item. A Csík földön is volt egy darab halastó, ezen 
földeket régtől fogva nem élték. 

Item. Vagyon egy darab rétje is a hosszú osztályok 
mellett, kin lehet két szekér sás széna. 

Item. Ezen helyben a prédikátor fizetése igv volt eleitől 
fogva, hogy akivel mint megalkhattanak, azt egymás között 
ilyen formán felvetették, hogy tizenkét esztendősnek felette, 
valakire mit vetettének, a velál esküttje kiszedte, és két izben 
megfizette. I t t egyéb czéh mester nincs, a velál esküttjénél. 

Item. Egyéb accidentaria sulotio, egyenlő Csapodi uraim 
fiztésével. 

Ezen felyül megirott dolgokrul hitük után te t tének 
vallást, im ezen testisek mediante iuramento examinati: Bene-
dictus Tot, annorum 70. Petrus Nagy annorum 57. 



Visitatio ecclesiae in Iván. 
Anno 1631. 16. maii. 

Cuius templum olim Divi Andreáé fuerat dedicatum; mi
nistro Keverendő domino Martino Repka, praesentibus gene
roso domino Francisco Török de Thelekes, generoso domino 
Johanne Hedi, generoso domini Petro Sárszegi. Item pro
vidis Basilio Takács iudice; Michaele Nagy et Nicolao Csóka 
aedituis. 

De doctrina ministri. 
A ministert ezen helyben auditori dicsérik, hogy egyenes 

tudományú, és az Istennek tudományát próféták és apostolok 
írási szerint hirdeti, és a szent sacramentumokat Istennek 
tetszése szerint kiszolgáltatja. 

Sententia domini ministri de suis auditoribus. 
Dominus minister audítorit Istennek igéje hal lgatása és 

szent sacramentumokkal való élések felől dicséri. 
Bona templi. 
Vagyon itt egy kelyh pat inájával együtt, melynek pohara 

ezüst, az alja réz, de mindenestül aranyozott, patinája is réz, 
de aranyozott. Ezen kelyhet csináltatták anno 1543. 

Item. Vagyon itten egy öreg ostya sütő vas. 
Item. Vagyon másik kelyh is, melyet cserieknek con-

cedalt a materna ecclesia, de nem ugy, hogy a templomiul 
elidegenedjék. 

Item. Vagyon itten egy harmadik kelyh is, réz minde
nestül , de aranyozott, csakhogy töredezett. 

Item. Vagyon egy kehelyre való keszkenőcske gyolcs, 
fekete selyemmel varrott és reczés. 

Item. vagyon itten az oltáron egy veres vászonbul csi
náltatott ékesség, kin crucifixus vagyon k i ábráztatva, melyet 
nemes és nemzetes Török Éva conferalt. 

Item. Vagyon két abrosz is vászon, kék pamukkal szőtt. 
Item. A prédikáló székre vagyon veres posztóbul csinált 

ékesség czafrán formára való. 
Testes producti super inqusitionen bonorum templi, 

parochiae, scholae sunt sequentes. 
Primus Andreas Insel, annorum 77. 
Secundus Emericus Gödorisz, annorum 64. 
Tertius Benedictus Lábos , annorum 80. 
Quartus Emericus Eölbei, annorum 73. 
Quintus Mathias Insel, annorum 43. 
Vagyon ezen templomnak hat hold föld öröksége a Pap 

hegyében, akiket az egész fára szántja-veti és annak pro-



ventusát conferálják a templom épületire. Lévén ezen földek 
felől versenygés a cséri nemes filiális és ezen fárabeliek 
között az Iván anyatemplomoshely mint saját örökit templo
mának , a modo in posterum maga akarja bírni, quod digüum 
et iustum est per nos vero sancitum. 

Item. A hites emberek közül Insel Mátyás hite után 
vallja ezt, hogy hallottam az ipamtul, Szabó Józsátul, k i akkor 
volt annorum 80. hogy ezen földek mellett alszélről, aki egy 
hold föld Deső János számára vagyon, azt bírta volt Ádám 
Orbán nevü ember, kit megkérdvén az ipámnak a bátyja 
Péter deák, mi formán bírod Orbán bíró ezen hold földet, 
mert nem a te helyedhez való föld, ezt felelte igaz az, nem 
az én helyemhez való, hanem István pap adta, esztendőnként 
egy-egy viasz kalácsot adok róla. 

Item. Eosta Imre nevü kegyes ember, halálához közel 
levén és meg gyónván, hagyott a templomhoz folget iugerum 
1. Orotvánban valót. 

Item. Ezen hites ember Insel Mátyás vallja, hogy a 
megnevezett ipátul hallotta, hogy ezen templomnak levén egy 
arany keresztje Egyed János kezénél, eladta flor. 5. azt költ-
vén, hogy elveszett. 

Item. Ezen templomnak jövödelme ez is, hogy valaki a 
templomban temetkezik tenelur flor. 1. És mivel éppen padi-
mentumos, aki temetkezik, kőmívesével készen legyen és vi 
szont szépen megtégláztassa a temető helyit, hogy ne legyen 
meg rongyolva a padimentomja. 

Parochia et eius bona. 
I t t a prédikátori ház, házak rendiben lévén, áll két fél 

helybül, azaz egy egész hely, és ezen kívül nem említik a 
hites emberek, hogy másutt lett volna a prédikátori ház. 

Vizsgálván ezen parochiának szántóföldeit, találtatok 
harminczkét hold földének lenni: és miért hogy a Cséri major 
felől való földekben nincs a prédikátori házhoz hely föld, 
oka az, hogy a hites ember Insel András vallja, hogy sze
gény idvezült öreg urtul Nádasdy Ferencztül hallotta, hogy 
azokat a Cser felől való földeket — igy szólván az ur — : 
polgárok, magunk jó akaratunkbul engedjük mi ezt tinéktek, 
mert miénkek voltak ezek a földek. Ugyan ezen ember vallja, 
hogy nagy anyjátul hallotta, Lomporiczban, Szappánszékben 
Közép gyümölcsben, nemes ülések lettek volna régenten, 
kiknek magvuk szakadván szállott ez uraságra, és ezeknek 
szántóföld örökséginek némely részét, a megnevezett kegyes 
ur conferalta az iványiaknak, a mikor immár a hely földek 



ház szám szerint el lettek volna osztva. És ez okbul, nincsen 
a prédikátori házhoz azokban a táblákban szántó földe. 

Item. Vagyon a szőlő alatt Csepregi ut mellett alszélről 
egy tábla irtás, iugera 3. k i t Márkus prédikátor irtatott volt, 
mint a hites emberek relatiojábul megbizonyodott, ezt is most 
a prédikátorok élik. 

Item. Vagyon egy Tama nevü rét, kin lehet 9. szekér 
széna. 

Item. Vagyon két zsellére a predikátorsághoz való föl
dön. Ezeknek szolgalatjuk ez. Szent Mihály naptul Szent Iván 
napig egy-egy napot szolgálnak. Szent Iván naptul fogva 
Szent Mihály napig két-két napot. 

Accidentarii proventus. 
I t t a prédikátor* fizetése im ez. Minden ember, valaki 

vethet őszit 3 holdat, ad cubnm triticum 1. zabot cubum 1. 
Ha zabot nem vet, fizessen dénár 25. Ak i pedig három hold
nak alatta vet, két holdat, avagy harmad felet, fél annyit. 
Ha zabot nem vet dénár 13. A k i pedig csak egy holdat, 
avagy semmit sem vet, ad 10. kra jczár t ; másnál lakó házasok 
10 krajczárt. Özvegy asszony egy napi munkával tartozik, 
avagy dénár 8. Esküttetéstül dénár 12. Két özvegyiül egy 
abrosz, vagy dénár 80. Fé l özvegyiül félannyi. Kereszteléstül 
egy kappan s egy kenyér, Introductiotul dénár 4. Háznál való 
gyóntatásiul dénár 4. Halott temetőstül, ha processióval temeti 
csak, dénár 12, ha pedig prédikál fölötte dénár 25. toties 
quoties. A major gazdák, ha három hold földet vetnek ma
guknak, ugy tartozik fizetni, mint a többi hallgatóság. 

Filiális Csér. 
Ezen filialisban a ministernek való fizetése in omnibus 

egyez az iványival. 
De Schola. 
I t t ab initio iskola ház nem volt, hanem a nemzetes 

és vitézlő Török Ferencz uram kegyességébül kérvén az ura-
ságtul ezen mostani iskola ház fundusán, mely egy fertály, 
az i t t való hallgatóság építette meg, melyhez vagyon iugera 
12. Rété ehhez vagyon iugerum 1. a kerekben, k in lehet széna 
szekér 2. Vagyon más darab réte is az Visztába az osztály
ban, melyet bírhassa a minister, mig a magistratus eligazitja. 

Fizetése itt az iskolamesternek im ez, minden háztul 
egy fertály gabona és dénár 12. Másnál való lakó fél annyi. 

Item- I t t való gyermekektül kántor számra dénár 25. 
Vidéki, amint kivel megalkhatik. 

Item. Minden marhás ember hoz iskola mesternek egy-



egy szekér fát. Á filialisban is szintén ugy fizetnek in om
nibus punctis iskola mesternek. 

Anno 1631. 16! maii. Filialis pro tempore Nagy Szemere, 
ad Ivan spectans, ministro Beverendő domino Martino Repka; 
praesentibus dominis patronis: generoso domino Stephano 
Szemerei, generoso domino Michaele Halasi iuratus assessore, 
generoso domino Stephano Újvári, generoso domino Petro 
Ajkai , providis item Georgio Szabó, Gregorio Börtön, Nicolao 
Czupor iudice, Johanne Petke, Johanne Rusa et coeteri audi-
tores universi. Qui omnes manuum exhibitione poenam in 
obedientibus in hanc visitationem imposuerunt sub sequentem, 
ut nimirum persona nobilis mulctetur flor 100. ignobilis vero 
flor. 40. et hoc quidem sine omni contradictione, et manuum 
subscriptione. • 

Régenten ezen helyben volt kápolna hely Somodi Gás-
párné asszonyom háza mellett fel szélrül. 

Vagyon ezen helyben egy kelyh ezüst éppen és aranyo
zott, a patinája réz, aranyozott. Vagyon egy gyolcs keszke-
nyocske zöld selyemmel varrott. 

Bona templi in hoc loco, quod olim dicatum fuerat 
sanctae cruci. 

Testes super inquisitionem bonorum huius templi producta. 

1. Georgiüs Szabó, annorum 80. 
2. Demetrius Káldi, annorum 85. 
3. Petrus Ajkai nobilis, annorum 65. 

Primus testis: Georgius Szabó, iuratus et examinatus 
fassus est. Hallottam régi öreg emberektül, hogy ezen kápol
nának volt volna szántóföld öröksége, melyet Pap kerté szernek 
hívtanak volna, és most is annak hívnak, kiket ezen helynek 
négy udvarházbeli földes urai Ujszászi, Cziráki, Szopori és 
Vas nemesek elei, amikor a pápista vallás innen kiszakadott 
volna, osztották volna magukra, és azután k ik i az ő része 
szerint való jobbágyságra, mely ebbeli osztásnak némi nemű 
rendi most is kitetszik. 

Item. Réte felől is ezt vallja, hogy ezen földek végeiben 
nap keletrül volt volna egy rétje, akit azon szerint egy másra 
osztottak, és noha falu számára kaszálta a hallgatóság, és 
szénáját eladták közönséges haszonra. Más rétét is hallotta 
pap ré tének neveztetni, Szekás szélben, a határon, ki t azon 
szerint élt az i t t való hallgatóság, melyeken lehet öt, avagy 
hat szekér széna. 

Item. Vallja ezt is, hogy a szentegyház mellett halottam 
lenni egy kis erdőcskét, melyet szentegyház erdejének hívtak, 



melyet most kiirtottak, és egy részét Szemerei István ur, egy 
részét homodi Gáspárné, egy részét Ötvös Mihály (bírja). 

Secundus testis. Demetrius Káldi, iuratus fassus est per 
omnia ut praecedens, excepto hogy az osztályt nem tudja, 
mely lett volna négy ágazat ra való. Es e mellett Bankó 
Dieenes aki darab földet irtott, az egyházhoz valónak hallotta 
lenni, Ajkai Pé te r földei mellett nap esetrül. 

Tertius testis. Petrus Ajkai , iuratus et examinatus fas
sus est, ut praecedentes, de az osztályt nem tudja. 

Anno 1655. 9. die Junii. Nemzetes és vitézlő Ujszászi 
Mihály urunk Szakonyi generalis gyűlésünkbe be jővén, pro futuro 
ecclesiae Szemereiensis commodo, coram venerabilibus dominis 
ecclesiarum ministris amotálta ezeket. 

Primo. Szabó Gergely hagyott a templomra egy rétet, 
k i t Nagyrétnek hívnak, kinek alszélül Sárszegi Péter , föl-
szélrül Nagy Márton réte, k i t most Mogyorósi Mihály uram 
bír, szomszédi, mely lehet 16. kaszásra való. 

Secundo. Deli Ferenczné Zsuzsanna asszony, hagyott 
azon templom számára két hold földet, melynek egyike vagyon 
a Papkereke szerben, kinek szomszédi kívül Jósa Péter , a 
falu felé Szabó János. A másik hold vagyon a Tölyösben, 
kinek szomszédi Káli György kívül, belül ped ig . . . 

Tertio. A parochialis házhoz vettünk két hold földet, 
melynek egyike Csáford felé való mezőben vagyon, melynek 
haza felé szomszédja Fodor Márton irtása, a másik pedig 
Dénesfalu felé vagyon, kinek szomszédja Somogyiak földe. 
Item, a Nagyér mellett egy rétet, két emberre valót Fánts i 
P á l uram al szélről szomszédja, ezt pedig vették Rénes Ger
gely fiatul pro floreno 12. et Tritico cubo 1. 

NB. Ezen megnevezett földeket rendelték farául a mos
tani újonnan építtetett scholaházhoz, mivel szabad és közön
séges falu földén lett az épület, és nintsen sehol semmi szántó 
föld és rét örökség hozzá, hogy ezeknek szántásábul és veté-
sébül a chola mester táplálódjék. 

Visitatio ecclesiae S. Nicolai in Nemes Ladon, 

minitro tum existente Reverendo domino Johanne Scriba: 
Praesentibus dominis patronis, generoso domino Stephano 
Szemerei de eadem; generoso domino Paulo Keresztúri de 
Por Ladon; generoso domino Paulo Michaelecz, Stephano 
Kisfaludi, Andrea Petenye, Stephano Szabó aeditus, Petro 
Tompa de eadem iurato assessore, Georgio Tompa, Stephano 
Ban de Berekalja aeditus, Johanne Balogh alias Molnár, 



generoso domino Johanne Pribék. Matheo Balogh iudice in 
Por Ládon, Paulo Kálócz de Por Ládon, generoso domino 
Michaele Mesterházi, Benedikto Mesterházi, Georgio Mesterházi 
aeditus, Ladislao Mesterházi. Providis item Gregorio Kalmár 
aeditus in Poriadon, Johanne Pr ibék et aliis. Qui omnes, ut 
meliori ordine onmis peragerentur, manuum exhibitione, delin-
quentibus sub sequentem poenam imposuerunt, ut videlicet 
nobilis persona mulctetur flor. 100. ignobilis vero flor. 40. 
Ethanc mulctam absque omnibus iuridicis remediis exequi 
valeant Anno 1631. 

De doctrina ministri. 
Ministernek tudománya és abban való híven eljárása 

felől a hallgatóság szép dicséretet teszen, hogy tisztében eljár, 
egyenes tudományú és Istennek szent sacramentomit igazán 
kiszolgáltatja. 

Sententia Domini ministri. Dominus minister hallgatóit 
javallja és dicséri Isten igéjének és szent sacramentomokkal 
való hal lgatása és élések felől. 

Bona templi sancti Nicolai. 
Testes producti circa inquisitionem bonorum templi. 
1. Benedictus Mesterházi, annorum 57. 
2. Benedictus Boltiz, annorum 67. 
3. Benedictus Cserge, annorum 66. 
4. Johannes Pribék, annorum 60. 
5. Nicolaus Domian, annorum 47. 
Kelyhe ezen templomnak most nincs, kel l lenni mennél 

hamarább . 
Vallja az utolsó testis hite után, hogy Klimpán, Földi 

György nevű gazdánál meg szállván, italra kelyhet hozott 
elő, melyet kérdvén hol vette volna, monda: ezt Nemes Ládo-
nyi Adorjántul vettem flor. 8. állítván hogy ezüst legyen, de 
csak réz, de zsidóknak akartam adni 

Harmadik teszis, hite után vallja, hogy Adorján Balázsnál 
látott kelyhet, mely ezen szentegyházé volt, de nem tudja 
hova lett, hanem hallotta, hogy oda fel eladta volna, mert 
akkor czéh mester volt. 

Vallják a hites emberek egyaránt , hogy Fodor Benedek 
nevű ember, ezen szentegyháznak kelyhét, papi öltözetét vesz
tette el, eladván a javát. 

Item. A templomnak semmi öröksége nincs. 
Aki t templomban temetnek, attúl j á r flor. 1. 
Parochia et eius bona. 
I t t a parochialis ház a régi plébánia ház helyhez közön

séges földbül szakasztott földön van, de az előbbeni, a mostani 



iskola ház mellett volt építtetve, melybe első prédikátort Dávidot 
szenteltette a fára. Vallják ezt is, hogy Mesterházi Nagy 
Balázs öreg embertül hallották, hogy ezen megmondott paro-
chiális helyen plebánusoknak felházuk volt. 

Vagyon a parochiális házhoz szántóföld iugera 20. 
igen jó holdak, kiknek dülejük szentegyháztul fogva a Metölcz 
vizéig három dűlőbe megyén alá. Felső szomszédi Kisfaludiak, 
alsók Tompaháziak, és Berekalljaiak. 

Réte a földek végében két szekérre való vagyon. 
Proventus accidentarii. 
Ezen helyben a prédikátornak fizetése im ez: Minden 

házi, maga örökségén, avagy jószágán lakozó gazda ad cubum 1. 
fele buza, fele rozs és e mellé dénár 24. A k i kevesebbet bír 
fél annyit. Ak i zsellér is, ura szakaszt jószágábul neki egy 
fertályt és dénár 6. Minden marhás ember i t t Ládonban egy-
egy szekér fát. 

Item. Esküttetéstől dénár 25. Ha özvegyek egy abrosz, 
avagy dénár 80. fél özvegyek fél annyit. Keresztelőstül egy 
kappan és egy kenyér. Introductiotul dénár 4. és egy kenyér. 
Háznál való gyóntatásiul dénár 4. és egy kenyér. Halott teme
tőstül ha prédikál dénár 25. Ha csak processio val temeti, nem 
lévén oskola mester dénár 12. Szánt az egész fára a prédi
kátornak iugera 8. Nemes Ládon, iugera 2. Tompaháza és 
Berekallja communiter kinek marhája vagyon iugera 2. Por-
Iádon iugera 2. Mesterháza iugera 2. Aki pedig marhát lan 
levén nem szánt a ministernek, a prédikátori és iskola házak 
körül más rendbeli munkával szolgáljanak a mikor kívántatik. 

Filiális Tompaháza és Berekallja. 
I t t semmi templomhoz és predikátorsághoz való örökség 

nincsen. Egyéb jövedelme szintén ugy, tamquam in materna 
ecclesiae 

Filiális Porládony. 
Egyházi jószág itt sincs, hanem a parochiális házhoz 

vagyon a hosszú rétek mellett két ér között szélrül nyolcz 
rendű avagy kasza állja réte . 

Item. Egyéb fizetése, tamquam in materna ecclesia: 
excepto hogy ketten hoznak egy szekér fát. 

Filiális Mesterháza. 
Ezen filialisban vagyon egy kis darab erdőcske, falu 

előtt Bű felé jobb kézre hogy mennének, melyet eleitül fogva 
és most is pap erdejének hívnak. Egyéb fizetése szintén, 
ugy vagyon, tamquam in materna ecclesia: excepto eo, hogy 
közönségesen adunk fát hat szekérrel. 

De schola. 



I t t ezen helyben schola eleitől fogva nem volt, hanem 
lelki buzgoságbul a fára épített a prédikátori ház mellé, kinek 
semminemű jószága nincs, hanem Tompaházán lakozó Tompa 
György uram kegyességébűi conferált fél hold földet. 

F ize tése : Valaki a prédikátornak ad cubum 1. az ad 
mesternek egy fertályt dénár 12. aki félköblöt, az ad fél 
annyit és dénár 6. Ak i pedig a prédikátornak ad fertályt 1. 
az fizet mesternek dénár 8. 

Szemerei Nagy István uram kegyességébül igért eszten
dőnként triticum cubum 1. és fát szekér 1. 

Gyermekek fizetésétül ad kántor számra fárabeli gyermek 
tanításiul dénár 25. Vidéki, amint vele megalkhatik. Halott 
temetéstül j á r neki dénár 12. Minden gyermek hoz egy-egy 
szekér fát. 

Balogh János uram pórládonyi igért iskolához kegyes
ségébül örökben egy hold földet. 

Coramme Stephano Szemerey m. p. 
Coramme Michaele Mesterházy m. p. 

Keresztury Pál m. p. 
Coramme Benedicto Mesterházi m. p. 

Anno 1638. 19. Junii. Ego Gregorius Musay concio-
nator ecclesiae Lövőiensis, superioris districtus senior, Reve-
rendus dominus Georgius Serényi prothonotarius, Reverendus 
dominus Martinus Repka, minister Peresztegiensis iuratus 
presbyter, Reverendus dominus Stephanus Dési Geresdiensis 
et Reverendus dominus Stephanus Kóla concionatores exivimus 
ad mandátum Reverendi et Clarissimi domini Barthalomaei 
Kis superintendentis ad inquisitionem adversus Reverendum 
dominum Johannem Kopcsányi pro tunc ministrum Ladoniensem 
erectam, existentibus aedilibus, primario Stephano Bán, Georgio 
Bárdosi Porladoniensi, Georgio Szabó Mesterháziensi, Martino 
Tóth. Praesentibus auditoribus primariis: Johanne Balogh 
aliter Molnár iurato assessore, Georgio Tompa, Emerico Tompa, 
Paulo Tompa, Stephano Jacab, Matthia Sándor, Gregorio Adorján, 
Michaele Mesterházi, Nicolao Dómján, Benedicto Mesterházi, 
Ladislao Mesterházi, Francisco Molnár, Melchiore Adorján, 
Stephano Szabó, Ambrosio Vörös et caeteris auditoribus uni-
versis, ubi peracta de magistro praelibato inquisitione, a meg
nevezett Balogh János uram tett a meg írt személyek előtt 
ilyen fassiot: Hogy kegyességéből adott volna Bán István 
akkorbeli czéh mester kezéhez ötven magyar forintot, i ly 
okkal : hogy a fára, a ládonyi prédikátori házhoz vegyenek 
szántó földet, vagy rétet, kiből az egyházi emberek élődjenek. 



Amig pedig efféle szántóföld és rét találkoznék, addig a czéh 
mesterek a pénzt adják k i interesre, k i is adták, hogy nevel
kedvén, annak utánna hasznosabban vehessenek földeket 
és rétet. Ez őkegyelme kegyes ajánlása lett coram praesentis 
praescriptis tarn ecclesiasticis, quam parochialibus anno et 
die ut supra, s az ő kegyelme kívánságára is Írattatott ezen 
visitatios könyvbe pro memoria, per me Gregorium Musay 
geniorem iuratum m. p. 

Visitatio ecclesiae Nemes-Kériensis. 

Pro tempore filiális ecclesiae Lövőiensis existente ministro 
Gregorio Musay Lövőiensi, vice notario, praesidentibus patronis 
Benedicto Miko, iurato assessore comitatus Semproniensis, 
Georgio Kéri, Michaele Vajda, Michaele Gallen, Gasparo Lorant 
coeterisque nobilibus universis existentibus, aedituis Michaele 
Király et Andrea Sári facta Anno 1633. die 12. Januarii. 

Domini visitatores legitimi fuerant hic Reverendissimus ac 
Clarissimus vir dominus Barthalomaeus Kis superintendens 
generalis, seniores autem Reverendi domini, Stephanus Lethe-
nyei, Reverendus Nicolaus Galgóczi, Reverendus Gregorius 
Ságodi, Reverendus Joannes Terbócz, Reverendus Georgius 
Serényi iuratus nótárius, praesentibus adiunctis legatis Ulus
trissimi Domini Domini Comitis, Domini nostri gratiosissimi 
Pauli de Nádasd, ut pote generosis dominis Nicolao Guari 
et altero generoso domino Joanne Vittnyédi supremus familia-
ribus etc. 

De bonis sacelli sancti Michaelis vocati., 
Testes producti in confirmationem inquisitionis horum 

bonorum. 
Primus testis. Thomas Balogh nibilis, annorum 60. depo-

sito iuramento fassus est in hunc modum : Vagyon ehhez a 
kápolnához két kelyh, vagyon ezekhez egy patina, melynek a 
kerületi elhullott, ezt a patellat Gallen Mihály uram házátul 
hozták el. Volt papi ruha is, de czéh mester kezéről kézre 
jutván el rothadt. Vagyon földe is ennek a templomnak, melyet 
így referál: a Seresben bírt az én nagy apám négy hold 
földet, kiről kepét is adtának két esztendőben. Egyszer azért 
az én nagy apám az erdőre menvén a fáról leesett és a nagy 
apám nem bírván magát, nem élhette a földeket, és a nagy 
anyám azt mondotta: Fiam, ha nem szántod a földeket elveszik 
tőlünk az egyház számára. Ennek egyike vagyon most Veres 
Tamásnál, egyiknek fele vagyon Lóránt Gáspárnál, a fele 



Semberger Máthénál, annak a végében a harmadik azon Sem-
berger Máténál. A negyedik is Lóránt Gáspárnál vagyon. Ezen 
két hold föld Kéri Péter kezéhez jutott volt az én eleimtől. 
Péterről szállott Kéri Mátéra, Mátéról Darabos Jánosra, Darabos 
J á n o s pedig adta Semberger Mihálynak. Ugyanazon Seresben 
való tábla földek, melyek dőlnek a patakra, hallottam régi 
eleimtől nagyanyámtul és Vajda Orbántul, hogy adtának kepét 
az egyházhoz, de én nem értem. Az iványi út mellett délről 
vannak ezek a földek jobb kéz felől, bal kéz felől ellen kert 
és pap földe alja, de ezeket nem tudom hogy bírták volna 
az oltárhoz. Rétét az Orbán Márton rététől fogva a szoporiak 
részóig hallottam, hogy az egyházhoz való ré t lett volna. 
Ezeket mostan Csizmadia Pál , Kéri György, Sári Gergely és 
Darabos Gáspár birják. A mint a rét vagyon, erdejét is így 
hallom kimenni. 

A ple bánia ház felől azt vallja, hallottam a nagy anyámtul, 
hogy akit most Veres Tamás bír a templom előtt, egy része 
azon plébánia ház helyen vagyon, egy részén pedig út vagyon 
által , sőt amig Orbán Péter és Kér i Diegenes élték, még csak 
egy szekér szénét sem hagytak reá csinálni. Hallottam azt 
is, hogy Kis Simon és Veres Simon akkorbeli czéh mesterek 
vittenek mindenik süvegében negyven-negyven forintot, mindenik 
a Kér i Balázs kezéhez. 

Secundus testis Joannes Szarka nobilis, annorum 45. 
iuratus et examinatus fassus est in hunc modum: De calicibus 
fatetur idem, quod prior. De terris arabilibus azt vallja, hal
lottam, hogy Pap alja földének hívták, de nem tudom soha, 
hogy censust adtának volna r ó l a ; egyéb dolgokról semmit 
sem tud. 

Tertius testis: Gregorius Sári nobilis, annorum 40. iuratus 
et examinatus fassus est in hunc modum : De calicibus idem 
cum prioribus fatetur. De terris arabilibus dicit. Hogy Seres 
a l jában tudok egy darab földet, mely lehet tíz hold, kiket 
pap földeinek hívtanak volna, de ezek mind az i t t valóktul 
birattatnak, és most is pap földeinek hivattatnak. Hallotta 
hogy volt része is a Csériné rététől fogva a Szoporiak rétjóig 
lett volna papsághoz való rét. Az erdő is a végében a rétekhez 
való. A papi ház felől hallotta, hogy Kér i Máté testamentumot 
tett volna horpácsi farához hallgattak. 

Quartus testis: Szarka Balázsné Dóra , nemes személy 
annorum 66. hite után azt va l l ja : Hallottam az iványi út 
mellett a szegény atyámtul való kis darab föld felől, hogy: 
fiam ezeket hívják úgymond pap földeinek, az atyám pedig 
Patyi Tamás száztizenhárom esztendős volt, akitől hallottam. 



De calice, patina, prato et de caeteris nihil seit. Fizetése 
felől a prédikátornak azt mondja, hogy 40—40. pénzt adott 
egy személy, de ők horpácsi prédikátorsághoz fizették. 

Quintus testis, Lóczi Jakabné , annorum 60. nemes személy, 
hite után azt vallja, De calicibus idem quod coeteri. A patina 
pedig úgy mint egyik Kéri Balázs idétt veszett volna el, ugyan 
azon Kéri Balázsnál. Az oltári öltözetből pedig egy abroszt, amint 
monda Lemberger Orbánné, mikor mondottam volna neki most 
Vizkereszt napján 1633. esztendőben, hogy a te uradnál Tőtösi 
Fetencznél volna, azt mondta, hogy semmi az, az csak egy 
abrosz aki vagyon. Mondja azt is, hogy kértem őnagyságátul 
is, ugyan azon Tőtösi Ferencztől, hogy te nálad vagyon a 
nemeskéri oltári öltözet. Nálam vagyon de eb adja, mert a 
feleségemmel adták. A földek felől azt mondja, hogy hallotta, 
hogy Pap földeinek hivták, de felőle semmit sem tud. Erdő 
és a rét felől nihil seit. Hogy ugyan azon személyek vittek 
volna a Kéri Balázs kezéhez hagyomány pénzt, ezt csak hal
lotta. Az i t t való fára pedig a horpácsi farához való volt, 
fizetése a prédikátornak husz-husz pénz és fél köböl buza. 

Sextus testis: Kéri Miklósné, nemes személy, Mesterházi 
Piroska özvegy asszony annorum 60. hite után azt vallja: A két 
kelyhet tudom hogy volt, és mindeniknek tányéra volt, de hova 
lett aki elveszett nem tudom. De terris arabilibus, de pratis et 
sylvis nihil seit. A nyolezvan forintról emlékezik s azt mondja, 
hogy az ,én uram számadó szolgájuk volt a falubelieknek, 
uram életében nem is emiitették én előttem, hanem uram 
halála után. Pörölt is én velem a falu. A papi ház felől 
semmit sem tud. A falut pedig azt vallja, hogy hallotta, hogy 
Horpácshoz lett volna fárás. A prédikátor fizetése amint meg
alkudhattak vele. Volt valami casula stóla, alba, melyet mind 
eltéphettek volna a régiség miatt, de a hiúban ( = héjban, 
padláson) levén, az én házammal együtt mind elégett. 

Septimus testis Georgius Kéri, nobilis, annorum 45. 
iuratus et examinatus fassus est in huc modum: De calice 
patina dicit se nihil scire. A papi öltözet felől azt vallja, 
hogy hiúban volt valami fekete ruha, ki t barát ruhának hív
tak, de a házzal együtt égett el. A földek felől semmit sem 
hallottam, hanem mióta a testamentom levél fen forog azt 
hallottam, hogy a Miháczi kertétől fogva az irányi útnál , 
templom földe volna. De prato et sylvis nihil seit. Fizetése 
a ministereknek fél-fél köböl buza, és a zsellérek dénár 12. 
A nyolezvan forint felől eleget perelt a faluval, és még tizen
hat forinttal marasztotta őket adóssá. 

Octavus testis Stephanus Nagy, nobilis, annorum 46. 
Egyháztörténeti Adattár. VI. g 



iuratus et examinatus fassus est: A kehely három volt, de 
az egyiket amint hallottam eladták volt Ujhelyben és templom 
felit csinálták belőle. A ruha felől ut praecedens fatetur. 
A földek felől azt vallja, hogy a testamentumban meg vagyon 
irva, hogy a Mihályi földtől fogva a Morgó rétjéig mind 
templom földe volna, a mely földekről censust is adtak volna, 
sőt egy asztag is lett volna, melyet elcséplettenek, egymásra 
osztottak prout testimoniális docet. Vallja, hogy Nemes Kér, 
hét nemzetségből áll, ő maga azért megszámlálván talált 
mindeniknél, kinél ötöt, kinél hat holdat, és hét holdat is, 
mely extendalt ad terras arabiles, computando circiter 45. 
A Kéri Máté testamentom tétele előtt is hallotta, hogy a 
Szopori rététől fogván a Csériné rétjéig mind erdejével együtt 
templomhoz való lett volna, a szerint, mint a testamentom 
tartja. Ezeket bírja mostan Csizmazia Pál , Horváth Péter és 
Töttösi Ferencz, item Darabos Gáspár, Meczedenczi Mátyás, 
Büki Pál , Szalay Borbálla, Szalay Gergely. A Kéri Máté tes
tamentom levele felől azt tudom mondani, hogy Garas István 
halála óráján testamentumot tevén, az egy k i osztott búzán 
kívül midenben conformiter testált. De domo parochiali nihil 
seit. A fára Horpácshoz való régen, azt tudom. A prédikátor 
fizetése fél-fél köböl buza volt. 

Nonus testis: Szarka Tamás nobilis, annorum 40. Iuratus 
et examinatus fassus est. A kelyhek felől azt mondja, hogy 
a kettőnél többet nem tudok, sőt az egyike annak is elveszvén 
Gálinál találtatott meg; a földek ré tek és erdő felől a tes
tamentumról semmit sem tud. Hagyomány pénz felől fatetur 
ut praecedentes. A fára horpácsi volt hallottam, de ugy hogy 
Horpácsról hoztanak felőle bizonyságra öreg embereket, de 
nem mehetett végre, hanem Ujkérrül fogadtunk. In caeteris 
ut superiores fatetur. Solutio cubus fél, tarn in avena quam 
tritico. 

Decimustestis: Orbán Márton nobilis, annorum 40. iuratus 
fatetur. De calicibus ut superiores fatetur. De terris arabilibus 
a Mihácsi kertétől fogva a pap földje aljáig hogy templomhoz 
valók let tének volna, hallottam, de prato et sylvis idem quod 
praecedentes recognoscit, határa a rétnek Csériné rététől 
fogva a Szopori rétéig vagyon határa , erdeje is a szerint. 
A hagyomány pénz flor. 80. a testamentum szerint hallottam, 
mert magam tartottam a testamentumot ládámban. De domo 
parochiae nihil seit. Horpácshoz való volt a fára. Solutio 
ministri cubus fél in tritico. Paramentum altaris combustum. 

Undecimus testis: Gasparus Darabos, annorum 35. nobilis, 
iuratus et examinatus retulit in hunc modum: De calicibus et 
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patina nihi l seit. De arabilibus terris ante testamentum Kéri 
Mathiae nihi l scivit, sed ex testatione refert quae ib i conti-
nentur; fűit hic Mathaeus Kéri annorum 114. A rétről szintén 
a szerint. De caeteris tantum audita refert. 

Duodecimus testis: Benedictus Mikó iuratus assesor Co
mitatus Soproniensis nobilis, annorum 95. retulit in hunc 
modum: A kelyhet ugy tudom, hogy nem volt több a kettőnél. 
Patina sem volt több egynél, az is romlott, valami gyermeknél 
találták. De caeteris autem in omnibus audita refert. De 
pecunia autem testamentum producit Mathiae Kéri. A fára 
felől azt mondja, hogy emlékezik róla, hogy Horpácshoz való 
volt volna de certis conditionibus Lövőhöz rendel ték ; fize
tése mostan a prédikátornak flor 10. Accidentia ut in caeteris 
locis conformis. Temető helynek a nemeskéri templom czin-
teremje volt. 

Decimus tertius testis: Szabó Bálint, annorum 41. iuratus 
et examinatus fassus est. Hogy a mikor Kéri Máté testa
mentumot tett ott voltam, sőt mivelhogy nevem is be vagyon 
irva a testamentomban, de azért mindenekben Kéri Máté tes
tamentumának lenni vallom, melyet Gergely prédikátor uram 
ir t is meg, és noha Fekete Benedek nem emliti, hogy jelen 
lett volna a testamentom tételekor, de azért jelen volt velem. 

Decimus quartus testis: Benedictus Fekete, annorum 47. 
iuratus et examinatus fassus est et fatetur se non recordari tes-
tamenti Matthiae Kéri, neque quod interfuisset alias dicit et 
fatetur, quod uxor eius etiam comprobaverit suam sub testa
tione Matthaei Kéri praesentiam: Uram te is ott voltál a tes
tamentum tételekor, csakhogy eszedbe nem jut. Ezokáér t én 
azon sem esküszöm meg, hogy ott nem lettem volna, mert 
ha ott nem lettem volna, nem irták volna oda nevemet. 

Tenor autem testamenti quod iuramento comprobant 
praeallegati testes talis est uti sequitur. 

Anno Domini l t i l l . 8. die mensis Maii. 
Én Nemeskéren lakozó Kéri Máthé, k i testemben beteg 

vagyok, de jó lelkiismerettel vagyok: kérdet tetvén a nemes
kéri uraimtól, minemű igasságát tudnám öreg ember lévén 
az itt való egyháznak, az én igaz lelkiismeretem szerint és 
igaz hitem szerint, akivel az élő Istennek tartozom, ime fel
irattatom amint az én rövid időmig tudtam és érhet tem; mert 
halálom óráját érezvén elközelíteni, nem akarom annak elhall
gatásával az én lelkemet megterhelni. 

Primo. Emlékezem jó l erre, hogy a Seresben nap kelet 
felől a Mihálcsi Benedek kertének szegletitül fogva a patakig 
yaló földek, az egyházhoz kepés földek voltának. 



Secundo. Az egyházhoz való rét k i volt a Csériné ré té-
tül fogva a Szoporiak rétéig egyház ré tének tartották az utón-
alul, erdejével együtt. 

Tertio. Mikor Kis Simon és Guar András le tették a 
czéh mesterséget , adtak Kéri Balázs kezébe nyolezvan forintot 
kész pénzt. Ezt pedig tulajdon szemeimmel láttam, hogy két 
süvegben vitték az ó czéh mesterek, ós adták az uj czéh 
mester Kéri Balázs kezébe. 

Item. Hat kas méhet, és a ménekből más fél tungot 
vert, melyet is bizonyosan láttam. 

Item. Egy asztagot is adott el Czenkre, ugyan azon 
czéh mester Kéri Balázs Dömötör Lőrincznének kilencz forinton. 

Item. Ami az egyház jövödelme volt, azt a szolgája 
magával együtt, s aki a szolgájának vállán levén ugy já r ta 
a falut házanként , és ugy szedte a föld köblöt. Valahova 
tette el, de az ő házához hordták zabot, tenkelyt, árpát , bük
könyt, és egyebet valami volt, mind házához hordotta és ott 
költ el. 

Item. A pap öltöző kettő volt, mind a kettő bársony 
Volt és a kámsa fehér bibor volt, földig való sürü ránezos. 

Item. Két oltár öltöző, két kendő keszkenyő, két angolna,, 
kikből mosdottak és ittak a papok. 

A k i k a nemeskéri szentegyháznak második asztagját 
elcséplették és magukra osztották: 

1. Vörös Tamásnak cub. tritic 3. 
2. Horváth Györgynek cub. tritic. 1. 
3. Zótai Mihálynak cub. tritic. 1. 
4. Orbán Jánosnak cub. tritic. 2. 
5. Orbán Ambrusnak cub. tritic. 2. 
6. Az agg Orbán Balázsnak cub. tritic. 2. 
7. Szarka Andrásnak cub. tritic. 2. 
8. Kéri Lászlónak cub. eritic. 2 
9. Mostoha Mihálynak cub. tritic 1. 

10. Lampó Miklósnak cub. tritic. 1. 
11. Lőrincz Gergelynek cub. tritic. 2. 
12. Tollas Máténak cub. tritic. 1. 
13. Vajda Balázsnak cub. tritic. 1. 
14. Vajda János apjának cub. tritic. 1. 
15. Balogh Bálintnak cub. tritic. 1. 
16. Vörös Simonnak cub. tritic. 1. 
17. Kis Simonnak cub tritic. 1. 
18. Bácz Andrásnak cub. tritic. 1. 
19- Paty Tamásnak cub. tritic. 1. 
20. Lóczi Balázsnak cub. tritic. 1 



2 1 . András Jánosnak cub. tritic. 1. 
22. Guar Lőrincznek cub. tritic. 1. 
Lett pedig ezen vallás tétel ilyen Tisztelendő nemes és 

böcsületes személyek előtt, kiknek nagyobb része kész ezen 
dolgot pecsétekkel is megerősiteni: Kőszeghi Gergely ujkéri 
prédikátor előtt, Kis Miklós uram, Gyüleveszi István uram 
nemeskéri esküitek előtt. Szarka Balázs előtt, Farkas Mátyás, 
Fekete Benedek, Nagy P á l és Szabó Bálint nemeskéri uraim 
előtt 

Locus, ubi aderant sigilla Septem. 
Super testamentariam hanc allegationem et examinati-

onen deliberatio talis facta est. 
Deliberatum est. 
Ezen felírattatott és examináltatott testiseknek vallásuk

ból kitetszik ezen nemeskér i capolnának örökségének álla-
potja ab antiqua lett légyen, melyekről a néhai nemzetes 
nemes Kéri Máté öreg ember lévén testált volt is lelki
pásztora Kőszeghi Gergely ujkéri prédikátor előtt és bizonyos 
it t való nemes nemzetes és providus emberek előtt, k ik közül 
kettei, úgymint Fekete Benedek és Szabó Bálint élőnkben 
producáltattatván mediante, iuramento ratificálták a testamen
tum tételben való jelenlétüket . Minek okáér t mi is tekintvén, 
mind a testisek vallását, mind pedig az élő két ember vallá
sukat, és ennekfelette az akkorbeli tiszteletes lelkipásztor 
társunk keze irását agnoscalvan, a megnevezett kápolnának 
megirattatott örökségét és annak fructussat cum omnibus aliis 
pertinentiis ad sacellum Nemeskériense et eius altaria readiudi-
caljuk iuxta tenorem praenotati testamenti. 

Ahol pedig a nemeskéri uraim (noha megbizonyodott az, 
annak előtte a fölyül való testátiokban, hogy ők mindenkor 
Horpácshoz tamquam ad maternam ecclesiam hallgattanak azt 
kívánják praetendálván a messzevalóságot a szent consisto-
riumtul, hogy szabadságot engedne nekik, hogy ők szabad 
fárák lennének és sehonnét ne függenének, hanem amikor és 
mint tetszenék ő kegyelmüknek prolibitu akár Lövőre akár 
Ujkérre j á rha tnának predikáczióra, arra az ő kegyelmük instan
tiájára igy végezett a szent consistorium. 

Deliberatum est, super hoc postulatum.-/ 
Mivelhogy a szabad akarat csak világi dolgokban is nem 

hasznos, és nemis tisztességes, sokkal inkább a lelkeknek 
idvességére nézendő dolgok az Isten fiának a Szent Máté 
€ap. 18. megirt ha tár jával : Qui non audierit ecclesiam etc. 
vannak berekesztve. Ennek okáért ezen filialisnak is semmi 
úttal magán való szabadságot nem adhattunk, hanem avagy 



régi anyai eklézsiákat a horpácsit kelletik hallgatniok és 
attól függeniök, avagy a lövői parochiát anyai eklézsia gya
nánt acceptálniok, mind addig, mig az örök ur Isten az ő 
áldott szent igéjének tiszta predikáltatását ott szolgáltatja, és 
maguknak is valaha prédikátor tar tásra ezen helyben erejük 
és módjuk lehet. 

Anno Domini 1633. die 7. novembris. Visitatio ecclesiae 
Sancti Stephani in Nagy Geresd cum filialibus, minori 
Geresd, Jánosfalva, et Csáford, ministro Eeverendo domino 
Francisco Eöri existente : aedituo Moise Csorna nobili, praesen
tibus generosis ac nobilibus dominis, domino Adamo Hölgyészí, 
domino Johanne Pathy iurato assesore Comitatus Soproniensis, 
domino Nicolao Pathy, domino Michaele Szabó, domino 
Emerics Kis. Ex filiali domino Samuele Sybolthi, domino 
G-eorgio Csejthei, domino Georgio Szabó ; ex Jánosfalva do
mino Paulo Fancsi, domino Johanne Tönkönczi, domino 
Georgio Kereczéni iurato assesore comitatus Soproniensis. Ex 
Csáford, domino Emerico Balogh, domino Johanne Nagy, et 
coeteris huius ecclesiae auditoribus nobilibus pariter et igno-
bilibus praesentibus. 

Personae productae in maiorem huius visitationis con-
firmationem, quae iuramento praemisso subsequentia falsae 
sunt, quarum nomine haec adsunt. 

Michaele Szabó nobilis, annorum 60. Basilius Krajczár 
providus colonus Johannis Kis annorum 74. 

Ex Kis Geresd Georgius Szabó nobilis annorum 47-
Christina Szabó Johannis Huszár coniunx, annorum 49. 

Caeteri generosi domini patroni manibus porrectis sese 
astrinxerunt ad Visitationen! in omnibus punctis defendendam. 
Nobilis sub mulcta florenorum 100. ignobilis sub poena flore-
norum 40. 

Hölgyesi Ádám m. p. Csajtai György m. p. 
Pathy János m. p. Paulus Fancsi m. p. 
Törkönyi János m. p. Moyses Csorna m. p. 
Krajczár Balázs m. p. Takács Lukács m. p. 

De doctrina ministri. 
Tudománya és tanítása felől a keresztyén hallgatóság 

minden jót mond. Erkölcsében is türhetőképen dicsérik. 
De moribus auditorum. 
Fatetur omnia piá et honesta et diligentiam de audi

toribus, in audiendo verbo Dei, et usu sacramentorum domi
nus parochus. 

De proventu templi. 
Vagyon ezen templomnak egy kelyhe, a mely réz, de 



aranyos patina nélkül. Vagyon abrosz oltárra való félkék pa-
mukkal szőtt. Ismét egy kötéses gyolcs abrosz. 

Vagyon egy kis rét, a kelet mellett napkelet felől egy 
kasza alja, k i t eleitől fogva viaszos rétnek hittak, k i most 
HŐgyészi Adám uram kezénél vagyon, kiről esztendőnként j á r 
a templomhoz dénár 12. 

De parochia et eius bonis. 
Ezen helyben a prédikátori ház közönséges nemesi 

helyen vagyon, annyi öröksége levén, mint i t t való nemes 
helynek, melyek rendszerint így következnek. 

1. Vagyon a széles osztályban egy végbe iugerum 3. 
2. Az Orbán ker té alatt iugera 2. 
3. A Bayton iugera 3. 
4. A falu előtt iugerum 1. 
5. A halomban iugera 2. 
6. A haraszt alatt a gyöpig iugera 4. 
Vagyon réte, hely rét vocatum Tompaháza felé, egy 

kasza állja, hat rend. Második az Orbán kerté alatt két kasza 
állja. 

Kis Geresden: 
Vagyon szántófölde az eresztvényen felyül iugera 3. 

A hossziban iugera 3. A gyepű alatt iugera 2. 
Vagyon egy malom a nagygeresdi határon, a kertek 

alatt, kiből sabbathalis j á r a prédikátornak szombaton reggel
iül fogva vasárnap reggelig a mit talál, ebbül pedig a molnár 
az ő részét kiveszi harmadát , de azért a molnár ugyan korcz-
czal tartozik. Mikor pedig követeire gabona gyűjtettetik a 
földes uraktul, akkor a prédikátor sabbatálisa nem usurpál-
tatik, mert így az egyházi örökség is építtetik, mint a külső 
nemesi örökség. 

Proventus pastoris. 
Minden helyes a régi- szokás szerint vagy volt marhája 

vagy nem, egy-egy köböl gabnát tartoznék adni, fél helyes 
a szerint fél annyit. Másnál lakó zsellérek tizenkét pénzt, 
vagy egy napi munka. Özvegy asszonyok hat-hat pénzt, vagy 
egy napi munka. Minden háztól egy-egy szekér fa jár , helyes
től és zsellértől, vagy vagyon marhája, vagy nincs. Esküt te-
téstől dénár 16. ifjaktól; temetőstül dénár 12. vagy prédikál 
vagy nem, és valahányszor prédikál annyi 12. pénz. Keresz
telőstül egy kappan s egy kenyér. Beavatástól egy garas s 
egy kenyér. Özvegyek esküttetésétül, ha mindkettő özvegy, 
egy egész abrosz avagy nyolezvan pénz, ha pedig csak az 
egyik özvegy, fél abrosz avagy dénár 40. 

Filiales: Kis Geresd, Jánosfalva et Csáford. 



Ex filiali pro testimonio productae personae praemisso 
iuramento hae sunt examinatae. 

Georgius Szálai, colonus domini Michaelis Szent-Páli, 
annorum 66. 

Joannes Vas, colonus Andreáé Sághi, annorum 66. 
Joannes Balogh, colonus domini Valentini Kécsey, anno

rum 73. 
Ezen Jánosfalvában való kápolnához nem tudnak semmi 

örökséget, a memoria hominum nevezni, hanem két rétet mond
nak, hogy eleitől fogva pap rétének hivtak a kisgeresdi határ
ban, és ott egy földet is, de hogy valaha birták volna a 
geresdi templomhoz, vagy a kápolnához, nem emlékeznek. 

A kápolnának pedig föl építését nem említik, hanem 
Török császár Bécs alá menetelében pusztait el, és az óta 
puszta. Valami egyéb minden jövödelem lehet, az a geres-
diekkel együtt mindenben egy, a fa hozással együtt. 

Anno Domini 1632. die 9. Decembris, Visitatio ecclesiae 
Sancti Michaelis in Czirák, cum filialibus Dienesfalva et 
Gyoro, praesentibus patronis et universa communitate audi-
torum, iudice Johanne Gosztolya in Czirák, aeditus Laurentio 
Kalmár. In Dienesfalva iudice Benedicto Szabó, iurato Mar
tino Molnár. In Gyoro iudice Andrea Kocsis, aeditus Bisilio 
Gosztolya, ministro Georgio Sartoris. Patronis : generoso domino 
Johanne Plakovics, generoso domino Stephano Görbéi. Ex 
Dienesfalva Georgio Tömördi, domino Matthia Barcza iurato 
assessore comitatus Soproniensis, domino Petro Szántó, domino 
Georgio Kal i , domino Johanne Eölbei, domino Georgio Mes
terházi. Gyoroiensi patroni generosi domini Kisfaludiensi, 
nostri religionis addictis et huius ecclesiae patroni. Qui ado-
rant manuum porrectione hanc visitationem confirmarunt et 
subscriptione. 

Johannes Plakowicz m. p. Johannes Görbői m. p. 
Matthias Barcza m. p. Georgius Tömördi m. p. 

Szántó Péter m. p. 
Pro maiori confirmatione personae productae. 

1. Georgius Tömördi nobilis ex Dienesfalva annorum 65. 
2. Ambrosius Nagy colonus Georgii Mesterházi anno

rum 74. 
3. Petrus Falyártó ex Czirák, colonus domini Adami 

Cziráki annorum 76. 
5. Paulus Csuka in Czirák, colonus domini Adami Czi

ráki annorum 68. 



4. Basilius Győri colonus domini Petri Szántó in Czirák, 
annorum 65. 

6. Jacobus Iszló in Gyoro colonus Caspari Kisfaludi 
annorum 68-

De doctrina ministri. 
Pro suo posse laudatur, quod diligentiam adhibeat in 

omnibus partibus officii sui. 
De moribus auditorum. 

. Laudat auditores qui auditione verbo Dei et usu sacra-
mentorum Dominis parochis. 

De bonis templi. 
Vagyon it t egy kelyh, épen ezüst, aranyozott, patinája 

réz, reá való selyemmel varrott tisztességes keszkenyő. 
Vagyon egy, monstrantia szabású, födelével rajta való kis 

keresztecskéjével, réz aranyozott. 
Vagyon egy kereszt feszület, rajta egy felől valami dirib

darab üvegek, benne réz aranyozott. 
Volt valami papi öltözet is, kit szegény Czirákiné asszo

nyunk, cziráki bíró Vadász Gáspár házához menvén, a bíró 
otthon nem létében elvétetett ez előtt negyedik esztendőben, 
mely most is ugyan ott Cziráki urak házánál Dienesfalván 
vagyon. Ezenkívül a templomhoz örökséget semmit sem tud
nak mondani. 

Bona parochiae. 
A patrónus régi urak a maguk jószágábul szakasztották 

k i a parochiát kegyességükből . 
Adtának volt ehhez egy ház jobbágyot is, k i a p réd i 

kátori ház mellett vagyon, kiben lakott Köntös Imre, ki t a 
hites emberek vallják, hogy szolgált a prédikátornak, s jól 
tudják; melyet nem tudatik mi okbul, szegény Cziráki urunk 
ő nagysága foglalt el, és most is maradékja búja. Ugyan 
ezen ház mellett vallják azon hites emberek, hogy volt egy 
zsellér ház, kin most ut i j á rás vagyon, mely zsellér házban 
Szanyi Antal nevü jobbágy lakott, és a prédikátornak szolgált. 

Volt két malom is a Dénesfalvi határban, kiknek egyi
két Szómás malomnak hivták, két keréken, k i most puszta, 
mig ép volt, vallják a hites emberek s a patronusok, hogy 
megadták a szabbatalist a prédikátornak, tudni i l l ik szomba
ton vecsernyekortul fogva reggeli predikáczió végeztéig, a 
molnárnak semmi nem já rván ebből, hanem az egyházi ember 
jó akarat jábul a mivel akarta látni a molnárt. Lakott ebben 
akkorban Molnár György nevü, a mikor elfoglalták. 

A másikat hívják séndelyes malomnak, k i három keréken 
volt az előtt, most kettőn, kiben lakott Molnár Tamás nevü 



a mikor elfoglalták. Ebből is a szerint jár t ius, mint a másik 
malombul, melyet most Cziráki Ádám és László uraimék 
bírnak. 

Possessores compellantur ad restituendum. 
Vagyon szántó földe a bodzás ut dűlőiben egy tagban 

iugerum 32. 
Item. A papi ház mellett, iugerum 2. 
Item A szemerei útnál, iugerum 2. 
Item. Az ivani útban, iugerum 2. 
Item. A csapodi útfélen iugerum 2. kiket eddig Csuka 

Imre bírt, de a modo az egyházi embernek kedvét keresi róla. 
Item. Mészáros Péternél vagyon egy darab föld, mely

nek határá t az öreg emberek eligazítják. 
Prata. Volt egy jó tábla rétje, k i t pap rétéinek hivta-

nak, k i lehetett tizenhat kasza állja, k i a viz miatt elpusz
tult. Egyéb réte nincsen, hanem a harminczkét hold földe 
rétté váltanak. Ostya sütő vas nincsen. 

Proventus accidentarii. 
Minden egész helyes ad egy köböl gabonát, fele buza 

s fele rozs, vagy szánt vagy nem. Fél helyes fél annyit. Más
nál lakó zsellér husz-husz pénzt, özvegy asszony tíz pénzt, 
vagy egy napi munkát. Esküttetéstül dénár 25. kereszteléstül 
egy kappan s egy kenyér, a komák egy-egy pénzt. Be avat-
tatástul egy garas vagy egy kenyér. Halott temetéstül vala
mennyiszer prédikál annyi tizenkét pénzt. Gyorói eklézsiában 
egyenlő mindenben a fizetés a czirákiakkal. Dénesfalván a 
zsellér aki szánt cubus fél, aki nem szánt dénár 20. Patrónus 
urak, k i k i mind az ő jóakaratú keresztyénsége szerint 

De schola. 
Noha azelőtt i t t schola tartás nem volt, de egynehány 

időtől fogva kezdtenek tartani, és most is akarnak tartani. 
Fizetése a schola mesternek. Minden háztul egy fertály 

gabona, dénár 8. Czirákon minden gyermek tanításiul anga-
riatim dénár 25. helyes s mint zsellér. Halott fölött való 
harangozástul dénár 4. processiótul dénár 8. Gyorói és Dénes-
falvai filialisoktul per dénár 12. É s Gyoróban egy-egy ke
nyeret is. 

Anno 1654. die 1. Junii. Mivel a nemes Sopronvár
megyénél az elmúlt nemeskéri gyűlésben, mely in praenotato 
praesenti anno 26. maii celebraltatott, a nagygeresdi uraimék 
és a filiális farabeliek instaltanak azon, hogy engemet úgy
mint azon nemes vármegyénk egyik szolgabiráját cum iuratis 
assessoribus eiusdem comitatus, signanter autem egregiis Nico
lao Chernél, Matthia Mesterházi, Stephano Balogh et Andrea 



Czompo vicegerente exmittalna, egy ezen protocollumba beírt 
viaszos rétnek comperta rei veritate az egyház számára való 
restitutiójára compariáltatott pedig, az akkorbeli visitatiokor 
élt bizonyos számú fő nemes személyek jelenléteitik és hitük
kel is confirmaltatott fassiókbul, hogy ab antiqua az a rét 
ezen nagy geresdi templomhoz való volt, noha néhai nemes 
és vitézlő Hőgyészy András uram kezéhez. Ezekből azon rétet 
(a latere secum) nemes és tisztelendő Musai Gergely super-
intendens uram egynehány tisztelendő egyházi személyekkel, 
úgymint Samuel Zvonarits, Lasnár Gergely és Nagy Pál 
uraimék a templom számára restitualták, ugy hogy ez után 
ne arendálják, hanem annuatim (hogy a templomtól ne aba-
lienaltassék) a templom számára kaszálják, és a széna a czéh 
mesterek gondviselése és számadása alatt legyen, ez ideig való 
cerisussat pedig úgymint flor. 2. dénár 52. tartozik Hőgyészy 
András uram megadni a templom számára. 

Joannes Ebergheny iudex nobilium Comitatus Sopronien
sis m. p. 

Oregorius Musay superintendens m. p. 
Coram me Nicolao Chernél iurato assessore Comitatus 

Soproniensis m. p. 
Coram me Matthia Mesterházy iuratus sedis Comitatus 

Soproniensis m. p. 
Coram me Matthia Czompo vicegerente Comitatus Sopro

niensis m. p. 
Anno 1657. die 14. Junii. 
Mi Nagy Geresden lakozó nemes és nemtelen hal lgatóság 

a fölyül meg írt templomhoz való rétet , kit viaszos rétnek 
szoktunk volt hivnia, azért mivel karácsonyra gyertyát szok-. 
tunk tőle adni, adtuk egész faluul prédikátor uramnak ily 
okkal, hogy esztendőnként dénár 50. adjon róla gyertyára. 
Ha pedig az egyházi rendek meg nem akarnák adni, azon 
rétet elvehesse tőlük a fára, és aki meg adja róla, az bírhassa, 
de ha egyházi ember nem bírja, másnak egy tallérért adhas
sák el. 

Anno 1633. ultima Fébruarii. Visitatio ecclesiae 
Sanctae Crucis in Guar, ministro Gregorio Marti-
novith nunc denuo ad ministerium huc vocato, et ordinando. 
Iudice Petro Farkas, aedituis Petro Balogh et Petro Berthold. 
Praesentibus et consentientibus generosis dominis patronis, 
domino Ludovico Guari de eadem, generosa domina Barbara 
Jarman, relicta quondam Francisci Meszlényi, Michaele Megyeri, 
Stephano Keszi, Georgio Barbély, etc. et providis civibus 
Matthia Nagy, Gregorio Magyar, Joanne Varga, Benedicto Gál, 



Francisco Zalai, Paulo Boné, Benedicto Kovách et universa 
communitate. 

Praesentibus item Admodum Reverendo et Clarissimo 
domino Bartholomeo Kis, superintendente ecclesiarum Cis 
Danubianarum augustanae confessioni addictarum, Reverendo 
domino Gregorio Sagodi vicinarum ecclesiarum seniore, Reve
rendo Georgio Szemenyei parocho Szentgyörgyiensi. Nec non 
ex commissione Ulustrissimi Spectabilis ac Magnifici domini 
comitis Pauli de Nádasd etc. Generosis dominis Petro Ferenczfi, 
et Nicolao Jánossy. 

De doctrina ministri. 
De doctrina et vita praefati recenter huc vocati ministri. 

conscientiose omnia bona fatentur, desiderantes ut et im 
posterum vitám doctrinae et ecclesiae constitutionibus accom-
modet. 

Dominus ordinandus minister fatetur, se huc usque 
nihil, quod sacrum ministerium et salutem animarum oífendere 
potuisset audivisse. 

Bona templi. 
Ad maiorem eorum inquisitionis confirmationem personae. 

ad iuramentum deponendum productae hae. 
Primus. Matthias Nagy, colonus generosi domini Nicolai 

Guari, in Guar commorans, annorum 50. iuratus et examinatus 
fassus est. 

Secundus. Gregorius Magyar, colonus relictae quondam 
Francisci Szelestei ibidem commorans, annorum 55. iuratus 
et examinatus fassus est. 

Tertius. Benedictus Gall, colonus egregius Michaelis 
Szent Páli ibidem, annorum 50. iuratus et examinatus fas
sus est. 

Quartus. Thomas Tóth colonus generosi Nicolai Guari, 
ibidem annorum 56. iuratus et examinatus fassus est. 

Semminemű örökség és jószág felől nem emlékezhetnek 
a felyül megírt hites emberek, mely örökös képen a templomé 
lett volna, hanem vagyon egy kelyhe, és egy ostya sütő vas. 
A kelyh éppen ezüst, aranyozott, az ostya sütő vas keresztes 
ábrázattal , a cruciöxum levén benne." 

Vagyon egy fehér viselt szőnyeg, prédikáló székre való, 
melyet a néhai Guari Bálintné hagyott volt testamentum sze
rént. Ismét egy oltárra való abrosz kék és vörös pamukkal 
szőtt, melyet Rusa Andrásné, Meszlényi Ferenczné asszonyom 
jobbágy asszony hagyott. 

Bona parochiae. 
I t t a parochia szabad élő közönséges földön vagyon, 



kinek öröksége rendszerint ez: Vagyon szántófölde a Pap-
kutánál egy helyben iugerum 13. Item. A gyöp mellett iuge
rum 2. Item. A Domballjában iugerum 5. négye egy szélben, 
ötödik ezeknek végében, k i megyén a Nádasdy ur szőlője 
aljáig. Item. A Szentgyörgyi szőlők alatt iugerum 11. egy 
szélben, melyet Bölleznek is hivnak. 

Kétsége vagyon két táblában. Egyike a Böllezbeli föl
dek dülejében, annyi szélen mint a földek vannak. A másik 
vagyon a fölső mezőn, fölső rét nevű, szomszédi egy felől 
Meszlényi Ferenczné asszonyom réte, másfelől Szelestei György 
uram malom rétje. 

Proventus accidentarius. Szánt az egész fára, nemes és 
nemtelen 8. holdat, hat hold őszit háromszor, bevetik és meg 
aratják, a hordása maga gondja lészen; két holdat tavaszi 
alá, ezt is megaratják. 

Az öregbik réte t megkaszálják, zsellérek, özvegyek fel-
gyüjtik, a marhások behordják. 

Minden házas ember a maga házátul viszen annuatim 
egy-egy jó szekér ganyét , mind nemes és nemtelen. 

Ad minden helyes ember egy köböl búzát, fél köböl 
zabot és két garast. A zsellérek és másnál lakó házasok fél
fél köblöt, és egy-egy garast. Az özvegyek hat-hat pénzt. 
Fát , tűzre valót elegedendőt. 

A patrónus urak — — 
Ifjak esküttetésétül dénár 25. Két özvegytül egy abrosz 

vagy dénár 80. Fél özvegytől fél annyit. Keresztelőstül egy 
kappan és egy kenyér. Beavatásiul, dénár 4. Háznál való 
gyóntatásiul dénár 4. egy kenyér. Templomban való commu-
nicalastul offerálás. Halott fölött való predikálástul dénár 12. 
tantum et a processione. 

Ebben a helyben a kösség harangozót tartott és ezután 
is continuálni igérik. 

Én Jánthóházy József a szentgyörgyi szent eklézsiának 
jövendőbeli törvény szerint való visitatiojának subscribálok m. p. 

Én Kerthy Ferencz a Czernel György uram gondviselője, 
az én uram képében a szentgyörgyi ecclesiának jövendőbeli 
törvény szerint való visitatiojának subscribálok m. p. 

Anno 1633. die 2. Mártii. Visitatio ecclesiae Hegy-
faluiensis, nominatae olim S. Sylvestris. Ministro Reverendo 
Gregorio Sagodi vicinarum ecclesiarum seniore. Judice Gregorio 
Iház, aedituo Paulo Nagy et aliis egregiis et providis viris 
iuratis eiusdem ecclesiae. Praesentibus Admodum Reverendo 
domino superintendente Reverendis item et generosis dominis 
commissariis in exordio visitationis Guariensis denominatis. 



Item: Matthaeo Horváth, Matthaeo Ách, Joanne Chatary, Georgio 
Tolnai, Matthia Trombitás. Providis item Blasio Kelemen, Joanne 
Ozinege, Stephanum Antal. 

De doctrina ministri. 
Az egész becsületes hallgatóság, katona rend és polgárság, 

senior uram tudománya, tanítása, jó erkölcse és magaviselete 
felől, jónál egyebet semmit nem mondanak. Mindenben az ő 
kegyelme tisztihez és méltóságának együgyüségéhez tartván 
magát, s kívánj ék az Isteniül, hogy az eddig való jó tanítá
sában Isten éltesse sok esztendeig, s holtig meg is akarják Ő 
kegyelmét tartani. 

De moribus auditorum. 
Viszontag senior uram a hallgatóság szorgalmatosságáról 

s Isten igéjéhez való buzgó szeretetükről semmit nem panaszol-
kodik, mikor urunk ő nagysága szolgálatjátul üresek. A com-
muniora is mikor ideje korán publicálom felesen accedálnak, 
erről is nincs semmi panaszom; ha valami controversia tör
ténik közöttük, azon vagyok mint egyenességre hozzák, ha 
úgy nem fog, az Isten igéje büntetésével fenyegetem, ha ugy 
sem, az után magistratus urunk ő nagysága büntetésével 
rettentem. De ebbül is nincsen semmi panaszom, mert igen 
ri tkán történik. -

Trombitás Mátyás uram noha külömböző valláson, úgy
mint pápista valláson legyen, ő reá sincs panaszom, mert 
mikor itthon vagyon, szorgalmatosan continualja a conciot, 
jó reménységet mutatván hozzánk való megtérése felől, melyet 
engedjen meg az ur Isten! 

Hona templi. 
De hoc inquisitione maiori suo autoritate et confirmatione, 

testes hae sunt productae. 
Primus testis. Michael Takács in Séden commorans, 

colonus generosi Pauli Chernél, annorum 67- iuratus et exa
minatus fassus est. 

Secundus testis. Stephanus Szabó in Mesterháza com
morans, colonus Georgii Mesterházi, annorum 60. iuratus et 
examinatus fassus est. 

Tertius testis. Stephanus Kis in Hegyfalu commorans, 
colonus Joannis Zalai, annorum 70. iuratus et examinatus 
fassus est. 

Quartus testis. Paulus Szabó ibidem, inquilinus domini 
pastoris, annorum 55. iuratus et examinatus fassus est. 

Quintus testis Benedictus Csákány, ibidem, colonus 
Joannis Zalai, annorum 60. 



Sextus testis. Martinus Tóth, ibidem, Joannis Bicsérdi 
colonus, annorum 45. 

Scptimus testis. Joannes Czinege ibidem, colonus Ulus
trissimi domini Magistratus, annorum 50. 

Octavus testis. Stephanus Szondi, inquilinus domini pas-
toris, annorum 50. 

Nona testis. Catharina, relicta Blasii Varga, annorum 50. 
Decima testis. Susanna, relicta Joannis Csapó, anno

rum 48. 
Vallják a hites emberek, hogy ezen templomnak vagyon 

egy darab földje a Ravasz liknál, kinek haszna a templom 
épületire szolgáltatik czéhmesterek gondviselések által, és 
ugyan ott mellette egy ember kaszálló rét is vagyon, kiknek 
hasznainak perceptiójáról a czéh mester számadással tar
tozik. 

Item. Más ré tek : Gáth élőben 4. ember kasza állja. 
Item. A szentgyörgyi határon felső rét vocatum hat 

kasza állja. 
Item. Negyedik azon szentgyörgyi határon, a Répcze 

mellett két ember kasza állja. 
Item. Ha k i ittvaló a templomban temetkezik ad flor. 1 

Ha vidéki, k i nem idevaló fárás, amint a hallgatósággal 
végezhet a belső temetőstül. Ha pedig csak a czimeteriumban 
temetkezik ad flor 1. 

Vagyon egy kelyhe, kinek csináltatás kölletik, pat iná
jáva l együtt. 

Egy ostya sütő vas is vagyon, kerekded ábrázattal , 
crucifixum vagyon benne. 

Vagyon kelyhre való két keszkenyő, selyemmel varrottak, 
egyike aranyos. 

Item. Egy oltáron való abrosz, környül reczével el
készíttetett. 

A kelyhek két fiókocskáján régi betűvel Mária neve 
vagyon. 

Az egyik keszkenyőn, középben vörös selyemmel varrva 
ez vagyon Christus, k i ez világnak bűnét magára vette. Min
deneknek váltsága Jesus Christus. Mely keszkenyőt és oltárra 
való abroszt, ex pietate offerálta 'Koroknai Susánna asszony, 
a néhai Szelestei István hagyott özvegye. 

Bona parochiae. 
I t t a prédikátori ház a közönséges házak rendiben vagyon, 

közel három fertálynyi, kinek földei ház hely rendiben nincsenek, 
hanem magán három táblában vagyon. 

Egy táblában Iván földeinek kiket hinak iugerum 12. 



Másik táblában, Halomszer végében, melyeket kurta föl
deknek hivnak iugerum 2. 

Harmadik táblában Szilva völgyének kit hivnak iuge
rum 12. 

Item. A Kőrisen túl Nemes Mihályné földei végében, 
k ik a Sedeni határ mellett vannak iugerum 3. 

Item. Gazdagh Bálint egy hold irtás földéről j á r a paro-
chusnak fél kepe gabona. 

Item. Könczöl Mihály földerül, mely vagyon a Szelesben 
j á r egy kereszt. 

Item. Vágynak a Sedeni ha tár mellett három hold földek, 
kiket Nemes Mihályné földeinek hívnak. 
Item. A feke Érnél is iugerum 3. Item. A Deák földei között 
is iugerum 3. Item. Ugyanott más dűlőben iugerum 1. Ezeket 
a Sennyei urak molnához birják és nem akarván munkáltatni, 
a ministernek nem kicsiny kárával sem maguk nem vetik, 
sem másnak nem hagyják vetni, melyekrül a ministernek kepe 
j á rna a mikor vetik. Vallják is a hites emberek, hogy a Nemes 
Mihályné földeirül adtak volna kepéket . 

Rétéi vannak, egyik az Iván földei végében tíz kasza 
állja, k in út megyén által. Item. Egy darab magán, Antal 
Is tván rétje mellett, másfelől Gazdagh Bálintné rétje. Item. 
A gyövőtényesben, ki t nagy ré tnek hivnak 8 kaszaallja. Item. 
A kert alatt, a füzesnél, kisrét vocatum, két kaszaalja, a 
malom út mellett. 

Kerté a parochiának annyi szélen k i megyén a több 
kertek végéig, annyi szélen, mint a ház hely vagyon. 

A mi pedig Trombitás Mátyás kerté alatt levő kis darab 
kert veszekedését illeti , bizonyságokat állatván arról, a mint 
hitük után fateáltatnak, így következ ik : 

Primus testis. Michael Takach, in Séden commorans, 
colonus generosiPauli Chernél, annorum 67. iuratus etbene exami
natus fassus est. Tudom bizonyosan, hogy azt a darab vésze 
kedő kert feneket, a fölső ároktúl fogva a mostani, kertelésig, 
a régi Bársony Farkas nevü prédikátor is bírta, melynek 
ha tá rán egy diófa is volt, s a prédikátor szedte a gyümölcsét. 
Arra nem emlékezem, hogy valaha Bicsérdi István és fia 
Ferencz birta volna tovább az ároknál . 

Secundus testis. Stephanus Szabó in Mesterháza commo
rans, colonus Georgii Mesterházi, annorum 60. iuratus et fatetur. 
Hogy a prédikátorok bírták ab antiquo ut primus, addito: 
Bicsérdi Istvánné asszonyom is mindenkor tilalmazta, hogy a 
prédikátor diójára ne menjünk, mert igen megharagszik, mely 
diófának nagy két ága volt. Cziczak János és Farkasai Márton 



prédikátorok is bír ták tudom; de mint és hogy jutottak hozzá 
nem tudom. 

Tertius testis. Stephanus Kis, colonus generosi domini 
Joannis Zalai in Hegyfalu, annorum 70. iuratus et fatetur, in 
omnibus uti praecedentes, addito: Emlékezem reá, mikor 
Eeczés János schola mesterünk volt, ugyan itt szenteltették fel 
is, ő is birta békességesen, ő utánna Nyulas István prédikátor, 
az után Nárdai Miklós, Cziczak János, Göncz Miklós és Farkasai 
Márton prédikátorok bírták. A diófa oly helyen volt, mikor 
verték szintén ugy hullott a prédikátor kertébe, mint a Bicsérdi 
István ker tébe. 

Quartus testis. Paulus Szabó, inquilinus domini parochi, 
annorum 45. iuratus fatetur. Hogy a prédikátorok birták ut 
praecedentes, addito ; káposztát is tudok benne a prédikátornak, 
de engedelemtül-e, azt nem tudom. 

Quintus testis. Benedictus Csákányi, colonus Joannis 
Zalai ibidem, annorum 60. iuratus fatetur. Hogy prédikátorok 
bír ták ab antiquo tudja; három esztendeig szolgálta Bicsérdi 
Istvánt, de mindenkor tilalmazta szolgáit, hogy a prédikátor 
szilvájára ne menjünk. Egykor szénát hordván be menék a 
kertbe, akközben oda jőve a prédikátor egy bottal, s el üze. 
Tudom azt is, hogy Cziczak János prédikátornak vörös káposz
táját, azon kertben Bicsérdi István lovai megették, melyért 
engesztelte a prédikátort , hogy csak ne haragudjék mást ad 
érette. A diófárul ut praecedentes. 

Sextus testis. Martinus Tót, colonus Joannis Bicsérdi 
ibidem, annorum 45. iuratus et fatetur ut praecedentes. 

Septimus testis. Joannes Czinege, colonus Ulustrissimi 
Domini Magistrates, annorum 50. iuratus et fatetur, ut prae
cedentes. 

Octavus testis. Stephanus Szondi, inquilinus domini paro
chi, annorum 50. iuratus et fatetur, ut praecedentes, addito: 
Nárdai Miklós prédikátor lent vetett bele, és káposztát is ülte
tett, tudom. 

Nona testis. Catharina relicta Blasii Varga, colonissa 
generosi Joannis Szalay annorum 50. iurata et fassa. Engem 
Bicsérdi Istvánné nevelt fel, és mindenkor tilalmas volt, hogy 
oda a prédikátor ker tébe ne menjünk, mert az karóba vonja 
az üngünket. Gyakorta a prédikátorral haragba is voltak, és 
ezért is igen tilalmazott, hogy a diófa alá ne jár junk, a nélkül 
is elég neheztelése levén. 

Decima testis. Susánna, relicta Joannis Csapó, colonissa, 
Joannis Bicsérdi, annorum 48. iurata et fassa. Nekem Nárdai 
Miklós prédikátor atyám volt, aki két izben tizennégy esztendeig 
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lakott itt Hegyfalun, s mind annyi ideig birta, lent vetett és 
káposztát is ültetett bele, s a diófa a határja. 

Deliberatum est: Nyilván k i tetszik, ezen tiz személynek 
hitük után való fassiojukbul, hogy az a veszekedő darab kert 
fenekecske, gyümölcsösével együtt, aki a köz kert mellett 
vagyon, ab antiquo a parochusoktul birattatott. Ideo akármint 
és hogy abalienáltatott kezükből, de a modo in posterum 
restitualtassék, autoritate Domini Magistrates, hoc in parte 
nobis concessa. 

Vagyon a parochiához, két jobbágy szolgáló, és akinek 
házához annyi helyföld és rét, mint a több jobbágy helyekhez. 
Ezeknek szolgalatjuk két-két nap, vagy gyalog vagy szekéren. 

Vagyon maga földén egy szekér, kinek gyalogul szol
galatja télen nyáron két-két nap. 

Vagyon kepés föld numero 80. kikről a mikor mivel 
bevetik, egy-egy kepét szed az egyházi ember, ha bükkönnyel, 
lencsével, borsóval kalangyát vészen róla. 

Vagyon a Répczén egy malom, melyet a fundamento 
Molnár Benedek, Ambrus és György egyek levén építettek 
volt, melyet most a Sennyei familia bir. Ebből j á r az egyházi 
személyeknek, az ország köblivel cubus 100. fele buza, fele 
rozs. Ezt a malombeli proventust mercze nélkül őrlötték meg 
mindenkor az egyházi embernek, mint a hites emberek vallják, 
hanem csak a mostani Molnár Bálint idejében kezdtek merczét 
venni, mely dolog contra omne ius levén, non est tolerandum. 
Curabit pius magistratus rectificari. 

Proventus accidentarii. 
I t t a hallgatóság ház szám szerint semmi korczot nem 

fizet az egyházi embernek, hanem esküttetéstül ifjaktul dénár 
25. És ha az öröm gazda elhivatja s elmegyen, czéhben nem 
kell tudni, mert illetlen dolog lelkipásztorát czéhes társává 
csinálni. Két özvegytül egy abrosz, avagy dénár 80. fél özvegy 
fél annyit. Kereszteléstül hat házi kenyér és egy kappan. Be 
avatástul dénár 4. Házi gyóntatásiul dénár 4. egy kenyér. 
Közönséges gyónástul offertorium. Három fő ünnepeken is 
megszokták ajándékozni offerálással. Temetéskor ha prédikál 
dénár 12. toties-quoties. Ha processioval viszi is dénár 12. 

De schola. 
I t t iskola ház ab antiquo nem volt, hanem a parochusok 

tartottak néha maguk könnyebbségéért a parochiában. 
Ezen visitatiokor a felyül megírt czéh mesternek Nagy 

Pálnak kezéhez ment mindenestől flor. 44. dénár 25. Adott 
ebbül k i interesre flor. 31. dénár 25. kire jön be flor. 3. 



dénár 10. Leszen azért az egész summa, kirül számot kell 
adni jövendő Szent György napján flor. 47- dénár 25. 

Harangozó. I t t az egész fára tart harangozót, kinek 
gabonával fizetnek bizonyos mértékkel, mely lehet négy köböl. 
Vagyon ezen kívül rétje, egy ember kasza alja. Halottnak 
való harangozástul dénár 4. 

Inchoata anno 1633. die 3. Februarii filiális Possafalva. 
Visitatio filiális ecclesiae Beati Jacobi de Possafalva, 

ministro Reverendo domino Gregorio Sagodi seniore. 
De doctrina et studio pietate domini ministri nihil 

conquerentur, praeter hoc: hogy az előbbeni szokása szerint 
a harmadik contiot continuálja, melyre Reverendus dominus 
senior sit obiigatus et facturam se promittit. 

Vice versa. Dominus parochus senior, et pastor ecclesiae 
S. Sylvestris de Hegyfalu, a hallgatóság engedelmességéről, 
és az Isten igéjéhez való buzgóságárul semmi panaszt nem 
teszen. 

Bona templi. 

Vannak ezen helynek határában egyház földei, melyek 
a Kőris vize mentében, Homokszernek hivattatnak numero . . ., 
melyeket ekkoráig a nemesek egynehányan az ő eleiktől utcun-
que fölosztatván birtanak, és most comperiáltatván, és semmi
nemű evidens rátiőt nem adhatván eddig való birásukrul, az 
egyházhoz de iure pertineálni, avagy csak ebből is, hogy a 
hegyfalui prédikátornak censust adtának róla. A mostani 
possessorok admoniti per dominos visitatores, et pietatis zelo 
instincti, kezekből kibocsátották. Tal i intervenienti conditione, 
hogy modo legitino praesentibus Reverendis, domino Gregorio 
Sagodi Hegyfaluiensis seniore, Reverendo Georgio Szemenyei 
parocho de S Georgio. Item Egregiis nobilibus Andrea Thulok 
iurato assessore comitatus Castriferrei, Petro Drinovics aeditus 
iurato recenter constituto, ecclesiae eiusdem azon egyház földei 
iuxta puritatem equitatis conscientiae minden nemes curiához 
equaliter elintéztessenek, és annak annualis proventussát a 
czéh mester percipiálván, fordítsa az egyház épületire, valami-
nemű hasznot a föld hoz, egy-egy köböl gabonát adván minden 
földről, az ott való köböllel, k i t kőszeginek hivnak. Hogyha 
pedig valaha magán prédikátort tartanának, és az megenged
tetnék, kötötték erre magukat, hogy az akkorbeli prédikátor 
kezébe bocsátják. Ennek pedig békességesen való megtartására 
kezük írását Protocullumba tevén sub poena 100. forint magukat 
kötelezték, partém infringentem mulctabit dominus supremus 
comes vigore praesentium. Ezen felyül obligálja magát a tota 



communitas spontaneo animo, hogy a templomot megépítik, 
hozzá kezdvén ezen esztendőben. 

Parochia et eius bona. 
Parochia ház hely nem találtatik, hanem dependealtak 

mindenben a memoria hominum, mint filialisok Hegyfaluiul, 
mint materna eklézsiátul, harmadik conciót perágálvan a 
dominus parochus, mind vasárnap s mind ünnep nap. 

Proventus accidentarii. 
Esztendőnként ad minden helytartó ember prédikátor 

uramnak fél köböl búzát, és fél köböl zabot. Az özvegy és 
zsellér, mely annyi hely igasságot nem bir mint a többi dénár 
15. Egyébb szolgalatjának proventusi, mint a principális 
parochiának kötelesek erre is, hogy a hegyfalui ház épületére 
harmadosak legyenek. A templom épületihez kötelesek legye
nek-e, avagy nem? mivel a principális parochiabeliek provo-
caltak ad generalem syndum; differaltuk; ubi decidetur. 

Tulyok Örzsébet, a néhai Szigheti Lászlóné m. p. 
Haec signo sunt patronorum subscriptio: 
Andreas Thulyok, Georgius Thulyok, aliter Hetyei, Petrus 

Drinovics, Michael Thulyok, Stephanus Thulyok major, Ste
phanus Thulyok iunior, Gregorius Thulyok, Alter Stephanus 
Thulyok, Joannes Thulyok. Georgius Thulyok aliter Pongrácz, 
Blasius Ambrus. 

Visitatio ecclesiae Beati Martini episcopi et 
confessoris de Séden. Ministro Reverendo viro Martino 
Bako. Iudice Emerico Heringh. Aedituo Stephano Káldi, pro
vidis Michaele Takách, Joanne Nagy, Ioanne Lukách, Martino 
Bedők, Joanne Fabian et coeteris. Praesentibus item patronis 
generosis Nicolao Thulyok aliter Tömördi de Possafalva, 
Francisco Saghi. Item dominis visitatoribus in officio ante 
specificatis ecclesiarum inspectorata denominatis. 

Anno 1633. die ő. Mártii. Visitatio ecclesiae 
Beati Martini episcopi et confessoris Vámos Chala-
diensis. Ministro existente Matthia Kelemen Reverendo viro. 
Aedituis providis Joanne Dékán et Emerico Cseh, iudice 
Michaele Bögöthi, praesentibus supra memoratis dominis visi
tatoribus. 

De doctrina ministri. 
Tanítását ő kegyelmének szeretik, csak hogy a quotidiana 

praecest el negligálta eddig. Item. Excessus quosdam committit 
rixando cum auditoribus, admonendus erit, ut diligentiam 
adhibeat in ministerio, et mores accommodet absque offen-
diculo. Alioquin vigore canonum ecclesiasticorum punietur. 



Dominus parochus de auditoribus. Istennek igéjének hall
ga tásában a hallgatóságot javallja, a gyónásban való restsé
güket vádolja. 

Bona templi. 
De horum inquisitione, et maiori confirmatione testes 

producti. 
Primus testis. Petrus Sándor, colonus Ulustrissimi Domini 

Magistrates, annorum 55. 
Secundus testis. Moyses Nagy, colonus eiusdem Domini 

Ulustrissimi, annorum 80. 
Tertius testis. Stephanus Thamas, colonus eiusdem Ulus

trissimi Domini, annorum 54. 
Quartes testis. Michael Készei colonus relictae Francisci 

Szombathelyi, annorum 45. Iurati, examinati fatentur. 
A templomnak itt sem földét sem rétét nem említik az 

öreg emberek. 
Vagyon két kelyhe, mind a kettő réz, aranyos, egyik 

patinájával együtt , másik a nélkül. Egy selyemmel varrott 
keszkenyő, melyet a mostani predikátorné adott reá. 

Ostya sütő vasuk, sem oltárra való abroszuk nincsen. 
Parochia et eius bona. 
I t t a parochia, hely szám szerint vagyon, és a mostani 

prédikátor ház egész hely, mellette is, aki most puszta, egész 
hely. Harmadik a fölszélrül való szeren, Szent Páli Mihály 
szomszédja. Ezen három helyhez vagyon annyi szántóföld, 
mint egy polgár helyhez, szám szerint iugera 75. mert i t t 
minden helyhez vagyon iugera 25. 

Ezeken kívül van táblánként ennyi hold földe: 
A Malom útra dűlőben, azon malom földe mellett két 

dűlőben iugera 20. 
Item. A Sytter útban, két helyen vagyon iugera 5'/V. 
Item. A Tilalmas mentében Sarrumpierben vagyon négy 

dűlőben egy tagban iugera 16. 
Item. A falu előtt a laki útban iugera 4. 
Item. Ugyanazon falu előtt a niczki ú tban iugera 4. 
Item. A Mogyorósban egy tagban iugera 6. 
Item. Ugyanazon Rába ut mellett iugera 2. 
Item. A régi pap háza kerté alatt két dűlőben iugera 12. 
Item. A szőlős alatt iugera 14. 

Mindezeket a miniszter bírja, és akinek akarja ő ad
hatja. Ezekből a szentegyházhoz attanak volt az boldog emlé
kezetű öreg uraink atyáink husz holdat, az templom épületire 
hogy élte volna az kösség. De nem lévén semmi levelük róla, 



hallasztatott az generalis synodusra, köllessék-e helben hadni 
avagy nem, ott decidáltassék. Rendszerint ezeket mondgyák. 

Az Malom útnál két dűlőben iugera 4. 
Az Sytternél két dűlőben iugera 4. 
Az Mogyorósban iugera 4. 
Az régi papház kerté alatt az alsó dűlőben iugera 6. 
Anno 1640. 12. Ezen legáltatott földek felől családi 

hal lgatóság az ecclesiát meg találta. Mivel azért visitatioból 
nyilván megbizonyodott, hogy az meg irt husz hold földek 
ex bonis parochiae az templom épületire derivál tatot t : az 
ecclesia ezt a legatiot aproballya. Szántsa vesse az hallgató
ság és annak jövödelmóvel az templomot építsék. 

Vagyon itten az Répczén egy malom, ki t most Czimber 
Jánosné asszonyom bír, ebből j á r az predikátorsághoz cubus 
44, fele buza, fele ros. Ezt mércze nélkül tartozik meg adni 
az mint az 1605. esztendőbeli visitatio confirmálya, hogy Fűzi 
Pé ter nevű prédikátornak meg attak, Kola Jánosnak is és 
Pankaszi Mártonnak is egy ideig: De nem tudatik mi okból, 
néminemő vendégségben Madarász Miklósnak gratificálni akar
ván négyet meg engette volt. Meg engedhette mig itt lakott, 
de in praeiudicium et damnum futurorum ministrorum nem 
engedhette. 

Vagyon réte az Syterrben, egy rét 8 ember kasza alja. 
Az Egresben két kasza állja, nagyobb része erdő. 

Proventus accidentarius. 
Minden hellyes ember vagy szánthat, avagy nem, ad 

egy köböl gabonát fele buza fele ros, és egy köböl zabot, 
Item. Másnál lakó házas sellérek fél köblöt, fele buza 

fele rozs és fél köböl zabot. 
Item. Másnál lakó özvegyek, egy napi munkát vagy 

dénár 10. 
Esküttetéstől dénár 25. I t t is czéhes társoknak tartották 

menyegzői lakodalmakban az minisztert, sustollaltassék mert 
illetlen dolog. 

Kereszteléstől egy kenyér 1 kappan. 
Beavatástól egy kenyér dénár 4. 
Beteg gyóntatástól egy kenyér dénár 4. 
Publica communicálástól offertorium. 
Temetéstől ha praedical dénár 25. ha processioval csak 

dénár 12. Iffjak esküttetéstől dénár 25. két özvegytől egy abrosz, 
avagy dénár 80. fél özvegytől fél anyit. 

Schola. 
Az oskola ház felől nem tudnak semmi bizonyost mon

dani, hanem mongyák azt hallomásból, hogy az prédikátor 



ház mellett való puszta lett volna helye, de házat rajta soha 
nem tudnak. Mindazonáltal mestert ugyan tartottanak hol 
együtt , hol másutt. 

Volt schola mester fizetése ez. Az malom mérczének tiz 
köbli mondgyák, hogy lett volna fizetése. 

Ház szám szerint egy-egy fertály gabonát dénár 4. 
Harangozástul dénár 4. 
Processiotul dénár 12. 
Mongyák hogy réte is az Sytterben lett volna 3 kasza 

állya. 
Gyermekek fizetése az egyéb hellyeken levő szokás 

szerint. 
Harangozó. 

Harangozót az Vela tart, ennek fizetése minden házas 
embertől dénár 4. halott eleiben való harangozástul külöm-
ben dénár 4. 

Inchoata eodem Anno 7-ma Mártii. 

Visitatio JEcclesiae Zentivánfalvaiensis. Beati 
Joannis Baptistáé decollationis festő dicatae. Ministro existente 
reverendo Micolao Balog. Aedituo Joanne Herenkovitth, alias 
Fabro. Iudice Andrea Simoliak, praesentibus generosis dominis 
eiusdem ecclesiae patronis, Joanne Palásty, Sandrino Palasty, 
Paulo Bicherdi et Stephano Vetei. 

De doctrina ministri et eius vita. 
Az itt való keresztyén hallgatóság az lelki pásztor 

tudománya és taní tása és maga viselése felől j ó bizonság. 
Dominus parochus adversus auditores. 
Istennek igéje hal lgatásában és az szent sacramentum-

mal való restségeket vallja. 
Bona Templi. 
De horum inquisitione et confirmatione testes pro-

ducti sunt. 
1. Blasius Drinczi nobilis, annorum 74. Iuratus et exa

minatus. 
2. Ambrosius Vida coloni relictae Pauli Kanasi, annorum 

65. Iuratus et examinatus. 
3. Valentinus Koczor coloni Stephani Vesey annorum 

55. Iuratus. 
4. Paulus Horvát, coloni Sandrini Palásti, annorum 65. 

Iuratus. 
6. Thomas Dömötör, coloni relictae Pauli Kanasi, annorum 

70. Iuratus. 



7. Matthias Hido coloni Nicolai Pataki annorum 49-
Iuratus. 

Vagyon az Templomnak egy ezüst aranyozott kelyhe, 
igen szép, középben gombos és hólyagos, patinájával együtt. 
Egy rongyos kezkenyő selemmel varrott, mellyen az Jézus 
neve vagyon várva. 

Item. Vagyon ostya sütő vas, mellyen az crucifixum 
vagyon. 

Azonkivül semmi nemű örökséget, hogy lett volna nem 
tudgyák. Hanem néminemű viaszos rét felől emlékezik Hido 
Máthé nevű testis, hallomás szerént, hogy az templomhoz 
hagyatott volna, kinek fructusából gyertyára viaszot kellett 
volna venni, de annak u s u s á r ó l t ö b b nem emlékezik. 

A templomban kik temetkeznek, tartoznak 400 bechel, 
az száz beche az praedicatoré, az többi az egyházé. 

Parochia et eius bona. 
Ez parochia ház falu szeriben vagyon, melynek nap 

nyugotról Simoliak András, napkeletről Hrenkovich János háza. 
Szántó föld vagyon, az pap szeriben egy táblában 

iugera 11. 
Az parochia ház végiben iugerum 1. 
Az Család felé járóban iugera 4. 
Rét itt az Zentistvánfalvai határban nincsen. 
Újfalu filiális. 
Ez faluban a memoria modernorum hominum senki 

sincs, az k i mondhatná, hogy volt volna kápolna föl építve, 
hanem az falu középben, a hol most az levél szén, és harang
láb vagyon, fundamentumát mondgyák lenni. 

Ez romlott kápolnához semminemű örökséget nem tud
nak emiitteni. Predikátorsághoz vagyon föld hold 6. az főz-
ben, kinek most csak két holdgyát élhetik, az többi, cholus. 

Réte az Prédikátornak Nagy Jakab és Hegedűs Thomas 
rétek közben 6 ember kaszállya. 

Filiális Iván Egerszeg. 
Ez Iván Egerszeg a memoria hominum ide való volt az 

Zentivánfalvai templomhoz, hanem a mint a hűtős emberek 
relatiójokból k i teczik, hogy csak Győr vészese ideje táján, 
a templom épületire való füzetest neheztelvén, szakadtának el 
innen. Quia vero abalienari et dissolvis tales filiales a materna 
ecclesia nequaquam possunt. Tenebuntur ideo a modo inpos-
ternum maternam ecclesiam audire, et in omnibus necessita-
tibus templi, eam administrare partém, quo ipsos concernit. 

Proventus accidentarii filiális Iván Egerszeg. 
Proventus accidentarii maternae ecclesiae et filiális 



Újfalu. Minden házas ember, ha ketten, hárman, négyen vadnak 
is, és szintén egy kenyéren legyenek is, egy háznál, ád min
denik fél köböl búzát, fél köböl rozsot, fél köböl zabot, kiknek 
magok háza vagyon. 

Sellérek k ik más háta megett laknak, ha házasságban 
élnek is, tartoznak egy egy napi szolgálattal. 

Özvegyek penig dénár 4. 
Esküttetéstől ifjaktól dénár 12. egy font hus, egy meszely 

bor. Két özvegy egy abrosz, vagy fl. 1. Fél özvegy fél annyi 
vagy a kivel mint meg alkhatik. 

Kereszteléstől egy kappan egy kenyér. 
Be avatástól dénár 4. egy kenyér. 
Beteg gyóntatásiul háznál dénár 4. egy kenyér s egy 

viasz gyertya, közönséges gyóntatásiul offertorium. 
Az három fő ünnep napokon is offertorium. 
Temetéstől dénár 13. egy cipó, egy pecsene s egy meszely 

bor, sive habent, sive non. 
Harangozót tart az kösség mikor schola mester nincs 

és az harangozónak füzetese minden háztul egy egy fertály 
gabona és halott eleiben való harangozástul dénár 4. 

Schola. 
Nincs örökös schola ház sem schola mesternek tar tása 

rendi, hanem ígérik arra magukat, hogy gondot viselnek 
ezután felőle. 

Anno 1653. die 12. novembris. Röytöki egyházi gyűlésünk
ben Szent Iván falvai materna és filiális Ujfalubeli nemes és 
nemtelen keresztyén halgatóságtul közönségessen küldetett be 
az nemes és vitézlő Palást i Sándor urunk és az ott lakó 
patrona urak egyező értelmiből ez visitatios könyvbe consig-
náltattá, hogy az minemő schola házat most újonnan Újfalu 
felé az falu végén szabad földön építtenek, farául, azt in 
perpetuum a közönséges halgatóságnak engedték az patronusok 
és senki el ne vehesse. Ha penig ollykor schola mesterük 
nem lenne és más rendbeli embert szállítanának az házba, az 
háznak jövedelme az templomra fordittassék. 

Die 8-va Mártii. Visitatio Ecclesiae Sancti Nicolai de Niczk. 

Ministro existente Francisco Győrvári, aedituo Blasio 
Tóth, iudice Georgio Fabry, praesentibus generosis dominis 
eiusdem ecclesiae patronis Paulo Michaeli et Gasparo de Kis-
Falud, Joanne Keczer, Ladislao Nicki et altero Ladislao Rajki. 



De doctrina ministri et vita. 
Tum generosi domini patroni, tum vero tota auditorum 

communitas de vita et moribus ac diligentia in praedicando 
evangelio nihil conquerunt. 

Dominus parochus adversus auditores. 
At dominus minister, mind az patrónus urak s mind az 

keresztyén hallgatóság engedelmes, devotiojok felől semmit 
nem szól. 

Bona Templi. 

De horum inquisitione et confirmatione producti hi testes. 
1. Joannes Zabo colonus generosi Joannis Zabo anno

rum 58. Iuratus, exanimatus. 
2. Joannes Hegedűs Colonus Joannis Palásti annorum 

55. iuratus, examinatus. 
3. Georgius Kovács Colonus generosi Balthazár Niczki 

annorum 50. iuratus. 
4. Elemeri Bőesz Coloni generosi Domini Joannis Keczer 

annorum 71. iuratus. 
Ex filiali Lak. 

1. Martinus Hatos Colonus Michaelis Kisfaludi annorum 
72. iuratus. 

2. Georgius Vári colonus eiusdem annorum 50. iuratus 
fassus. 

3. Joannes Németh Colonus Hezechiel de Kisfalud anno
rum 50. iuratus. 

Vagyon ezen templomnak két kelyhe, réz, de aranyo
zott, egyiknek patinája, másiknak nincsen. Vagyon négy kesz
kenyő, egyik igen régi, selyemmel varrott szakadozott, az boldog 
emlékezetű Niczki Georgius adománya, az másik fekete patyolat, 
selemmel varrott, Kisfaludi Mihályné Spekei Susánna adta, az 
harmadik patyolat selyemmel, Istenben elnyugodt Bánffi Sophia 
Kisfaludi Balásnó adta, negyedik is gallos fekete selyemmel 
aranyozott, Nicki Lászlóné adománya. 

Ostya sütő vas volt, de Farkas pap idét el veszett. 
I t t semmi nemű örökség az Templommal nincsen egyéb 

az controversáltatott rétnél, k i Niczki Lászlónál vagyon, melyről 
in gravaminibus vagyon emlékezet. 

Az oltárra való ékesség mely most vagyon, építtetett 
Kisfaludi Pál úr költségével, crucifixum középben fellyül az 
resurrectio. 

Abrosza vagyon kettő az fölső igen szép reczós Kisfaludi 
Mihályné Asszonyom Speki Susanna asszony collálta, az also 
pamukos abrosz. 



Az ki az templomban temetkezik az előtt adott fl. I . 
most az boltoktul ben nem temetkezhetni. 

Parochia et eius bona. 
Ez Parochia házhoz volt 7 sellér. 
1. Lakott Ferenczi János , 2. Kántor Márton, 3. Varga 

Ambrus, 4. Tóth Gergely, 5. Hegedűs Péter, 6. Katona János , 
7. Pap Bálás. Most csak egyike ép, kiben Kertész Mihók l a k k . 

Ezekhez sem szántó föld, sem rét nem volt, hanem az 
praedicator maga földeiből ké t -ké t hold földet és rétet sza
kasztott nekik. 

Zolgálattyok rendi: minden héten egy napot szolgáltak 
étel nélkül. 

Szántó földe vagyon. Az Csörgésben iugerum 1. egy tagban; 
mindkét felől Pocza Bálás szomszédi. 

Item. Ugyan azon helyben iugera 2 1 / 2 k i Kotsis Pé t e r 
jobbágyárul maradt az prédikátorra, szomszédja ennek is 
Pocza Bálás. 

Item. Azon harmadfél hold mellett iugerum 1. Kovács 
György mellett. 

Item. Azon egy hold szeriben vagyon iugera 2. Szakács 
István mellett. 

Item. Az falu végén az családi útra dűlőben, iugera 4. 
Item. Az újfalui útra dűlőben iugera 6. Macze te leké 

végében, szekér utja mentében. 
Item. Az Hegyes földek végében, iugera 2. 
Item. Az laki határnál az 7 hold végiben iugerum 1. 
Réti vagyon 1. Az Lankában huszonöt kasza állja. 
2. Item. Az kilencz rendes szerben, Borsos István mellett 

három kasza állja. 
3. Az Beh rétben Böde ré te mellett 2 kasza állja. 

Proventus accidentarii. 
Az patrónus uraktul egyéb füzetese nem volt, hanem j ó 

akarattyokból az mire, az kegyesség vitte, táplálták az ministert. 
Ezenkivül, az Rábán levő három kerekű malmokból mikor 

ép mind az három kerék, az egy silipben fölső alsó ke réknek 
haszna, szombaton usonna kortól fogva vasárnap usonnakorig, 
az ministernek jár . Ha pedigh csak két kerék volt rajta, az 
fölső já r t neki. Az molnár ebből k i nem vette az mérczét, 
ha az praedikátor, az molnárnak ételt italt adott. 

Ezeken kivül az Polgár szerben lakozó szenesek tar
toznak ugy korczot adni, mint az polgárság. 

Az kösségtől. Minden helyes polgár búzát cubum 1. zabotis 
cubum 1. 



Item. Az maga házán lakozó sellérek Is egy köböl búzát 
adnak, de zabot nem adnak. 

Item. Másnál lakó sellérek, kiknek két hold vetések 
vagyon, triticum cubum ha vetések nincs dénár 10, vagy egy 
napi munka. Ha ki zabot nem adhat, mint, az zabnak az ára. 

Esküttetéstől dénár 12. egy itze bor ifjaktól. Két özvegy 
egy abrosz, vagy dénár 80, féltül felényit. 

Kereszteléstől egy kappan és egy kenyér. 
Be avatásiul dénár 4 s egy kenyér. 
Beteg gyóntatásiul dénár 4 s egy kenyér. 
Közönséges communiotól offertorium. 
Temetéstül ha praedicál dénár 12. ha az torban nem 

hí ják egy pecsenye, egy kenyér, egy icze bor. 
Ha processioval viszik is dénár 12. 

Filiális Lak. 
Volt i t t egy kápolnácska az falu középben, hol most az 

harang vagyon, fábul csinált, melynek az helye most is meg 
tetszik. 

Vallják az hütös laki emberek, hogy ehhez az kápolnához 
ab antiquo harmadfél hold föld volt, az másfele az nyár közben, 
az egyik az Makszeg élőben kiket most az patrónus urak 
bírnak, de készek az censust róla megadni jobban végre 
menvén. 

Mindenben az prédikátor fizetése egyenlő az niczkiekkel. 
Harangozó. 
Mikor oskola mester nem volt ez helben, harangozót 

tartottanak, adtak neki dénár 4. halott eleibe is dénár 4. 
Schola. 

I t t az schola ház régente volt az plébánia curiából k i 
szakasztva, mely most puszta, kinek épittésére mind az patrónus 
urak s mind az communitas auditorum tartozik. 

Fizetése az schola mesternek minden háztul házas ember
iül egy fertály buza, egy kenyér, dénár 8. 

Gyermekiül mint egyéb scholákban itt valóktól. 
Vidék 1 , az mint megalkhatik. 
Ha halottat processioval viszen dénár 8. 
NB. Providus Stephanus Borsos tumultum magnum exci-

tavit super solutione rectoris. 

Visitatio Ecclesiae Hanig festő omnium sanctorum dicatae. 

Aeditus existente Joanne Molnár, iudice Stephano Göm-
böcz, civibus iuratis Nicolao Zeles, Georgio Tömből, Bartholo-
meo Tömből et caeteri. 



Ez helnek most praedikátora nincsen, mivel hogy most 
elégtelenek magok, a praedikátor tartásra, hanem tempore 
mikor elegendők lennének tarthatnak, mint perpetuo magán 
való fárások X sub hoc singno vide. 

Bona Templi. 
In inquisitione horum testes producti sunt. 
1. Joannes Molnár colonus Pauli de K sfalud annorum 

62. iuratus. 
2. Valentinus Takács colonus Michaelis de Kisfalud, 

annorum 66. iuratus. 
3. Michael Kocsis colonus Stephani de Kisfalud annorum 

66. iuratus. 
4. Bartholomeus Tömből, colonus Pauli, de Kisfalud anno

rum 50. iuratus. 
Volt egy kelyhek, ezüst, aranyos, melyet Győr vészese 

előtt Zeles András nevű polgár mondják hogy adott volt 
az Rábán tul marha árában. Melyet mondanak Vaszaron 
lenni. 

Parochia et eius bona. 
Vagyon parochiális ház az házak rendiben az templom 

ellenében kinek most szomszédi egy felől Tót Gergely föl
szélről, alszélről Kövi Benedek. Ennek annyi hold földe mint 
az több heleknek vagyon. Hely réte nincs, hanem az k i vagyon, 
maga vagyon. 

Vagyon egy táblában az Nagy Rekettye eleje végiben 
iugera 12. 

Item. Réte vagyon az fövény előtt, nyolcz kasza áll ja. 
Proventus accidentarii. 

Minden házas ember, ha egy háznál ketten, há rman 
volnának bár egy kenyéren lennének is egy-egy köböl búzát . 

Ezen kivül vonyó marhás minden ember egy szekér fát. 
Esküttetéstül dénár 12. iffjaktul, az menyasszony egy 

keszkenyőt. Özvegyektül egy abrosz, avagy dénár 80. féltül fél 
annyit. 

Kereszteléstől egy kappan s egy kenyér, koma minden'k 
dénár l / B e avatásiul dénár 4 s egy kenyér. Beteg gyóntatásiul 
háznál dénár 4 s egy kenyér. Közönséges gyónástul k i mit akar. 

Halott temetésiül den. 12. egy pecsenye, egy kenyér , 
egy icze bor, ha az torban megyén lakjék jól. 

X Ez farában szenteltettenek is, egyházi emberek Reczés 
János idejében, László Benedek attyafiát és Joannes Rubert. 

Id maiorem horum omnium confirmationem praenotati 
generosi domini patroni subscriptione manuum confirmarunt. 



Coram me Paulo de Kisfalud mp. 
Coram me Michael Kisfaludy mp. 
Coram me Gasparo Kisfaludi mp. 
Coram me Joanne Keczer. 
Ladislaus Níczky mp. 

"Visitatio Ecclesiae S. Michaelis in Trestienfalva ministro 
existente: 

Gregorio Sartoris de Sárvár, aedituo Petro Horvát, aliter 
P a z ; n k á s , iudice Georgio Varga, aliter Flasics, nobilibus per-
sonis Joanne Hetesi, Nikolao Horvát, Michaele Berendi, Joanne 
Ambrus, Petro Kapocsi, Balthazáro Sebeházi, Providis Blasio 
Varga, Georgio Kovács aliter Belovich, Stephano Szabó, ec 
caeteris auditoribus. 
caeteris auditoribus. 

Praesentibus item generosis dominis patronis Joanne 
Kemény et Georgio Szellestey de eadem. 

De doctrina ministri et vita eius. 
Az egész keresztyén hallgatóság az ministernek mind 

taní tását , mind magaviseletét javallja. 
Dominus parochus erga auditores. 
Viszontag az praedicator is az hallgatóknak az Isten 

igéjéhez való industriájokat bizonyítja. 
Bona Templi. 

De horum inquis tione et confirmatione testes producti sunt. 
1. Sebeházi Ambrus. Nemes. Annorum 53. iuratus et fassus. 
2. Horváth Miklós. Nemes. Annorum 66. iuratus. 
3. Varga Bálás, Eördög Simonné jobbágya. Annorum 45. 

iuratus. 
4. Szabó István, Lóránt Imre jobbágya. Annorum 40. 

iuratus. 
5. Catharina, relicta Gasparo Pap. Annorum 88. iurata. 
Vagyon egy kehely, kinek az pohara ezüst aranyos az 

több része réz. Aranyozott az fenekén figura resurrectionis 
patinájával együtt. 

Ostya sütő vasok nem volt, hanem Kemény János úr 
kegyes jó akarattyából conferált egyet ide. 

Hetesy János uram is kegyességéből egy kelyhet igért 
csináltatni az Templomhoz. 

És ennek fölötte az Templom épületire maga kegyes 
indulattyából ígér, mihelön hozzá kezdenek száz magyar forin
tot fl. 100. 



Szántó földek, mellyeket most az templomhoz él az i t t 
való hallgatóság. Az gyümölcsös végiben, az Monostoron alul 
az kövesdi útban k i 16 hold vagyon. Ennek fölszélrül az falu 
felöl iugera 7. 

Az Pereszteg viz folyás felől annak végiben iugera 4. 
Annak az végiben azon viz felől iugera 2 x / 2 fölszélrül. 
Annak az végiben iugera 13. k ik az Pereszteg vizre 

dűlnek. Ezek az földek iure perennali az Parochiához valók 
voltak, de hogy az i t t való templom ez jelen való esztendeig 
száz és négy esztendeje, hogy pusztán áll és hogy alkalmato-
sabban meg épülhetne 1616 esztendőben 25 mai, idvözült 
Zvonarich Mihály fő senior Urunk visitálásakor közönséges 
akaratbul, az patrónus uraknak és az halgatóságnak depu-
táltanak az templom épületére. 

Ezekről az ki mivel be veti, tizedet ád az templomhoz 
az czéh mester kezében. Búzabul, rosbul, árpábul, zabból. 
Ha penig lendekkel, lencsével, borsóval, kölessel valamikor 
bevetné, adgyon dénár 20. 

Parochia et eius bona. 

I t t az parochia régenten, mint az hites emberek refe-
rállyák, Kövesden lakozó Farczi Márton nevő száz esztendős 
embernek szava hallásából, volt volna az templomon fellyül, 
mely most el pusztult és tövisses, bokros. 

Az mostani parochia, Gyakfalva végén, napesetről, az 
három hold föld végén vagyon. 

Vagyon ennek szántó földe i 
A mostani parochia végiben iugera 3. 
Annak az végében iugera 4. 
A gyümölcsösben harmadik dűlőben iurega 5. 
Az Monostoron alól az kövesdi útban az tizenhat hold

nak iugere 9. alszélrül. 
Az Pereszteg vizre dűlő négy holdnak végében az öt 

holdnak az fele alszélrül iugera 21(i. 
A monostornál avagy templomnál napkeletrül iugera 8. 
Azon monostoron fölszélrül iugerum 1. Numero 32V 2-
Rétéi vadnak az Szála kerekében öt kasza állja. Az 

Pereszteg vizén tul Miklós háza hellyé vocatum husz ember 
kasza állja, ha tiszta volna. 

Proventus accidentarii. 
Minden vonyó marhás házas ember nemes és nemtelen, 

akár helyes, akár sellér legyen, ad egy-egy köböl gabonát , 
kinek fele buza, fele ros. Marhátlan házas ember fél köblöt, 
fele buza, fele ros. Ha k i illendő értékes ember vonyo mar-



hája lészen, ugyan egész korczot ad, ha özvegy leszen is. 
Az marhát lan szegény özvegyek penig tiz tiz pénzt adnak. 

Esküttetéstül iffjaktul dénár 12. két özvegy egy abrosz 
avagy dénár 80. fél özvegy felényit. Kereszteléstül egy kenyér, 
egy kappan. 

Bé avatástul dénár 4. egy kenyér. 
Beteg gyóntatásiul dénár 4. Communis gyónástul dénár 1. 
Halott temetóstül vagy praedicál vagy nem dénár 12. 
Filiális Kemény Egerszeg. 
Ebben semminemű kápolna épület nem volt, az mint az 

hites emberek referállyák. 
Vagyon i t t tizenkét hold föld, agyag verem nevű helben, 

egy táblában. Melyekről köblöt adnak az trestyénfalvai 
templom épületire mikor mivel vetik be. 

Filiális Kövesd. 
Ebben sem volt semmi kápolna épület. 
Ez két filialisban az praedikátori fizetés egyenlő min

denben, mint az materna ecclesiában. 
Harangozót az fára tart, annak fizetése egy egy fertály 

gabona. Halottnak való harangozástul dénár 4. egy pecsenye 
s egy icze bor. 

Ego Georgius Szelestey subscripsi mp. 
X Joannis Kemény subscriptio. 
Hetessy János. 

Visitatio Ecclesiae D. Apostolis Petro et Paulo dicatae 
in Semien. 

10. die Mártii. 

Ministro verbi Dei Johanne Német, existente aedituo 
Basilio Apostol, alias Csizmazia; iudice Benedicto Kőmies, 
finibus iuratis Michaele Horvát, Matheo Maylat, Georgio Orbán, 
Sömjéniensibus; ex filiali Bogyoszlo aedituo nobili Basilio 
Wayda, Emerico Telekesi, iurato assessori comitatus Castri-
ferrei, Thoma Bodo, nobili, Ambrosio Koáts pariter nobili et 
caeteris auditoribus. 

Et domino Johanne Sibbrik vice provisore arcis Sárvár etc. 
De doctrina et vita ministri. 
Mind az materna ecclesia mellett Semjénben, és az filiális 

Bogyoszlóban lakozó keresztyén hal lgatóság nemes és nem
telenek az miniszternek tanítása tudománya és maga viselése 
felől semmi gonoszt, hanem inkább minden jót mondnak. 

Dominus parochus adversus auditores. 



Nem mindenekre panaszkodik az minister, de mind
azonáltal némellyek restségére és tunyaságára panaszkodik 
Isten igéje hallgatása és az szent sacramentummal való ritka 
élések felől. 

Bona templi. 
De horum inquisitione et confirmatione testes producti 

sunt h i : 
1. Matthias Trombitás. Nobilis, annorum 55. iuratus et 

fassus. 
2. Ambrosius Kovács. Nobilis in Bogyoszló annorum 40. 

iuratus. 
3- Thomas Boro. Nobilis ibidem annorum 45. iuratus. 
4. Joannes Nagy. Colonus Ulustrissimi comitis in Semjén, 

annorum 40. 
5. Catarina, relicta Joannis Sárgo in Semjén annorum 

64. iuratus. 
6. Nobilis Emericus Telekesi in Bogyoszló iuratus assessor 

comitatus Castriferrei. Annorum 50. sub fideli iuramento. 
Vagyon egy kelyhe, melynek az pohara ezüst aranyozott 

s az lába réz, de az is aranyos, patinája nincsen, melynek 
az kerületin ez vagyon írva Jesus Nasarensis Rex Jndaeorum 
miserere nobis. 

Ostya sütő vasok nincsen. Vagyon egy lengyel patyolat 
kezkenyő, az négy szegleti selemmel varrott igen szép. Sibrik 
Jánosné asszonyom kegyességébül conferálta. 

Vagyon az templomhoz az ló usztatóban egy rét egy 
szekér szénára való, k i t Nagy Kelemen hagyott régen az 
egyházhoz, templomban való temetkeztetésekül. 

Item az konta szeg előtt egy darab rét egy kasza állja 
kit régenten Pogátsás Sebestyén hattá az templomhoz, kirül 
j á r az templomhoz dénár 60. 

Item. I t t valók ha az templomban temetkeznek, adnak 
a templomhoz dénár 50. Ha vidéki az templomba fl. 1. ha 
czimeteriumban csak dénár 50. Ennek harmada az praedicátoré. 

Trombitás Mátyás a minemű Asbót nevű rétet örökbe 
vallott a templomhoz ezen visitátióban, kiről az előtt adott 
esztendőnként fl. 1. a templomhoz. I t t légyen annak meg 
hihatatlan föl jedzése, mert nullo cogente maga vallotta coram 
me Bartholomeus Kis superintendente mp. 

Parochia et eius bona. 
I t t az praedicátori ház, ház rendiben való egész helyen 

vagyon. Az földei az hely földek rendiben mindenütt két-két 
hold szólen vadnak. 

Vagyon két felől mellette két jobbágy hely, fél-fél helye-
Egyháztörténeti Adattár. VI. 8 



sek, most al szélről, az k i volna, puszta; fölszélrül való ép, 
kiben lakik Szabó András jobbágy. Ezeknek földük az prae-
dikátori házhoz való földekből megyén k i , mint fél helyesek
nek nyolcz-nyolcz hold. 

És az hely rétek közben két két darab rétök. 
Szolgálattyok ezeknek, mind télen nyáron két ké t napot 

tartoznak szolgálni, marhástul egy-egy nap. 
Szántó földei rend szerint az hely földeken kivül az 

kurta földeken iugera. 7. 
Az nagy kertben iugera 6. 
Az Sas földében iugera 16. 
Rétéi vadnak, az Parragos és Sárvári határnál hat ember 

kasza állja. 
Az Bőke rét tíz ember kasza állja. 
Az Szántó rét tíz ember kasza állja, bokros. 
Az Asbót réte négy ember kasza állja. 
Proventus accidentarii. 
Minden szántó ember, kinek ekéje vagy magán, vagy 

czimborával j á r , egy-egy köböl búzát ád, ha nőtelen szántó, 
fél köblöt. Az özvegy is az k i szánt, azon szerint felet. 

Az k i helyben lakik s marhája nincsen, de az földet 
bírja, tartozik egy köböllel. Ha k i pedig földeit nem bírja, 
sellér módon lakik den. 40. 

Másnál lakó sellér den. 40. aká r katona, akár hajdú 
legyen. 

Másnál lakó szegény sellér den. 4. avagy egy napi 
munka. 

Esküttetéstül iffjaktul uj házasoktul den. 25. két özvegy 
egy abrosz, vagy fl. 1. fél özvegy fél annyi. 

Keresztelőstül egy kappan, egy kenyér. 
Aratásiul den. 4. 
Beteg gyóntatásiul den. 4. egy kenyér. Communiotul 

offertorium. 
Az három jeles ünnep napon is offertorium. 
Temetőstül ha prédikál, itt való ember ád den. 25. 
Vidéki mint vele meg szerződik. 
Ha processioval temeti den. 25. 
Az templomban és kivül is az k ik temetkeznek, annak 

fizetésétől is harmada neki jár. 
Filiális Bogyoszló. 
Ez filialisban sem kápolna, sem egyház földe semmi 

nincsen, az mint az testisek vallyák. 
Egyéb proventus accidentarius a szerint vagyon minden

ben, mint az semjéni ecclésiában. 



Harangozó. 
Harangozót az fara tartott, kinek fizetése az, mint vele 

meg alkhattak gabonával. És az gabona mellé egy-egy garas 
volt. Halott fölött való harangozástul i t t való dénár 4. vidéki 
dénár 8. 

Vagyon az füz kútban, k i t harangozó rétnek hínak, egy 
kasza állja. Az is övé. 

Visitatio Ecclesiae Nagy Ölbő S. Nicolai, Ministro Verbi 
Dei Gabriele Basilides Dobronensis. 

Anno Domini 1633. die Mártii. 11. 

Aedituo Stephano Szabó Pordanensi, iudice Joanne 
Andits, civibus iuratis Benedicto Nagy alias Koats, Valen-
tino Vörös, Paulo Hering, Thoma Könczöl etc. et caeteris 
totius communitatis auditoribus. 

Generosis item a nobilibus dominis, domino Michaele 
Koroknay, domino Georgio Topos: Ex filiali Kis Ölbő domino 
Thoma Ölbői, Stephano Lóránt, Gasparo Lorant etc. 

De doctrina et vita ministri. 
Mind az ott való hallgatóság és mind az filiális ne

messek és nemtelenek, az miniszternek tudománya, tanitása 
és maga viselése felől semmi gonoszt, hanem inkább jó t 
mondanak. 

Dominus parochus adversus auditores. 
Az le lki pásztor hallgatóirul panaszkodik, Istennek igéje 

hal lgatása és az communicatio felől. 
Bona templi. 
De horum inquisitione et confirmatione testes producti 

sunt h i : 
1. testis. Nagy Benedek, Kovács Urunk eő Nagysága 

jobbágya, annorum 59. iuratus et examinatus. 
2- Horvát Mihály, Uram ő Nagysága jobbágya, annorum 

40. iuratus et examinatus. 
3. Adorján Ferencz, Uram ő Nagysága jobbágya, anno

rum 45. iuratus et examinatus. 
4. Weörös Gergely, Uram ő Nagysága jobbágya, anno

rum 55. iuratus et examinatus. 
5. Weörös István, Uram ő Nagysága jobbágya, annorum 

45. iuratus et examinatus. 
6. Zabó István, Toposs uram jobbágya, annorum 50. 

iuratus et examinatus. 
Vagyon az templomnak egy kelyhe, réz, aranyozott, 

patina nélkül. 



Egy török patyolat nyomtatott keszkenőcske. 
Vagyon ostya sütő vassá, kin az cruciíixiim és az re-

surrectio k i ábráztatva vagyon. 
Vagyon négy hold föld az egyházhoz az Major szerben; 

kiről az templom épületire valamikor be vetik, egy-egy forint 
j á r , ha penig ez pénz valakinél esztendőt tölt, minden forintra 
tiz-tiz pénz az interessé. 

Most közönséges akaratból hattuk Topos Uram kézinél, 
szomszédja lévén Ő kegyelme az földeknek és ez jelen való 
esztendőbeli vetések kétszer vagyon vetés benne. Kiről ő 
kegyelme immár tartozik nyolcz forinttal, negyven pénzzel. 

A templomban való temetőstül j á r négyszáz béche, az 
száz béche praedikátor uramé. 

Parochia et eius bona. 
I t t a prédikátori ház nem a közönséges házak rendiben 

való ház helyen vagyon. Kinek az hely földek rendiben földe 
nincs, hanem magán táblánként s magára való helben épitett 
az ház is. 

Földei ezek. 
Az Pap erdeje alatt az sárvári útban dűlőben iugera 16. 
Item. Az plébánia kert alatt iugera 2. 
Item. Annak az végiben az sárvári ut mellett iugera 3. 
Item. Az Chakótára já róban az kemény útra dűlőben 

iugera 4. 
Item. Az Chakotán innen Deső Mihályné és Fazék Máté 

földei között iugerum 1. De ezt mindenkor köbliben élték, az 
mivel bé vetették, úgy köblöt attak az prédikátornak. 

Rétéi. 
Az Folkaszékben egy jó tábla réte. Husz kasza állja. 

Vagyon a plébániának tilos erdeje, ki t senkinek nem szabad 
vágni. Ha k i penig ott találtatnék, négy forint az birsága, 
fele az prédikátoré, fele az polgárságé. Vagyon az plébániá
hoz egy heles jobbágy és egy zsellér. A heles jobbágynak 
annyi földe, mint egy helesnek és réte is az prédikátorság 
réte mellett fölszélrül. Jó tábla rét, tiz kasza állja. Melynek 
egy részét vallják az hites emberek, hogy irtotta volna az 
elei ennek az jobbágynak. Az több részét, úgymint közel 
felényit mindenkor tisztának mongyák. Ezt hely rétnek nem 
mondották lenni, de mindenkor ehez az plébánia házhoz lenni 
vallják. Ezenkivül az több hely rétek között vagyon két réte is. 

Az zsellér ház fölszélrül lévén mellette. Egyéb öröksége 
nincs, hanem vagyon három hold földe az pap erdeje alatt 
délrül az sövény kert mellett. 

Ezeknek szolgálattyok az, hogy Mihály naptól fogva az 



heles Sz. Iván napig két-két napot szolgál. Sz. Iván naptul 
fogva Sz. Mihály napig három napot. 

A zsellér télen nyáron egy-egy napot szolgál. 
Az heles adóval is, úgy mint az Ur jobbágya tartozik. 
Az zsellér tartozik karácson kappanjával. 
Az heles szánt őszit egy holdat háromszor, tavaszit egy 

holdat, ura magvával be veti. 
Proventus accidentarius. 
I t t az prédikátor fizetése az régi szokás szerint ez volt, 

minden házas ember valakinek csak egy hold vetése lett volna 
is és az kinek nem volt is, ha csépével kereste is, házban 
lakván egy egy köböl búzát adott és egy-egy köböl zabot. 
Ha zabot nem adhatott, husz pénz, avagy szolgált két napi 
munkát . 

Most fizetése ez. Minden szántó ember fél-fél kepe búzát 
ad az öreg kepével. Zabot valahol akarja k i vonni az prédi
ká tor aratáskor, az mezőn, egy holdat az gazda k i választván. 

Zabot egy-egy keresztet a k i vet, azt is ott veheti k i az 
tarlón, az hol akarja. Ha penig az k i zabot nem szórt, avagy 
husz pénzt ad, avagy tartozik két napi munkával. 

Az zsellérek k ik szalmástul nem adhatnak házban lakók, 
egy köböl gabonával és egy köböl zabbal, avagy ha zabot 
nem adhat, husz pénzt, vagy két napi munkát. 

Más háta megett lakó zsellér házas husz pénzt, ha szegény 
vagy két napi munkát. Ha penig értékesebb, fél köböl gabonát, 
fél köböl zabot, ha penig zabja nem leend, tiz pénzt vagy 
egy napi munkát, szegény özvegyek egy garast, vagy egy 
napi munkát. 

Iffjak esküttetésébül huszonöt pénz és ha az menyegzői 
lakodalomba el hivják céhben nem tudatik. Két özvegy egy 
abrosz, avagy egy forint. Fé l özvegy fél annyit. 

KereszteléstŐl egy egy kappan s egy egy kenyér. 
Avatásbul den. 4. 
Temetésbül ha prédikál husz pénz. Ha csak énekszóval 

viszi, tizenhat pénz. 
Beteg gyóntatásaiul egy garas. 
Közönséges gyóntatásiul offertorium. 
A három fő ünnepeken offerálnak, az k i mit akar. 
Anno et die ut supra. I t t nagyölbői határban, a fűz

fáknál vagyon hagyomány föld a saári ecclésiához (kiket 
sárvárra birtak régtől fogva) tizenharmadfél hold, kiket éltének, 
az ölbői Köncsöl és Vörös Familia. Most Vörös István fia 
Vörös György vette magához mind a tiz holdnak ötét s mind 
a ré t mellett való harmadfél holdat. ígéri magát arra, hogy 



meg tisztítja és élvén, a mikor veti, a köblöt róla meg adja. 
Item. Vagyon egy rét az kis ker teknél nyolcz kasza állja, ezen 
Ölbön, a saári ecclesiához (ezt is Sárvárra birták a census 
meg vétellel, egy nyulat és száz harmincz három pénzt fizetnek 
róla esztendőnként Sz. György napba) való hagyomány, k i t 
eddig Könczöl Györgyné bírt és azon visitatioban ellent mondván 
neki, attuk fel Hering Jánosnak és Posgai Jakabnak örökbe, 
hogy irtsák és elljék, meg adván az igasságot róla, az asz-
szonynak is a kilencz forintot az jövő Sz. György napjára 
le tegyék. 

Filiális Kis Ölbő. 
Ez filialisban sem kápolna sem egyházi örökség sohul 

semmi nem volt 
Fizetése az prédikátornak mindenben egyenlő mint az 

nagyölbői ecclésiában. 
Harangozó. 
I t t az egész hallgatóság tart harangozót s fizetése ez : 
Minden házas ember ad egy-egy garast. Halott feliben 

harangoz: egy garas, étel és ital. Jobbítja az egész fára 
fizetését két-két pénzzel. 

Filiális Esztergách. 
Ez a falu újonnan építtetett 1630. esztendőiül fogva. 

Es ez jelen való esztendőbeli visitatioban kötözték magokat 
ide ezen ölbői határban lévén falujok és legközelebb lévén 
ide i l ly conditioval, hogy esztendőnként reggeli predikálásra hat
szor menvén az három fő ünnep napokon egyszer egyszer. É s 
evangéliomos ünnepnapokon az szerint háromszor, ezen kívül 
az mikor érkezik déllest is. 

Fizetése innen az ölbői prédikátornak ez. 
Minden háztul fél-fél köböl buza és fél-fél köböl ros, 

vagy szánt vagy nem szánt ; az egyéb szolgálattya fizetése 
mint az több templomos hel tü l : 

Anno 1641. 12. Mártii. Visitatio Filiális Ecclesia 
Alső-Szelestieusis])eYa.cta. est praesentibus Domino Superat-
tendende Bartholomeo Kis et Dominis Senioribus Stephano 
Lethenyei et Gregorio Musai. Item generosis Dominis Gregorio 
Szelestey, domino Szelestei, Georgio Tokos capitaneo Szent
györgy variensis, Gregorio Darás , iudice nobilium, Michaele 
Farkas, iurato assessorie comitatus Castriferreiensis, iudice 
Jakobo Asbót, Basilio Csepregi, Thoma Bak, iuritis civibus 
loco aeditui ipse iudex praetactus, hi tres iuramento mediante 
fassi sunt quos sciunt et commeminisse poterunt. 

Bona templi. 
Ez templomocskát szent Lénár t templomának vallják 



lenni, melynek öröksége felől ezt vallják: hogy régenten az 
plébánia ház az templom ellenében volt, kiben most Balog 
Benedek, Szelestey György uram jobbágya lakik. Az mellett 
mingyárt két felől két jobbágya , az mellyek most puszták. 
Fölszélrül Szelestey András uram számára, alszélrül Szelestey 
György uram számára. Volt más két jobbágya is, kikben most 
Kondor Mihály nevű Szelestey András uram jobbágya lakik, 
az másikban lakott Bak Mihály, Perneszi uram jobbágya, most 
puszta. Földei, Gritt nevű tagban tizennyolcz hold. Az ómás 
alatt hat hold. A nagyölbői egyházban az határnál hat hold. 
Az berek megett az kopasz dombon alul hat hold. Volt szőlője 
is az al hegyben egy fer tály; kinek szomszédi fölszélrül Sze
lestey György uram, al szélről Balogh György. Ezt most Sze
lestey György uram bírja. Rétéi, egyik az kerek erdő végiben 
négy kasza allya. Vallják ezt is az hütös emberek hogy az 
közép Szelestey Nagy Gáspár házátul fogva ide való filiális 
lett volna mind az maga házával együtt és réte is ezen falu 
határában az k i vagyon, k i t pap rétének hínak, az is az i t t 
való plébánusé lett volna, hét kasza állja, ki t most Pataki 
Ádám uram bír. Volt egyházi öltözet is, az melyet Bocskay 
hadakor az Balonakok vittek el. 

\ Vagyon most egy kelyhe patinával együtt tiszta ezüst, 
aranyozott, melyet Szelestey György uram restitualt, ugyan
akkor más patinát is adott előre ő kegyelme, mely réz, aranyo
zott, de kehely nélkül. 

Proventus ministri. 
Vallják fizetését minden háztul hogy volt volna régen 

egy köböl buza és egy vödör bor, a kinek szőlője volt, a kinek 
nem volt den. 40. másnál lakó zsellérek den. 10. Kereszteléstül 
egy kappan és egy kenyér. 

Visitatio JEfídesiae Czengeiensis Divo Ladislao 
regi dedicatae, ministro Matthia Läatos Bondarpien! Exis
tente aedituo Joanne Toót, iudice Valentino Nagy, iuratis 
civibus Jacobo Poszavecz, Blasio Csonka, Benedicto Molnár, 
Johanne Pup, Johanne Albert, Thoma Kutszeghi, Michaele 
Polgár, Michaele Varga, et caeteris huius ecclesiae auditoribus. 

Nobilibus item Paulo Mogyorossy de Jánosi , Francisco 
Szent Miklósi, Georgio Soklyosi. 

De doctrina ministri. 
A dominus ministernek mind tudománya mind tani tása 

felől és az szentséges sacramentomok kiszolgáltatása felől a 
körösztyén hallgatóság becsülettel tészen vallást. 

Domini ministri sententia de auditoribus. 



Az itt való hallgatóság az Istennek szentséges igéjének 
böcsüloje és az szent sacramentomokkal örömest él. 

Bona templi. 
Circa inquisitionem bonorum ecclesiasticorum testes hi 

sunt producti: 
Jacobus Possavecz, colonus nobilis domini Pauli Mogyorsi, 

annorum 66. iuratus et examinatus. 
Paulus Bak. Colonus domini Magnifici Comitis, annorum 

58. iuratus, examinatus, Michael Pup. Colonus nobilis domini 
Gasparis Darabos, annorum 60. iuratus et examinatus. 

I t t a régi templomocska régenten kübül volt fel építtetve 
és a hitös emberek közzül föl szélrül való falát is vallják 
hogy érték fönn állani. Most penig sehul semmi épület a 
helén nincs. 

Vagyon kelyhe tiszta réz, aranyos, kinek illetlen paté-
náját Toót János czéh mester csináltatta, reformálni kell. 

I t t egyéb jószágát földét vagy rétét semmit nem említik, 
hogy lett volna az egyháznak. 

Parochia et eius bona. 
I t t a parochia ház magán való helen vagyon és nem a 

több közönséges házak helek számában. 
Vagyon ez házhoz szántó föld az szeőr nyárban n é g y ; 

két holdgya Czonka Bálás földe mellett délrül; a harmadik 
Mogyorósi Pá l földe mellett fölszélrül; a negyedik Foki földei 
mellett, kit most Csonka Bálás bír. 

Item a Réczenben három hold. 
Item a Pap földe szerben egy tagban 25 hold. 
Magyaróssyné asszonyom kezénél a mi négy hold földeket 

irtanak lenni visitatione anni 1611. Ez visitatioban föl nem 
találhat tuk. Az szerént Possavecz Jakabná l is egyet, a k i t 
irtanak. 

Réte vagyon a pap földe szer végében hosszára, az ő 
Nagysága rétéig vagyon a határa , és Nagy Bálint földéig 
napkeletrül , napesetrül Pup Mihály rétéig. Réti az ország 
utáig, föl széltül Soklyosi György földéig, al szélrül a Papok 
rétéig. 

Jobbágyi. 
Ez predikátorsághoz az úr jobbágyi szeriben vagyon egy 

fertály jobbágy ház, kinek most szomszédgya napkeletrül Horvát 
István, napesetrül az egyház földén való Varga Mihály. Ez 
is predikátorság jobbágya. 

Ezen kívül a négye az egyház földén vannak, kiknek 
nem lévén földök az úr jobbágyi szeri földei között, a plé
bániához való földekbül attanak öt-öt hold földet. 



Amöktani jobbágyok peve ezek: Az ur jobbágyi szereiben 
Varga György. Mellette a plébánia ház udvarán Varga Mihály, 
Tót János, Czonka Balázs ; a plébánia ház végén föl szélrül, 
mely helek régenten a plébániához való kertben voltának. 

Az ötödik Molnár Benedek, kinek az atyja Molnár János , 
épült az egyház földére, még Sennyei Ferencz prédikátorsá-
gában és nem tudgyák az hütös emberek, hogy soha az ur 
robottyára já r t volna, hanem mindenkor a plébániához szolgált. 

Ezeknek szolgálattyok rendjek. 
Szent György naptul fogva szolgálnak k é t - k é t napot 

gyalogul Szent Mihály napig. Marhástul egy-egy napot, valami 
némő munkára parancsollya, tartozik el menni. Takarásban 
pedig mig az egyház földerül takarmánya be nem takarodik, 
tartoznak szolgálni; annak utána magok életét mikor takar ják 
szabadossak. Szent Mihály naptul fogva pedig Szent György 
napig egy-egy napot szolgálnak. A kiknek marhájok vagyon, 
fáézással tartoznak. 

Hely adóval semmivel nem tartoznak, hanem egy egy 
karácsony kappanyával . 

Étellel pedig a robotolásban nem tartozik az egyházi 
ember az Articulusoknak 22 része szerént. 

Proventus accidentarius. 
Minden háztul fél-fél köböl gabona jár , a mint most a 

hütös emberek vallják. Noha az 1605. esztendőbéli visitatio 
különbet tart. Mert ott minden házas ember irattatik, hogy 
fél fél köböl gabonát tartozik adni, de az mostani emberek 
közzül egy sem emlékezik róla. A kinek minemő gabonája 
terem olyant ád, és egy garast. Házas zsellérek másnál lakó 
fél annyit ád és egy garast. Rokkán ülő özvegyek fél fertályt 
vagy egy napi munkát. 

Ififjak esküttetésétül den. 25. Ha másunnan házasodik 
ide a mint meg alkhatik vele. 

Két özvegyiül egy abrosz vagy fl. 1. Fél özvegy fél 
annyit. 

Keresztelőstül egy kappan egy kenyér. 
Bé avatásiul négy pénz, egy kenyér. 
Házi gyóntatásiul egy garas egy kenyér. 
Temetőstül ha prédicál den. 25. Ha csak énekel den. 

12. Közönséges gyóntatástul offertorium. A három fő ünnep 
napokon az szerént offerálás. 

Item. Vagyon i t t egy malom, k i az egyház földén építte
tett és eleitül fogva mindenkor megvolt ennek a helye iure 
hereditario, az itt való parochiához. Ez föl építésre, az boldog 
emlékezetű Nádasdi Ferencz urnák 0 nagysága conferált 



Mogyorósi János akkorbeli sárvári fő porkolábjának, i ly con-
ditioval, hogy két kereken építtetvén járjon esendőnként 
a prédikátornak husz köböl, fele buza, fele ros. Hogyha pedig 
három kerékre építtetnék, huszonöt köböl, a mint a mostani 
haeres Mogyorósi Pál uram is, azon molnárrul való levele 
continentiája igy referállja. Ezt pedig mércze nélkül tartozik 
meg őrleni. 

Item. Ha árvizes idő miatt vagy egyéb miatt nem forgana, 
maga majorságábul is meg köll elégéteni az prédikátort. 

Vagyon, item az egyház-rétbül szakadott rétecske, kit 
most Pup Mihály úr és Pup István bírnak, kirül tartoznak 
adni huszonöt pénzt, vagy egy-egy fertály gabonát . 

A Jármánban való molnár esztendőnként fél - fél köböl 
gabonával tartozik. 

Harangozó. 
I t t a keresztyén hallgatóság tart harangozót, kinek fizetése 

ez. Minden házas ember egy egy garast. E mellett az irtások
ban kiket Deák földeinek hínak, vagyon három hold, ezeket 
is a harangozó élheti. Ezeknek a végében vagyon egy darab 
irtás, k i t most Pup Mihály öcsével Jánossal élnek, errül a 
mikor mivel be vetik, tartoznak egy fél köblöt adni. 

Item. Halott fölibe való harangozástul egy garas. 
Én Magyarosy Pál mp. 

G - f S. 

Visitatio Ecclesiae Ikerváriensis. 
1633. 14. Mártii. 

Divo Georgio dicatae, ministro verbi dei reverendo domino 
Johanni Mattyus existente iudice Paulo Tomics, aedituo Georgio 
Sodos, civibus iuratis Martino Tomics, Bartholomaeo Varga, 
Teloniatore, Petro Eendeki, Thoma Varga, Matthia Ország et 
caeteris totius communitatis auditoribus, pariter et libertinis. 

De doctrina ministri. 
Az köföztény hallgatóság a dominus ministernek tudo

mánya és taní tása felöl, és az sacramentumok k i szolgáltatása 
felöl nagy dicséretet tesznek és nem panaszkodnak és szeretik 
ő kegyelmét. 

Ministri sententia de auditoribus. 
Az dominus minister nem panaszkodik mindenekre, de 

azért, hogy Istennek igéjét és az sacramentomokat nem sze
retnék, és nem böcsülnék, hanem némcllyekre, kiknek meg-



büntetésekre ígéri magát az keresztény magistratus és az egész 
keresztény hallgatóság. 

Bona templi. 
Circa inquisitionem bonorum ecclesiasticorum testes h i 

sunt producti: 
Martinus Tomicz, colonus Ulustrissimi domini comitis, 

annorum 74. 
Bartholomaeus Varga teloniator huic loci domini comi

tis, annorum 74. 
Michael Tamo, colonus Blustrissimi domini comitis, anno

rum 50. 
Balthasar Kosa, colonus parochiae, annorum 50. 
Ex filiali Péterfalva. 
Stephanus Eördög, colonus Egregii domini Stephani 

Török, annorum 60. 
Michael Horváth, colonus Blustrissimi domini comitis, 

annorum 46. 
Blasius Puskás , colonus Ulustrissimi domini comitis, 

annorum 46. 
Petrus Szajkó, colonus Blustrissimi domini comitis, anno

rum 42. 
Blasius Antal, colonus Blustrissimi domini comitis, anno

rum 63. 
Vagyon it t mostan egy kelyh, ezüst, aranyozott, patiná

j á v a l együtt az is ezüst, aranyozott, és egy patyolat kék 
selyemmel varrott keszkenyő. Ostya sütő vas is volt de el 
vesztették. 

Vagyon az oltárra való fejér zsidó abrosz, melyet Török 
István uram adott. Vagyon más vászon táblás abrosz, melyet 
az Szekérjártó P e t e m é adott az ellopott abroszért, két szél. 

Vagyon ismét egy kis czotar, prédikáló székre való, 
melyet Szántó uram adott. 

Vagyon az oltárra való fekete vászony, mely szögény 
Berkes uram lován volt, ez vászonybul oltárra való abroszt 
köll csinálni, meg hagyván az nyakátul fogva az fején valót, 
kibül Isten után nem já róknak és egyéb botránkoztatókra 
való csuklyát köll csinálni. 

Item. Vagyon egy rét Biro tava közinek ki t hínak, 10 
kasza állja, melyet Posta István magtalan ember hagyott az 
templomhoz. 

Item. Ugyanannak a végében Kardos szeginek ki t hínak, 
ké t kasza állja. 

Item. Az harmadik rét pap erdeje vocatum négy kasza 
állja. 



Item. 4 rét, Kalandos rét vocatum négy kasza állja, ki t 
most Telekesi Gáspárné asszonyom bír, az mellyet Szabó János 
nevü nemes-csoi nemes ember, Misi Máté sógora adott volna 
ott, mint és hogy? nem tudatik. Végére köll menni, mert az 
szentegyházé és megbizonyodott. 

Item. Az k i az templomban temetkezik, 1 forintot ad az 
templom épületire. 

Item. Dobros András az minémü két hold földeket bír 
az kövecsesen, péterfalvai földön, lévén emlékezet az hütös 
emberektől, hogy valaha egyház földeinek mondattanak volna, 
és maga is nem mervén rajta meg maradni, nála meg ha-
gyattattanak ily okkal, hogy addig bírhassa és az mivel beveti, 
az szent egyházhoz dézmát ad róla. Holta után pedig éppen 
az templomhoz vissza hadgya, hogy abbul építtessék. 

Parochia et eius bona. 
I t t az prédikátori ház a templom magán való földén 

van, szám szerint az több helyház földek rendiben szántófölde 
nincsen, hanem táblánként vagyon. 

Vagyon az Sehöben szántóföld iugera 7. kit mostan 4 
fogásban szántanak. 

Item. Az Pap kerté al jában iugera 12. ezekbül zsellé
rének szakaszt, az mennyit akar. 

Item. Kis kovácsi felé az ikervári határban vagyon 
iugera 5. 

Item. Kis kovácsiban az czomaházy földön vagyon iugera 18. 
Rétéi. 
Dobos hidánál vagyon 1 rét 5 kasza állja. 
Másik rét mézes szeg vocatum 8 kasza állja. 
Harmadik rét Szőke réte 2 kasza állja. Az negyedik 

rét kis Eperjesnél vagyon de ez tüskés, ha meg irtanák 5 
kasza állja lenne. Eötödik Gazdag Mihálytul maradót rét, de 
mostan erdő. 6. Rét. Hely-Rét vocatum, mely most Komari 
Pé te r jobbágy kezénél vagyon az minister engedelméből. 
Szomszédgya egyfelől Tomicz Márton, másfelől Tomicz Pál . 

Item. 1 rét Pap tava vocatum, ki t i ly szabadsággal élt 
az minister mindenkor, hogy vagy kapálhat ta vagy halászó 
tava lett, nem volt szabad senkinek sem sássát kaszálni, 
sem halászni az minister híre nélkül. 

Jobbágyság. 
Vagyon ez parochiához harmadfél hel, az egyik hel az 

városi hel házak között Taká ts Pé ter háza és Tormási pusz
tája között vagyon; ez egy helyen most hárman laknak, Kosa 
Boldisár, k i ez helynek harmadát bírja. Az második jobbágy 
Varga Ferencz, 3. Tóth Tamás , ez kettő egy végben laknak. 



Vagyon ez helyhez hold föld, az kert alatt 1 hold, az szőlő 
malom második, Bruncikán két hold, az irtások mellett 1 
hold, az két út között 1 hold, az hosszú földekben egy hold, 
az sárvári útban egy hold, ezeket Kósa Boldisár bírja. 

Item. Barátok sorában iugera 4. Ismét szőlő malom alatt 
iugerum 1. Az árok háton szí bokornál iugera 2. Az szent kút
nál iugerum 1. Hosszú földekben iugerum 1. Az Sehő völgyén 
iugerum 1. Turo harasztyán iugerum 1. Kert alatt iugera 2. Ba-
konyosban iugerum 1. Ezekből amaz két zsellérének oszt az 
prédikátor. Az másfél hel vagyon az templomnál az Pap 
szegben, mellyen laknak hárman, az első Faddi István, má
sodik Soós Tamás , harmadik Varga Mártonné. Ennek hely 
földök Telekesiné asszonyom és Varga Lukács szántóföldei 
között vágynak. Ezeken kivül vagyon 4 zsellére, ugyanezen 
Pap szegben, de ezeknek földök nincsen. 

Ezeknek szolgálattyok Sz. Iván naptul fogva Sz. Mihály 
napig két nap, akár gyalogul, akár marhával, Sz. Mihály 
naptul fogva, Sz. Iván napig egy-egy napot. A zsellérek is 
ezen szerént, ha marháj ok volna is, gyalogul szolgálnak két 
ké t napot. 

Az helyben lakóknak hel adójok, mint az ur ő nagy
sága jobbágyi az mit adnak, az zsellérek karácsony kappa-
nyával. 

Az helesek Sz. György és Sz. Mihály adójával 25 — 25. 
pénzel. 

Anno Domini 1634. die 26. Április. Lévén veszekedések 
Sós Tamásnak és Faddi Is tvánnak kertek szélességén, meg 
méretvén az i t t való városi biró Varga Lukács és az egész 
tanács, sárvári polgármester Lőrincz deák, Barbély Thamás 
és Szíjártó János esküttek jelen létekben. Item Superinten-
dens uram személye szerint kint lévén és Reverendus domi
nus presbyter Joannes Mattyus, item számtartó uram Szeli 
Gáspár, vice udvar biro Thuri Benedek. Item fő porkoláb 
uram Köcski Gábor és Faddii István kerté szélessége nyol-
czadfél ölnyi. A k i föl bontaná közülök den. 20 büntettessék. 

Proventus accidentarius. 
Minden házas ember husz-husz pénzt ád, az községiek 

tíz-tíz pénzt. 
Egyéb fizetése a hallgatóságtul semmi nem volt. 
Az ur Ő nagysága molnábul já r mércze buza, szomba

ton veczernye harangozástul fogva vasárnap veczernye haran-
gozásig az két fölső kerék, ebbül mérczét vészen az molnár, 
ez mellett ad az minister egy funt hust és egy meszely bort. 

Iffjak esküttetésétül adnak den. 25. és ha az lakodalom-



ban nem hivattatik az minister, tartoznak egy itce borral, 
pecsenyét egyet és két cipóval az ministernek. 

Két özvegy esküttetésétül tartoznak 1 abrosszal, avagy 
den. 80. Ha csak egyik özvegy, fél annyit. 

Kereszteléstül egy kenyér és egy kappan. Be avatásiul 
1 kenyér és den. 4. Beteg gyóntatásiul 2 kenyér és den 4. 
Közönséges gyónáskor offertorium. Temetéskor, ha prédikál 
den. 25. és az torban el híják. Három jeles ünnep napokon 
offertorium vagyon. 

Schola. 
I t t az schola ház szabad földön vagyon. Az schola 

mesternek fizetése Uram 0 nagysága malmábul j á r esztendeig 
12 köböl gabona, hata tiszta buza, az hata ros, Temetéstől 
12 pénz, harangozástul mikor halott vagyon den. 4. Minden 
házas ember minden ágytul 10—10 pénzt, fél ágytul öt-öt 
pénzt, Regveli és estveli harangozástul fél fertály buza és 
egy garas, az k i nem szánthat 2 pénz. 

Az városi gyermekektől minden kántorra 25 pénzt, az 
vidékitől az kivel mint meg alkudhatik. 

Ha az oskola mestert halott föliben el híják éjeli szol
gálatra, tartoznak neki den. 25. 

Peter falva filiális.. 
Nem volt ez filiálisban soha emberek emlékezetire 

kápolna. Az prédikátori és oskola mesternek fizetése minden
ben annyi mint Ikervárott. 

Anno 1633. die 15. Mártii. Visitatio Ecclesiae Pe-
cheliensis. B. Mariae Virginis Nativitatis festő dicata. Mi
nistro verbi Benedicto Vörös existente. Aedituis quos hic 
decanos appellant Stephano Tar, Emerico Kopácsi, iuratis 
civibus et iudice Johanne Tóth, Matthia Venike, Gregorio 
Takács , Johanne Henczel, Stephano Szalay aliter Kovács et 
caeteris totius communitatis auditoribus. 

De doctrina ministri. 
Az keresztyén hallgatóság az dominus ministernek mind 

tudománya s mind penig tanításán meg nyugodott, mind pedig 
erkölcse felől jó bizonyságot te t tének. 

Domini ministri sententia de auditoribus. 
Az keresztyén hallgatóság felől az dominus minister 

teszen bizonyságot, hogy része Istennek igéjét hallgattya és 
az szentséges sacramentommal él kegyessen, de része resten 
és tunyán hallgattya Istennek igéjét és sacramentommal is 
nem él. 

Bona templi. 



Super inquisitione horum bonorum et maiori confirma-
tione testes hi sunt producti. 

Péchelienses. 
1. Paulus Takács , colonus domini Francisci Káldi, anno

rum 66. iuratus et examinatus. 
2. Gregorius Takács , eiusdem domini colonus, annorum 

57 iuratus, examinatus. 
3. Matthias Kis, eiusdem colonus, annorum 62. iuratus 

et examinatus. 
Ex Porpáez. 
4. Johannes Kis, colonus Johanni Gorup, annorum 59. 

iuratus et examinatus. 
Ex Darásporpácz. 
5. Paulus Darás nobilis, annorum 47. iuratus et exa

minatus. 
Ex Fűztű. 
6. Paulus Fűztűi nobilis, annorum 51. iuratus et exa

minatus. 
7. Petrus Nagy nobilis, annorum 54. iuratus et exa

minatus. 
8. Stephanus Majsa nobilis, annorum 50. iuratus et exa

minatus. 
Ex Megyehida. 
9. Benedictus Szegbeli, colonus spectabilis magnifici 

domini Nicolai Erdődy, annorum 72. iuratus et examinatus. 
10- Andreas Illés eiusdem domini magnifici colonus. 

Annorum 70. iuratus et examinatus. 
Ex Bőgött. 
11. Michael Tonka Nobilis Annorum 36. Juratus et exa

minatus. 
13. Michael Szalay Colonus Francisci Corodi. Annorum 

38. iuratus, examinatus. 
Vagyon ez pécheli templomhoz egy kelyh, jó öreg, 

mindenestül ezüst és aranyos, középben szép öreg gombos, a 
fenekin feliül vagyon ily je l le l I . H . S. Alol penig, az karimáján, 
ez az név : Scostella Giluvicze. Az patinája tiszta ezüst, és 
csak az közepi aranyos, az többi a nélkül való. Vagyon az 
karimáján egy circulusban kereszt, a hol ezek az betűk vannak: 
J. N . R. J. Vagyon, ezen keszkenyő másfél fertályni zöld 
taphota. Ez kelyhet vették, ezen pécheli hallgatók, megye-
hidiakkal füztüiekkel 27 ezüst imperialis talléron. Ehez az 
fölső phárabelieknek nincsen semmi közük. 

Említik az hütös emberek más kelyhét is ennek az 
templomnak, k i Takács Gergely dékán kezénél volt Bocskay 



hadakor, és az ellenség hatalmaiul verme föl találván vitte 
el. Kereste a phára törvényei éret te , de megmenekedett, meg 
bizonyítván, hogy a hatalmas ellenség vitte el, és nem gond-
viseletlensége miatt veszett el. 

Ostya sütő vasa volt, de 
Vagyon a megyehidi földön a templomhoz szántóföld 

három. Az egyik a babhelybeli telekben, az ketteje az kovátsi 
útra dőlnek az erdő alatt. Ezektől köböl jár . Egyéb jószágát 
semmit sem tudgyák mondani, hanem harangjok vagyon ezen 
péchelieknek, de oly, melyet az egész phárabeliek vettenek. 

A templomban kik temetkeztenek, attanak ez előtt fl. 1. 
és annakutánna den. 33 De az mostani fölépült templomnak 
oltalmazásáért az phára megtiltotta senki be ne temetkezhessek, 
hogy romlása ne légyen az templomnak. 

Vagyon Magyar Bálástul den. 6. kit a szegény Bálás 
prédikátorral való veszekedésnek le szállításáért és vele való 
megbékéléséért végeztének és ítéltének a convocatus delitor 
uraim a templomhoz adni. 

Item. Horvát Imre hagyott a templomhoz den. 6. 
A megyehidi mezőn való templom földeit a modo in 

posterum senki ne vethesse constitutum est in hac visitatione 
a pécheli dékánok híre nélkül, a k i be veti, egy egy köböllel 
tartozik róla. 

Parochia et eius bona. 
I t t az parochia ház magán való helen vagyon, melynek 

semminemű öröksége hel szám szerint való földek, rétek között 
nincsen, hanem szakasztva magán-magán. 

Vagyon szántófölde a kertall jában öt hold széllel a Pap 
erdejéig két dűlő iugera 10. A Pap erdején tul iugera 5. 
Item, a szérüs kerten kivül iugera 5. Item. A Korcsmáros 
kútjánál iugera 10. Item, az Sziba földében a belső táblában 
iugera 6. A külső táblában iugera 5. Ugyanott föl szélrül iugera 4. 

Bétei. 
Az Pénteki rét mellett réte 16 kaszaallja. Nincs ennél 

több réte . 
Jobbágyi . 
Vannak három ház jobbágyi . Az egyik jobbágy ház 

Magyar Mihályé; ez mindenkor jobbágy hely volt. A kettei 
jobbágy házat a plébánia házhoz való kertből szakasztották, 
kikben most egyikben a plébánia ház felől Bognár János, a 
másikába Bereczk Pál laknak. 

Szolgálattyok rendszerént ez : Magyar Mihály és Bereczk 
P á l szolgálnak Sz. György naptul fogva Sz. Mihály napig két 
két napot gyalog, marhájával egy napot. Takarásban penig 



mig be takarják takarmányát. Ezenkívül őszit egy holdat szán
tanak háromszor. Tavaszit egy holdat. Urok magvával bevetik. 

Az harmadik Bognár János, mivel i t t benn földe nincs, 
hanem ott kinn Siba földében Takács Gergely szomszédsá
gában napesetéről, attanak neki iugera 4. valami sovány 
földeket, kiket irtani kell. Ez csak gyalogul szolgál mindenkor, 
ha szintén magjavitja is a földeket, ezeket penig senki el ne 
vehesse tőle, Statútum est a tota Communitate et Dominis 
Visitatoribus. 

Adójuk ezeknek nem volt soha sem. 
Proventus accidentarius. 
I t t Péczelben fizetése ez volt eleitől fogva: Hogy valaki 

szántó ember volt, ha csak egy vonyó marhája volt is, és 
vagyon is, ha más ember háta mögött lakott is s lakik is, 
tartozott s tartozik egy-egy köböl gabonával , fele buza, fele 
ros. Ha kinek penig vonyó marhája nem volt, ha helben lakott 
is, adott den. 10. vagy egy napi munkát szolgált. 

Másnál lakó özvegyek den. 5. avagy fél napi mivet. 
Esküttetéstül iffjaktól den. 20. 
Két özvegy egy abrosz, avagy den. 80. Fél özvegy fél 

annyit. 
Kereszteléstől egy kappan s egy kenyér. 
Beavatásiul dénár 4. 
Beteg communicáltatástul dénár 4. s egy kenyér. 
Közönséges gyónástul egy-egy pénz. 
Halott fölött való temetéstől den. 25. Torba el híják. 

Valahányszor prédikáltatnak penig felette, annyi den. 25. 
Filiales Alsó-Phara vocatae: 
Megyehida és Füsztű. 
Füsztün semminemű hagyomány jószág nem volt, soha 

egyéb, hanem két tábla a malom eleiben vagyon szántó föld 
hagyomány iugera 55. kikről szombathelyre szedik a kepét 
és nem ide Péczelhez. 

A mik Megyehidán vannak azokon kivül, kiket fel irtunk, 
azokat Apatosság földeinek hiják kápolnákhoz erről többet 
szednek, most Nagy falusi Gergely papnak két dűlőben vagyon 
közel iugera 70. 

I t t fizetése a ministernek mindenekben egy a péczeliekkel. 
Filiales Fölső Phara vocatae: 
Bögöt és három Porpácz. 
Vagyon a bögöti földön fábul csináltatott kápolna, kihez 

sehol semmi örökség nincs, mert csak a temettetésre rendelek 
a szegények kedvére. 

Vagyon ezeknek kelyhek ezüst, aranyos patinájával együtt 



ki t péczeli uraiméktól pörrel nyertek el. Ehez immár semmi 
közi a péczelieknek nincsen. 

Fizetése a ministernek ez: Minden ember kinek magának 
való háza vagyon és földét bírja, vagy szánt, avagy nem szánt, 
ad egy-egy köböl gabonát, fele buza, fele ros. Másnál lakó 
zsellér ha marhája volna is, den. 10. avagy egy napi munkát. 
Özvegy den. 5. vagy félnapi munkát. 

A több fizetése mindenben egyez a materna ecclesiában 
való fizetéssel. 

Schola. 
I t t schola az előtt nem volt, hanem a keresztyén hall

gatóság meg intetvén építtetőnek anno 1632. közönséges helyre, 
az hol semmi épület annak előtte nem volt. 

Fizetése ez : 
Az egész phara fölső s alsó ad a mesternek készpénzt 

fl. 16 és triticum cubum 16. Ezt föl vetik magokra s az 
dékánok minden helyben k i szedik s két ízben megadgyák. 

Halott processiótul den. 12. Harangozástul halottnak den. 
4. Ezt ha magának veszi, maga gondja a harangozás, ha nem, 
a deákoké. 

Vagyon egy rétecske, k i t harangozó rétének hívnak, a 
Tölcs mellékében fele fölszélről, fele alszélről, egy kasza állya. 

Gyermekek tanításaiul i t t valók den. 25. Vidékiekkel, 
mint megalkhatik. 

Estveli s reggeli harangozás a mester dolga. 
Dókánság az az czéh mesterség, ez felől lévén villongás, 

hogy a prédikátornak ebédet attanak, mikor nálok prédikállott 
a filiálisokban, neheztellették ezt, hogy csak a dékán adott 
ebédet neki, nem tudtak semmit végezni, hanem a régi szokás 
szerint, azon állapotban maradott. 

Anno domini 1633. die 16. Mártii. Visitatio Ecclesiae 
Kopatsiensis divi Michaelis dicatae, Ministro Matthia Szta-
niszlai dei verbo, iudice ordinario Gregorio Beréndi nobili, 
aedituo Johanne Dávid nobi l i ; in filiali Kota, iudice ordinario 
Valentino Kotai nobili, aedituo Francisco Pető nobili, et 
caeteris utrius pagi patronis, et auditoribus, domino Paulo 
Kondorai, Gregorio Szentgyörgyvölgyi, Johanne Tako, Thoma 
Kotai kopátsiensi, Vidos Johanne iurato assessore comitatus 
Castriferrei, Paulo Béri, Johanne Kotai, Stephano Pető et 
caeteris totius communitatis auditoribus. 

De doctrina ministri. 
Az keresztyén hallgatóság mind tudománya s mind maga

viselése felől keresztyéni módon jó bizonyságot teszen, semmi 
botránkozás nem lett ő általa semmiben. 



De auditoribus sententia domini ministri. 
A dominus minister nem panaszkodik mindenekre, vagyon 

buzgóság hallgatóiban, csakhogy nem gyakorolják a gyónást. 
Admoniti sunt, ut saepissime utantur. 

Subscriptio patronorum ex Kopáts . 
Paulus Kondorai mp. 
- j - Gregorius Sz.-györgyvölgyi, 
-f- Thomas Sz.-györgyvölgyi. 

Bona templi. 
Volt itt Kopátsban egy ezüstös és aranyos kelyh, pati

nájával együtt, ki t Botskai hada előtt való időben Bálás 
prédikátor nevű vitt el tőlök, csak három forint adósságért , 
kivel a hallgatók tartoztanak volna, Gátaházi Bozzai Bálás 
leánya volt nála. Végére kell menni, hol légyen máradékja, 
és meg köll venni rajta; refundáltatván a 3 forintot. Mert a 
hütös emberek, kiknek hütök vallásokból tetszett k i , kiknek 
nevek rendszerint ím ezek: 

Super inquisitionem bonorum ecclesiasticorum testes h i 
sunt producti. 

1. Basilius Szalay nobilis annorum 50. iuratus et exa
minatus. 

2. Johannes Szabó nobilis annorum 40. iuratus et exa
minatus. 

3. Jacobus Ormosdi nobilis, annorum 64. iuratus et exa
minatus. 

4. Bordats György colonus relictae Mathei ü lés , annorum 
uratus et examinatus. 
5. Johannes Czinege, colonus Johannis Vidos, annorum 

59. iuratus et examinatus. 
6. Valentinus Koats, colonus Johannis Vidos, annorum 

47. iuratus et examinatus. 
I t t Kotában is semminemő kelyh nincs, hanem mondják, 

hogy volt volna, de Pető Bálás uram nemes ember dókán 
levén, annak idejében veszett el, nem tudgyák hova lett. Sze
rezni kell. 

Vallják azt is a hütös emberek, hogy Kotai Tamás ron
totta el a templomban az oltárt és a sanctuarium fele bol-
tozását durungokkal rontatván le, és kéményt rakatott belőle. 
Mellyet Isten el rontatott csudálatos képpen. Tenent recedificare 
posteritatis. 

Kotában levő hagyomán földek felől a fellyeb megneve
zett hütös emberek vallása ez rendszerint: 

1. Testis azt vallya, hogy hallottam nagy atyámtól és 
nagy anyámtul, hogy Beri Pá l jószágában a Sahinban volt 



volna hagyományföld iugera 6. egy táblában, kiket most maga 
bírja jobbágyival együtt, hanem mestram bírja másfél holgyát. 
Item a rövidekben is hat holdnyi, ezeket Illés Máténé és Takó 
János bírnak, hanem Beri Pál másfél holdnyit bír ott is. 

I t em: Hallottam, hogy Vidos János uram, a kit Koáts 
Bálint és István deák mellett gyümölcsös és parrag kertek és 
Szabó Jánosét , kit zálogon bir egy hold, magáé másiu, hogy 
ezekről köblöt attak az egyház épületire. Ott mellette Szabó 
János három hold földe, erről is a szerint. A vágott erdő alatt 
negyedfél holdak, erről is a szerint. Bálint Koáts kerté alatt 
harmadfél hold, ezekről is a szerint, kit maga sem tagad 
Vidos János. 

I tem: Vallja ezt is, hogy a Kotai familia kezekben vannak 
ezek: A Dömékben két hold, kiket Pető Ferenc és István bírnak. 

A Bavasztatálban más fél, ezek is oda valók. A Sojonban 
iugera 10. ezek is oda valók. Ugyan ott az ország útra dűlőben 
iugera 2. Ezeket magok sem tagadgyák. 

2. Testis hiti után ezt val l ja : Béri Pál földei felől 
Sahinba, ut prior ezt vallja. A cseresznye fánál három holdat 
mond, hogy hallott lenni az attyátul. A másik familia földei 
felől ut praecedens. A harmadik familia felől a szerint, mint 
praecedens. 

3. Testis azt vallja mind a három familia felől, ut prae
cedentes. 

4 Testis. A két familia felől vallja, mint praecedentes 
a harmadik felől se nihil scire fatetur. 

5. Testis vallja, hogy hallotta Vidos János attyátul k i t 
szolgált, hogy Beri Pál akiket bir a cseresnye fánál iugera 3. 
és Vidos János a kiket bír, hagyomány földek voltak, maga 
mondotta: János ezek a Templom földei: A harmadik familia 
jószága felől se scire nihil ait. 

6. Testis azont vallja Béri Pál Sahinba és a cseresnye 
fánál való földei felől és Vidos földei felől ut praecedens. 
A kotai famíliáról mondgya magok sem tagadgyák. 

Deliberatum est. 
Ez megirt bizonyságok vallások felől megintettetvén mind 

a három familiákbul való nemesek úgymint Vester familiábul 
Béri Pál, Illés Máthé unokája Takó János. Oriákéból Vidos 
ág most Vidos János iuratus assessor cum suis. Es kotaiakbul 
való nemesek, szabad akarattyok szerint irrevocabiliter sub 
poena nobilitatis seu homagii fl. 100. vissza engették, az 
templomhoz az fölebb megirott földeket. Bériakbul iugera 
15 V2 ily conditióval, hogy bátor minden familia maga bírhassa 
a földeket, de a templom épületire járjon a census róla. Ren-



deltük penig vélek egyező vélelemmel, hogy minden hold 
földről k i mivel be veti sarló alá valóval, fél-fél köblöt adgyon; 
ha kasza alá valóval veti valaki, fél köböl zabbal tartozzék. 

P X B. I X V. Johannes Kotay, Stephanus Pető mpria. 
J X Sz. mp. V X K . 

Pünköstre fogatták, hogy kelyhet szereznek. 
Parochia in Kopats 
I t t a parochiális ház nemes jószágbul Botka familiábul 

szakadt k i és conferáltatott ex pietate egy hold földnyire való 
situsával és erdejével együtt k i 10 holdnyi vagyon a hosszú 
erdő végében a Nőt mellett a rakottyásig és a Tötösi útjáig. 

Földei. 
Vadnak a Háriska végében iugera 14. 
A mankósnál a koátsi határ mellett iugera 8. 
Réte. 
Vagyon a Mankos földek végében három hásza állja. 
Proventus accidentarius. 
Ad minden házban lakó szántó ember nemes nemtelen 

egy-egy köböl gabonát, fele buza, fele ros, kinek vonyó mar
hája nincs házban lakó fél annyit. Másnál lakó házas zsellér 
den. 10. avagy egy napi munka. Özvegy asszonyok ^zsellérek 
rokkán ülők a szerint den. 10. avagy egy napi munka. Özvegyek 
magok házában lakók marhátlanok egy egy fertályt adnak. 

Ifjak esküttetésétől egy abrosz, avagy fl. 1. 
Fé l özvegy fél anynyit. 
Kereszteléstől egy kappan egy kenyér. 
Be avatásiul den. 4. egy kenyér. 
Temetéstől ha praedical den. 25. valamennyiszer prédikál, 

mindannyiszor. Ha csak énekszóval viszi is den 25. 
Szántnak neki Kopátsban iugera 3. őszit háromszor, 

tavaszit egyszer-egyszer. 
Harangozót tart az egész velál, i t t fizetése az mint szintén 

Kotában meg volt eleitől fogva. Nem akartak ezek tartani, 
meg intetvén, ugy Íratták ezt ide. 

Filiális Kota. Ez magán való phara lehet. 
In hac filiali templum habetur Martino dicatum. Bona 

templi sunt superius adscripta. Parochia non habetur sed 
locus a parte meridionali extat, cum hortis et pomarii situ, 
ubi nuces duae prope septum in horto parochiali adhuc extant. 
Parochiam spectantia iugera sunt 12 in fine hortus parochiális. 
Silvam habet in fine terrarum arabilium in spatio fere iugera 
8. Item ibidem pomerium exstat. Pratum: Nagy rét vocatum 
penes flumen Sorok 6 falcastrorum. 

Proventus accidentarius. 



Similis et aequalis in omnibus ut in Kopatsi. I t t is 
szántnak iugera 3 őszit, tavaszit iugerum 1. 

Harangozó. 
I t t Kotában a vela tartott harangozót, kinek fizetése 

ez volt. A mezőről attanak minden holdrul egy egy kévét 
ősziről akárminemű vetése volt valakinek. Halott eleibe való 
harangozástul egyebet nem fizetnek, hanem étellel-itallal tar
toznak neki és a torban ha elhíják, ezeket a gazda adja meg. 

Anno 1663. die 4. Junii. 
Nos Franciscus Szyli, minister ecclesiae szilvágyiénsis 

et senior, Benedictus Balika minister ecclesiae vatthiensis et 
consistorialis vice nótárius, Stephanus Kola hídvégiensis, 
Johannes Péczeli senyeiensis, Johannes Csernóczi nádasdiensis, 
ecclesiarum pariter ministri exmissi a venerabili consistorio, 
ex conventu Acsádini nuper celebrato in Ecclesia Sz. Lenhár t 
ob lit ium quarundam, revisionem iuridiciariam praesente etiam 
egregio Johanne Cseytei commorante in possessione Taplan-
falva uti comitatus castriferrei iurato assessori etc. propo-
situm est nobis ut sequitur. 

Causa nobilium pagi Kota ut actorum contra nobiles 
pagorum Kopats et Csempészháza veluti in causam adtractos. 

Pro actoris : Egregius Michael Kotai personaliter adstans 
proponit : 

Minthogy (a memoria hominum) itten az mi falunkban 
Kotában volt az mi Ordinarius ministerünknek residentiája, 
élvén pedig az ő kegyelmének szolgálattyával egyaránt mind 
mi kotaiak s mind kopácsiak és csempeszháziak, az mi 
kívánságunk ez eránt ez: hogy ha az szolgálat egyenlő az 
parochia épités is légyen egyenlő, mert az midőn Kopácsiban 
az parochia építése volt, akkor mi is azon kopácsi parochiának 
épületében egyek voltunk és így az egyházi ember csöndessen 
és nyugodalmassan szolgált közöttünk. 

Pro incattis: Nobilis Andreas Hernáth dicit (mox in con-
trarium testes suos pro ducendo) Generosus Bardosi János 
annorum 70. emlékezik reája, hogy Sz. Lenhárdért hoztuk és 
mi kotaiak és kopácsiak Gergely prédikátort kopácziban az 
anyai farában, mely parochiához sem fát sem vesszőt sem padlást 
nem hoztanak, egyszóval hozzá semminemű épülettel nem voltá
nak, mely parochiális házunknak épületire való fáját az Bábán 
tul hordottuk és az magunk költségén csináltattuk is meg. 

2. Dávid Pál annorum 75. Soha nem emlékezik reá , 
hogy azon parochiális házon építtettenek volna az atyafiak. 

3- Berendi Pál , annorum 40. Soha nem emlékezik reá, 
hogy azon parochián valamit építettének volna kotaiak. 



4. Gáspár János, idem dicit ; annorum 40. 
5. Simon Kata annorum 80. azont vallja. 
6. Czombo Györgyné, annorum 70. azont vallja. 
7. Takó János annorum 65. Soha nem emlékezik reá, 

hogy az parochián valamit építettének volna kotai uraim, 
hanem, hogy egyszer az magok jó, akaratt jokból és prédi
kátor urak kéréséből egy darab kertet fontának. 

Azért mi kopáczi és czempeszházi nemessek és nem
telenek protestálunk hogy ha Kotában köllene mennünk, az 
parochiális háznak építtetésére, tehát azon kopáczi parochiális 
háznak semminemő kertéit nem csinállyuk, hanem desollál-
tatik. Azonkívül prédikátor urunknak ételét, az mint eddig volt 
meg fogjuk (adni.) Azonkívül ez előtt az parochiális házhoz 
adtunk 22 hold földet, de mi sem adunk többet, mint kotai 
uraimék. Adunk tiz holdon való erdőt, három ember kaszáló 
rétet, mely békeségesen megmarad az viztől. I tem: azon kivül 
az mi takarmánya lesz prédikátor uramnak akármi névvel 
nevezendő békességesen beszolgáltattuk és szolgáltatjuk. 

Actor ulterius proponit. Mi készek vagyunk megbizonyítani, 
hogy az kopáczi parochiális háznak épületiben egyenlők voltunk 
kopácsi és czempeszházi uraimékkal együtt. 

Pro incattis. Ha szintén kopáczi és czempeszházi parochiális 
házhoz jö t tének volna is kotai uraim, de akkor kotában, sem 
ház, sem kert nem volt, sem pedig az prédikátornak emigy 
nem adtának, azért mi kívánjuk az előbbeni igazságot meg 
maradni és az parochiához való igazságot be szolgáltatni, 
de, ha nem mint odafent protestáltunk. Petit iudicium.' Actor 
ulterius. Nem csak annyit követölünk, mint kopáczi uraimék, 
de két annyit is az egyházi emberünk földei düleit. 

Testes pro incattis allegati iurati et examinati fassi sunt 
in hunc modum. 

1. Protectus Johannes Bárdosi, annorum 70 minthogy 
én hütves feleségemmel mint más kegyes ember nem éltem 
az házaságban és nem alkudhattam, hanem imitt amott hol 
kis komaromban hol dunántul az hadakban forgottam, azért 
nem emlékezem reá hogy kotai uraim az kopáczi parochián 
épétet tenek volna. 

2. Paulus Dávid annorum 75. Én nem emlékezem arra, 
hogy valaha kotai uraim az kopáczi parochián épétettenek 
volna, hanem hogy egykor fontának egy darab kertet. 

3. Paulus Herendi, fatetur eadem quam secundus. 
4. Johannes Gáspár fatetur idem. 
5. Johannes Tako annorum 65. Arra nem emlékezik, 

hogy kotai uraim az kopáczi parochiát épétettók volna, hanem 



hogy Verbói Mátyás akkori itt való prédikátor kérésére el 
jö t tének és egy darab kertet építtettenek, de felette mennyire 
nem tudom. 

Deliberatum est. 
Minthogy az speciflcált bizonságok mindannyian concor-

diter fateállják, hogy miglen az kopáczi parochia fönn állott, 
azt kotai Uraim nem é;létették, hanem hogy csak az kertö-
lésben voltának valami segítséggel, azért kopácsi uraimék a 
kotai parochián nem tartoznak építeni. De mivel az egyházi 
ember szolgálattya mind egyenlő lévén Kopácsiban is templom 
és parochia, mely parochia elromlott ugyan és pusztult, akarván 
azért egyházi ember szolgálattyával élni, tartoznak kopácsiak 
az magok elromlott parochiájokat de novo föl építeni és így 
mind az kotai s mind az kopáczi parochiát az minister hasz
nára fordittani hogy a modo in posterum mind kotai s mind 
kopácsi uraim az magok fundussán épéttetett parochiára 
viselvén gondot, egymás közt találhassanak békességet. 

Ratione Reverendi domini Johannis Csernóczy, negotii 
deliberatum quoque est. 

Minthogy az specificált 1635. esztendőben idvezült Kis Ber
talan akkori superintendens urunk által lett visitatióból k i tetszik, 
a hol bizonyos személyek hűtők után erősétették és vallották, 
hogy a mint szinte az egész eke barmu, úgy a fél eke barmu 
emberek is adtának ez szent lénhárti farában az miniszternek 
egy köböl gabonát, melynek fele buza az fele pedig ros. Sőt 
ezen visitatio után is ezen szerint fizettenek Györvári István 
akkori i t t való prédikátornak, az mint az ő pöcsétes lajstromá
ból kiteczik. Azért ab hoc antiquitus recepto et bono ordine 
récédére non possumus, hanem (az ekkorig való Szenczi György 
prédikátor ayánkíiának is és az ennekutána következendőknek 
is), az egész köblöt tartoznak de facto meg füzetni. Ha pedig 
az rendeltetett és egyszer bé vétetett füzetes szerint nem akarnak 
fizetni (praetactus Szenczi György praedikátornak is) az Ordi
narius ministertől pro cathedra egyszer kétszer meg intetvén, 
semminemö egyházi szolgálatban ne szolgállyon nékiek iuxta 
vigorem Canonis 27. etc. 

Benedictus Balika minister ecclesiae verbi, et consisto-
rialis vice nótárius, mp. 

Anno 1633. die 18 apr. Visitatio Ecclesiae divo 
Leonardo dicatae. Hoc tempore ministro vacante. Aedituis 
Georgio Toti, in parochia, Georgio Zalay in filiali Dömötöri, 
Michaeli Bejczi in Kisfalud. Praesentibus generosis dominis 
patronis, domino Gaspare Hollósy, Stephano Vadas, Gaspare 
Dömötöri, Michaele Bagoly, Francisco Dömötöry, Melchiore 



Bagoly iurato assessore comitatus castiferrei, Georgio Matthias, 
similiter iuratus assessore praedicti comitatus: Providis item 
Stephano Kopaz, Benedicto Kerocz in S. Leonhardo, Stephano 
Hajgato in Dömötöry et caeteris auditoribus. 

De doctrina et moribus ministri nihil inquirere potuimus, 
quia nemo erat. 

A keresztyén hallgatóság megkérdetvén az igaz hitben 
való tökélletességekről az szentséges sacramentummal való 
élésről, k ik i mind lölki ismereti szerint vallást tett, hogy az 
mint Isten igéjéből abban fundáltattak, készek mind végig 
megállani. 

Bona templi. 
I t t sem kelyhe, sem ostya sütő vasa az templomnak 

nincsen, hanem Ígérték keresztyén hallgatóság szerzésére 
magokat. 

Inquisitio horum templi bonorum a subsequentibus tes
ti bus est ratificata. 

1. Stephanus Kopaz, colonus generosi Gaspari Hollósy 
in Sz. Lénárt, annorum 48. iuratus et examinatus. 

2. Benedictus Tót eiusdem et ibidem, annorum 58. 
iuratus, examinatus. 

3- Nicolaus Vincze ex Dömötöri, colonus egregn Gaspari 
Dömötöri, annorum 54. iuratus et examinatus. 

4. Paulus Kovács nobilis ibidem, annorum 70. iuratus 
et examinatus. 

5. Petrus Boczby nobilis ibidem, annorum 40. iuratus et 
examinatus. 

6. Georgius Matthias nobilis, iuratus, assessor comitatus 
in Kisfalud, annorum 50. 

7. Benedictus Sándor nobilis ibidem, annorum 50. iura
tus, et examinatus. 

8. Thomas Tót in Jano colonus relictae Andraei Tarrodi, 
iuratus, annorum 50. 

9. Stephanus Kis, ibidem, eiusdem, annorum 32. iura
tus, et examinatus fassus. 

Az templomban, a k i temetkezik, ád az templom épüle
tire fl. 1. A kiknek a patrónus urak engedik. 

Ezeken az falukon kivül, ha kik ide akarnak temet
kezni, tartoznak az egyház épületire fl. 1. Az cimeteriumon 
kivül den. 5fr 

Parochia et eius bona. 
I t t az templum és az parochia az szent leonhardi és 

dömötöri attyafiak földén vagyon. Melly atyafiak több örök-



ségének is semmi megyéje ha tára nincs, hanem elvegyesleg 
vagyon minden jószág. 

Vagyon az parochiának ker té , jó két holdnyi, föl szélre 
az dömötöriek földéig, melyben gyümölcsös is vagyon. 

Vagyon szántó földe az templomnál két dűlőben hold 
11 ki t templum eleinek hinak. 

Az körmendi útban iugera 3. 
Item az Onasban iugera 3. 
Item Tarrodháza felé a Pap erdejénél iugera 3. 
Item Jano fele az gödöri dűlőben iugera 3. 
Item az janoi határ mellett iugera 6 kiknek végén két 

holdnyi közel erdővé lett. 
Réte Tarrodháza fele Chenge réte vocatum három kasza 

állja. 
Item az Nikos földe végében két ember kasza állja. 
Vagyon erdeje négy hold szélnyi, az tarrodi határ mel

lett, hossza egy holdnyi. 
Anno domini 1635. die 28. Julii . K i menvén azon pha-

rába senior urammal reverendo domino Gregorio Sagodi, értet
tem az öreg emberektől ugyan azon erdő mellett a tarrodi 
ha tárban lenni más erdőt is közel hat hold szélnyit, ki t a 
memoria hominum Pap erdejének hittak, és most is. Ki t most 
Polyányi Lőrincz uram bír, quo iure inquirendum erit. Ugyan 
ekkor a czéh mesterségre választottuk Sz. Lenárton Kopasz 
Istvánt, ki t meg is esküttettünk. 

Proventus accidentarius. 
Minden helben lakó marhás ember, vagy fél, vagy egész 

eke barma vagyon, ad egy köböl gabonát, fele buza, fele ros 
és den. 10. 

Ha kinek penig semminemű marhája nincs, de házas 
ember, ád fél köböl gabonát és den. 5. 

Másnál lakó zsellér házas ember den. 10. avagy egy 
napi munka. 

Özvegyek den. 5. avagy fél napi munka. 
Szánt minden falu két-két holdat őszit háromszor, maga 

magával be vetvén. Tavaszit egy-egy holdat. 
Fá t illyen formán hoznak neki az zent lénárdiak, ha 

az prédikátor a maga erdejére küldette, onnét hoztanak néki, 
ha más határból kért tűzre való fát, onnét hoztanak. 

Az több falukból minden két házas ember, kinek mar
hája vagyon, egy-egy szekér fát. 

Iffjak esküttetésétől den. 20. Két özvegy egy abroszt, 
vagy den. 80. fél özvegy fél annyit. 

Kereszteléstől egy kappan, egy kenyér. 



Beavatásiul den. 4. egy kenyér. 
Temetéstől ha prédikál den. 20. ha csak processioval 

den. 12. 
Háznál való gyóntatásiul den. 4. és egy kenyér, közön

séges gyóntatásiul offerálás, az három fő ünnepnapokon offe-
rálás. 

Harangozó. 
Az egész fara tart harangozót, füzetese ez: Minden 

magok mezején való gabona vetésrül egy egy kéve gabonát . 
Halottnak való harangozástul den. 4. 
I t t örökösképpen schola ház nem volt, hanem az pré

dikátor tartott maga segedelmére az plébánia házban. Füze
tese ez volt az farátul, minden házi gazda egy-egy fertály 
gabonát, den. 5. gyermekek tanéttásátul nem különben. 

Halott fölött való processiotól den. 12. 
Filialis Dömötöri. 
Az templomnak semmi öröksége i t t nincsen, hanem az 

parochiához vagyon az füzetesre járóban iugerum 1. 
Item az nagy teleken iugerum l x / 2 . 
Item az nagy rétben egy kis réte egy kasza állja. 
Item az Mező rétben két darab kasza állja. 
Filiális Kis Falud. 
I t t sincs az templomnak semmi öröksége, hanem az 

parochiához vagyon az hosszú erdő végében iugera 4. 
Item az kígyós parragszegénél iugera 3. Item az pap 

gyakránál iugerum l 1 ^ . 
Ezekben az több füzetes egyenlő az templomos hellel. 
Vagyon egy réte az gödör alljában az kútnál áz halastó 

mellett négy kaszaallja, de nagyobb része el pusztult, nádas 
víz állásos, bokros, egres. 

Filiális Janofalva. 
Ez falu nem örökösképpen az templomhoz való volt 

volna ab initio, hanem Zent Iván templomához az püspöki 
határban, mely most puszta. De a memoria modernorum homi
num ide hallgatóztak és temetkeztek. És nem lévén semminemű 
egyházi örökség az ő földeken az prédikátori tar tásban, egyen
lők a füzetesben a több falukkal. 

És mind templum és prédikátori ház épületire az több 
filialisokkal egyenlők. 

Melchior Bagoly mpria. 
Grasparus Dömötöri mp. 
Franciscus Demetery mp. 



Inchoata die 19 Április Visitatio ecclesiae sacro 
sanctae Trinitatis dicatae, in Mába JBLidvég. Ministro 
existente reverendo domino Samuele Kromholczio. Iudice Ste
phano Bőythe, aedituis Paulo Molitoris alias Litterati, Gregorio 
Lenart, praesentibus generosis dominis patronis Joanne Horváth, 
Stephano de Nadasd, Stephano Eszéki, Emerico Chani, Georgio 
Horváth, Sofia Jvancii relicta generosis quondam Joannis Pető 
de Zent Jacab et caeteris totius communitatis auditoribus. 

De doctrina ministri. 
I t t mind az nemzetes patrónus urak s mind az keresz

tyén hallgatóság, az dominus ministernek tanit tása és erkölcse 
felől semmi gonoszt nem mond, jónál egyebet. 

De auditoribus sententia domini ministri. 
Az dominus minister is, mind az patrónus urak s mind 

az keresztyén hallgatóságnak engedelmessége és Isten igéjének 
hal lgatása s az szent sacramentommal való élés felől semmit 
nem panaszolkodik. 

Bona templi. 
Super inquisitione bonorum ecclesiasticorum testes hi 

producti sunt: 
1. Lenard Benedek, Mikulich Thamas jobbágya, 73 esz

tendős, iuratus, examinatus. 
2. Lenard Mihály, azon úr jobbágya, 66 esztendős, iura

tus, examinatus. 
3. Szilasi Thamás, Ezeki István jobbágya , 60 esztendős. 
4. Kocsis Benedek, Pethő Jánosné asszonyom jobbágya, 

60 esztendős. 
5. Szántó György, azon asszony jobbágya, 50 esztendős. 
6. Simon Lőrincz, Mikulich uram jobbágya, 60 esz

tendős. 
Vagyon egy ostya sütő vas, melyben két j e l vagyon, 

egyik az crucifixum, másik az Mária effigiesse. 
Kelyhek nincsen, mellyre offerálják magokat, hogy pün-

köstre megszerzik. 
Papi öltözetek is voltának, de az háborúban el vesz

tenek. 
Oltári ékesség semmi nincs, igérik az kegyes patronusok 

és pat ronák arra magokat, hogy szereznek. 
Földei az templomnak kikről vasvári fél-fél köblöt szok-

tanak adni, az k i mivel be veti az Rábán tul szám szerint ezek: 
Szilva szegben iugera 
Az váras uton iugera 
Kozma tavánál iugera 
Pöcz szegénél iugera 

7. 
3. 
3. 



A váras utánál iugera 4. 
Ennek az dűlőjében iugera 3. 
Babos bürüjénél másutt iugerum 1. 
Az nagy megye mellett iugera 3. 
Az hegyes földnél iugera 2. 
Az gyöpön kivül iugera 2. 
Az megyerben iugerum 1. 
Kis makfalvai útban iugera 8. 
Ló rán t . Gergely réte mellett iugera 6. 
Azon mellett tüskés, iugera 2. 
Azon gyalog útban iugera 2. 
Az gyöp végében iugera 3. 
Röczin kivül iugerum 1. 

Numero iugera 

Ezeknek gohgya viselése az céh mesterek birodalmában 
adattatott és confirmáltatott ezen visitatioban az patrónus 
urak és pa t rónák consensusából. így hogy sohol senki se 
maguk az patrónus urak se az kösségbeliek az céh mesterek 
nékül be ne vethessék, ha k i penig ezek hire nekül be vetné, 
vetése is el vesszen tűle az czéh mesterek számára takaríttat
ván gondviselésekért. E mellett vidékieknek ne is adhassák 
az céh mesterek az patrónus urak hirek nékül. 

Ezeknek jövedelméről az czéh mesterek esztendőnként 
számot adgyanak az patrónus urak, avagy ű kegyelmek képe-
beli emberek az járás birája, esküttje és az prédikátor előtt, 
az registrom párjája az praedikátornál állván. 

Az templumban ha k i temetkezik, ád az épületire fl. 1. 
Parochia et eius bona. 
I t t az plébánia ház az nemes urak közönséges földén 

vagyon az régi kegyes eleik ex pio zelo ex communi conferál-
ván. Melynek jószága rend szerént ím ez: 

Pap szélben iugera s 20. 
Dörgőiné kutánál iugera 2 1 / 2 . 
Bábára dűlőben iugera 12. 
Az Hosszúban iugerum 1. 
Az Gyano utában iugera 4. 
Az Malom szegben iugera 4. 
Az Gyano utában tüskés, iugerum 1. 

numero iugera 44V 2 



Rét vagyon az Rába túlsó felén két kasza állja. 
Item. Pap charittája vocatum hat kaszaallja. 
Item az vágott szegben egy kaszaallja. 
Item Bálás Deák szegénél egy kaszaallja. 
Item az Lipót szegénél egy kaszaalja. 
Item az hat hold föld végében egy kaszaallja. 
Vagyon három jobbágya az egyik egész hely lévén, 

hozzá szántóföld iugera 12. 
Az kettei fél fél helek lévén, szántóföld hozzá iugera 6. 

másikhoz is iugera 6. 
Ezek az parochia ház mellett föl szélrül rendiben vadnak. 

Szolgálattyok ez. Mind télen nyáron az heles két-két napot 
vagy gyalog vagy marhájával. Az fél heles-fél annyit. 

Item minden szántásban egy-egy napot az heles, az fél 
heles fél napot szánt. Adójok karácsonyban egy kappan, 
szentháromság napján két tikfi egy heles, fél heles egy tikfiút 
és két esztendőben egy kappant. 

Proventus accidentarius 
Füzetese i t t az prédikátornak most ez. Minden marhás 

ember, vagy egész, vagy fél ekés, ad fél-fél köböl gabonát. 
Az marhátlanok vagy zsellérek, vagy más háta megett lakók, 
egy-egy- fertályt. 

Ennek felette az egész város ad készpénzt fl. 20. melyet 
az dékánok k i szedvén, két izben, felét Szent Mihály napjára, 
felét Szent György napjára be szolgáltassanak. 

Szánt az város hat holdat őszit, maga magvával be
vetvén. 

Az marhátlanok egy-egy napi aratás, mind zsellér, mind 
özvegy. 

Minden marhás ember egy-egy szekér fát. 
Esküttetéstől két iffjaktul dénár 25. 
Két özvegyiül egy abrosz vagy den 80. fél özvegytül 

fél annyit. 
Keresztelőstül egy kenyér, egy kappan. 
Be avatásiul den. 4. egy kenyér. 
Temetéstül ha praedicál den 25. ha processioval viszi 

den. 12. 
Beteg gyóntatásiul den 4. egy kenyér ; közgyónástul 

offerálás. 
A három fő ünnepeken is offerálás. 
Schola. 
I t t bizonyos schola ház hely nincs, nem is volt a memoria 

hominum. hanem az patrónus urak és az keresztény hallgató
ság igérik magokat annak föl épittésére. 



Az nemzetes patrónus urak adnak a prédikátornak maguk 
udvar házoktul : 

Horváth János uram fl. 4. 
Pethő Jánosné asszonyom fl. 3. 
Nádasdy István uram fl. 1. den. 60. 
Csáni Imre uram fl. 1. den. 60. 
Eszéki István uram, Horváth György uram, Sayger Miklós 

uram fl. 1. den 60. 
Mikolich Tamás uram fl. 3. 
Ezenkivül a nemes curiákhoz való földekről decimát 

adnak, k i vévén az magnak való gabonát, melyből nem adnak 
semmit is. 

Harangozó. 
Tart az egész vela harangozót, kinek füzetese minden 

hold vetésrül egy egy kéve gabona. Ismég den. 4. halott 
harangozástul is den. 4 

Johannes Horváth de Raba Hídvégh mpria. 
Eszéky István de Raba Hidvégh mpria. 
Nádasdy István mpria. 
Subscriptio generosae dominae Sophia Ivanczi relicta 

Johannis Pető 
Subscriptio consortis generosis domini Emerici Chani, 

Catharinae Ördög. - | -

Inchoata 20. Április Visitatio Ecclesiae divo Thomae 
dicatae in Zent Tamás. Ministro verbi dei Joanne Mesz-
lény, aedituo Ladislao Babos in Zent Thamás, iudice Joanne 
Varga, aedituo Francisco Jakabffy in filiali Molnári: praesen
tibus et aliis nobilibus, Blasio Babos iurato assessore comitatus 
castriferrei, Petro Zayki, Emerico Babos in Zent Thamas. 
Item Valentino Bernath, Joanne Péchy, Gregorio Szabó nobi
libus, Providis Stephano Jacabffy, Michaele Marcos, Joanne 
Dosa etc. in Molnári et caeteris totius communitatis audi
toribus. 

De doctrina ministri fiat iudicium in generali synodo. 
Sententia ministri adversus auditores. 
Az minister az hallgatóságnak Isten igéjéhez való devo-

tioját approballja, praeter hoc mivel Molnáriban sok hajdúság 
vagyon, az lélekkel való szitkot igen continuálják. 

Bona templi. 
Super inquisitione et confirmatione bonorum ecclesias-

ticorum testes producti sunt. 
1. Blasius Babos nobilis in Zent Thamás, annorum 45. 

iuratus assessor, sub fideli suo iuramento. 



2. Gregorius Sebestyen in Molnári, colonus relictae 
Andreáé Tarrodi, annorum 76. iuratus. 

3. Michael Marcus ibidem, colonus generosi Joannis 
Horváth, annorum 50. iuratus 

4. Ladislaus Babos nobilis in Zent Tamás, annorum 49. 
iuratus. 

5. Franciscus Jacabfi colonus relictae Andreáé Tarrodi, 
annorum 50. iuratus 

I t t az templomos helyben Zent Tamásin sem kelyhek, 
sem ostya sütő vasok nincsen most, hanem az mint az hütös 
régi emberek vallják, volt régenten Babos Gáspár céhmester
ségekor kelyhek, ostya sütő vasok és ugyan annak gondja-
viseletlensége miatt az ő kezéből veszett el. 

Vagyon az molnári filiálisban két kelyhe, az egyik ezüst 
aranyozott mezőn és az fenekén egy püspöki mitra ábrázat 
vagyon, tányéra nincs egyiknek is. Az másik is ezüst aranyo
zott, az pohara eltörött az fenekéről. Az fenekén az négy 
evangélisták ábráztatása vagyon az Ezechiel prophetiája sze
rint. Ezekre semminemő kezkenyő nincsen. I t t egyéb öröksége 
az templomnak semmi nincs, sem földe sem réte. 

Templomban való temetkezésiül fl. 1. melyet az dekán 
k i szedvén, fordittassék az templom épületire. 

Parochia et eius bona 
I t t az parochia az közönséges földen és nemesi helen 

vagyon, kinek öröksége rendszerint im ez: 
Vagyon szántófölde, az Gál megyében iugera 3. egymás 

végében az keresztutig alá. 
Item az Molnári és Zent Tamás határok közben az 

keresztutig alá iugera 3. egy hold szélnyire mind egy végben. 
Item az három hold végében azon két határ közben 

fölszélrül a mennyire az több földek határa k i megyén ez 
parochia földe határa is arra szolgál egy hold szélen, mely 
most erdő. 

Az Pap kerté végében iugera 2V 2-
Ezeknek végében iugerum 1 / 2 alszélrül. 
Item napesetrül az molnári és szent tamási határok 

között iugerum 1. 
Az kert alljában iugerum 1. Ennek az végében egy hold 

széllel megyén az erdejéig az több földek határáig k i . 
Réte az napkeletrül való ha tár közben levő földek végé

ben, egy hold szélig be az Rábáig vagyon egyik, k i nagyobb 
részre berek. 

Item napeset felől való határ közben is be' az Rábáig 
hasonlóképpen. 



Proventus accidentarius. 
Minden házas ember helben lakó vagy szánt, vagy nem 

szánt , vasvári fél-fél köblöt ad, fele ros, fele buza. Item, más
nál lakó zsellér, házas den. 16. özvegyek den. 8. 

Minden marhás ember egy egy szekér fát. 
Szánt Szent Tamás és Molnári őszit iugera 6. három

szor, az maga magvával vetik be. Tavaszit peniglen szent 
tamásiak egyet, molnári nemesek is egyet. 

Az ara tása maga gongya, az behordást az falubeliek 
viszik véghez. 

Rétéit meg kaszállják az zsellérek, fel gyűjtik és be 
takarják. 

If l jak esküttetésétül den. 25. két özvegytül egy abrosz 
vagy den. 80. fél özvegy fél annyit. 

Kereszteléstül egy kappant, egy kenyeret. 
Introductiótul den. 4. egy kenyér. 
Temetőstül ha praedical den. 24. ha processioval, ugv 

den. 12. •;. 
Háznál való gyóntatásiul den 4. egy kenyér. 
Közönséges gyónástul és az három fő innepeken offerálás. 
Filiális Molnári. 
Templomhoz való jószág egyéb nincs az felül meg íra

tott két kelyhnél. 
Parochiához való jószág. 
Vagyon szántóföld az kő földben iugera 9. melynek 

négye egy szélben napkeletre dűl, az négye fölszélre, ennek 
végében egyike. 

Item Lázár völgyében egy szélben iugera 6. 
Item ugyanazon szerben Péchi Pé te r földei között 

iugera 21/»,. 
Item az szél kútban egy szélben iugera 16 
Item az füves utánál egy szélben iugera 6. 
Réte vagyon az rét karajban az Rábáig alá nyolcz 

ember kaszálja. 
Az hosszú rét azon tagban az Rábáig alá két kasza állja. 

Item huszonöt pénzes rét vocatum egy kasza állja. 
Egyéb fizetése, mint az szent tamásiaknak. 
Harangozó. 
Harangozót az egész velának köll tartani, kinek fizetését 

magok rendel lyék föl. 
Pagus Püspöki. 
Ez falubeliek örökösképpen nem ide Zent Tamáshoz 

való fárások volnának, hanem Zent Iván templomához. Mind
azonáltal a memoria modernorum hominum, ide halgatóztanak. 



Fizetése azért az ministernek innen is ez volt. Minden 
házas emberek, ha egy háznál ketten, hárman laknak is, hel 
földet élnek, vagy szánt, vagy nem szánt, ad vasvári fél-fél 
köböl búzát tisztát. 

Ezenkivül rétét meg kaszálták. Az több accidentia szintén, 
mint i t t . 

+ + 

Blasius Babos mp. Szajki Péter mp. 

Boda András mp. Jakabffy István mp. 

21 . Április. Visitatio ecclesiae d. Cosmae et Dami
ano Ín Rabahovachi dicata: ministro reverendo Joanne 
Körmendi. Aedituis Petro Vitaris et Thoma Guliach in paro-
chiali, Michaele Biró in Czamaháza et Josua Kosa in Balosay : 
iudice Paulo Réti, iuratis civibus Emerico Némethy, Jacobo 
Pálfi, Benedicto Horváth, iuvene Stephano Vitaris et coeteris 
communitatibus auditoribus. 

Praesentibus magnificorum et generosorum dominorum 
patronorum officialibus et personalis praesentiis utpote Martino 
Kovács, magnificae dominae relictae Wolffgang Bakách de Szent
györgy yölgye, Nicolao Kűszöghi. magnificae dominae relictae 
Joannis Pograni, Matthia Sárga generosi domini Sigismundi 
Horváth de Vásonkű, Joanne Szőrös, generosae. dominae relictae 
Georgii Peteő de Gerse, generosis item nobilibus dominis 
Georgio Térjek Emerico Gutta et caeteris. 

De doctrina ministri. 
Tanét tása felől acquiescálnak mindenben, hanem nehéz 

erkölcsös, szivbeli fájdalommal szenvették melyriil ez mostani 
visitatioban meg intetvén és hallgatóival meg egyesedve, ha 
jobbá nem lenne, subiacebit poenis in canone expressis. 

Sententia ministri adversus auditores. 
Az dominus minister nem mindenek felől panaszolkodik 

az Isten igéje hallgatásárul és az sacramentum mai való 
élésekről. 

Bona templi. 
Super inquisitione et confirmatione bonorum ecclesias-

ticorum testes producti sunt: 
1. Jacobus Pásti, colonus generosi Sigismundi Horváth, 

annorum 59. iuratus. 
2. Emericus Német, colonus egregii Georgii Teörjék, anno

rum 67. iuratus. 



3. Thomas Geller, magnificae dominae relictae Bakách, 
annorum 64. iuratus. 

4. Martinus Odor, colonus eiusdem dominae, annorum 59. 
iuratus. 

5. Martinus Gerencher, colonus eiusdem dominae, annorum 
50. iuratus. 

6. Andreas Csurgó, colonus generosi Ladislao Lengyel, 
annorum 63. iuratus. 

7. Nicolaus Latos, colonus generosi Francisci Zárka , 
annorum 55. iuratus in Czamaháza. 

Referalljak az hütös emberek, hogy mind kelyhei cleno-
diai, ostya sütő vasa mi volt, Sziget elveszésekor Domokos 
János decánságában magával együtt veszett el. 

I t t az templomnak semminemű szántófölde, réte és 
erdeje oly nem volt, az mint az megnevezett hütös emberek 
vallják, kiknek fructusa az templom épületire szedetett volna, 
hanem az k ik vadnak, mint ide hátrább meg teczik, az egyházi 
emberek táplálására volt rendeltetve. 

Templomban való temetőstül fl. 1. 
Parochia et eius bona. 
Ez helben régenten az plébánia ház volt az templom 

mellett alszélrül, melyben az mint hallomásbul referalljak az 
hütös emberek, Mihály és Péter nevű papok laktanak volna, 
de ez a Sziget elveszése romlásakor pusztult el, és az óta 
meg sem épült. Ez mostani praedikátori ház itt az faluban 
régente az egyházi embereknek jobbágy háza volt, melyben 
Domokos Imre nevű jobbágya lakott volna, mely akkori 
üdőben dékánja is volt. Ez ház egész hel lévén, amaz régi 
plébánia háznak elpusztulása után tétetett prédikátori házzá, 
melynek földe harminckét holdnak köllene lenni az hely föl
deknek rendében, de az mint az hütös emberek jelentik, nem 
volna mind meg, de praemittálják arra magokat, hogy ha föl 
talállják, restituallják az parochiához. Hely réte egyéb nincs, 
hanem az Rábán tul nyilas volna, de erdővé lett. 

Vagyon az puszta parochiának szántóföldei táblákban. 

1. Pe tő Györgyné asszonyom ker té alatt egy táblában 
iugera 12. 

2. Az egyház fölött egy táblában iugera 14. 
3. Az körmendi ut felett egy táblában iugera 24. 
4. Az harmadik dűlőben egy táblában iugera 12. 
5. A nagy megye mellett fölszélrül egy táblában iugera 12. 
6. Alszélrül az nagy megye mellett egy táblában iugera 2. 
7. Az nagy megye mellett való földek végében iugera 12. 



Ezeknek a végében 
iugera 13. 

Item a pap erdeje 
között iugera 3. 

8. Az délre járóban egy táblá
ban iugera 10. 

9. Az nyárfánál egy táblában 
iugera 5. 

Ezeknek a végében a Mankos-
ban iugera 4. 

10. Az káváskutnál egy táblá
ban iugera 4. 

Item ezek végében iugera 4. 
Item ugyanot délrtil iugera 6. 
11. Azon káváskutnál más táblában a kis dombon iugera 2. 
A Pakófánál iugerum 1. Item a Czomaházi útban iugera 2. 

Item az alsó dűlőben iugera 2. Item a gyalogúiban igerum 1. 
A délre járóban a cseresznyefánál iugera 2. Item a keresztút 
felett iugera 2. 

Item az ikervári útban iugera 2. A kősőkőnél iugera 2. 
A fövényesben iugera 2. 

Rétéi vadnak az köleses rét végében pap réte vocatum 
ad falcastr. 2. Item a Szent Jakabná l iugera 2. 

Item sasos rét vocatum ad falcastrum 2. ...... 
Item az bejczi útban ad falcastrum 1. 
Erdeje vagyon a körmendi útra dűlő földeknek az végé

ben pap erdeje vocata, három hold hosszan. Széli közel tíz 
hold, ez elpusztult, de tilalomban kell lenni az egyház 
épületire. 

Proventus accidentarius. 
Minden heles ember k i az helnek igazságát éli vagy 

szánt, vagy nem szánt, ad vasvári három fertály gabonát , fele 
buza, fele ros. És tíz-tíz pénzt. 

Másnál lakó házas zsellér dénár 10. akár egy napi 
munka. . 

Özvegy dénár 5. Rétéit meg kaszálják és föl is gyűjtik. 
Esküttetóstül iffjaktul dénár 25. két özvegyiül egy abrosz 

vagy dénár 80. féltől fél annyi. 
Keresztelőstül egy kappan, egy kenyér. 
Introductionál dénár 4. Házi gyóntatásiul dénár 4. egy 

kenyér. ; 
Közönséges gyónástul offerálás. 
Halott fölött való predikálástul dénár 75. 
Processioval ha viszi dénár 12. 
Voltának régenten jobbágyi az templom környül, az 

mint az hütös emberek vallják, numero 11, kiknek most az 
helyei puszták. 

Schola. 



Mondják hallomásból, hogy schola ház is volt az temp
lomnál, de sem situssát, sem egyéb jószágá t nem tudgyák 
nevezni, most nincsen schola házok. 

Harangozó. 
Harangozó most nincs, lássa az község, ha akar tartani. 
Filiális Czamaháza. 
I t t nincs semminemű egyházi örökség, sem kelyh, sem 

semmi egyéb. 
Alia Filiális Megyés et Balosay. 
I t t sincs semminemű egyházi jószág. Egyéb füzetese 

minden izben egyenlő az principális farában. ; | 
Visitatio ecclesiae Nativitatis Beatae Mariae 

irginis in Fölső alias Károly>-I*atty. Ministro verbi 
divini Stephano Odor de felső Szakony existente. 

Ez visitatioban által gátoltatván a felfuvalkodás és a 
hazugság attyának több vakmerő gonoszsága, idvösséges dol
gunkat, nem praetendálhat tunk in inquisitione bonorum ecclesias-
ticorum ugy az mint kellett volna, mivel az fő nemessek s 
kiváltképpen Megyeri Jacab és Farkas Mihály kezénél talál
tattathattan ak volna nagy része meg. Mindazonáltal az 1616 
esztendőbeli visitatioban feltaláltatott j óknak nagyobb erősé-
tésére akkor is végére mentünk, hogy akkorbeli időben 
mediante iuramento számláltatának elő i ly formán azok a 
jók, ezek akkorban élő emberek vallása á l ta l : 

1. Györgybiró Miklós, Ördög Simon uram jobbágya, 
annorum 87. 

2. D a r á s Bálint nobilis, annorum 79. 
3. Tó th János nobilis annorum? 
4. Székes Mihály, Ördög Györgyné jobbágya. 
5. Pe tő Deák nobilis ex Bogyoszló, annorum: ? 
Ezeknek hűti szerént akkorbeli vaUásokat recognoscál-

ták, ím ezek a feliül megirt esz tendőben: Johannes Darás 
nobilis, Gregorius Patty colonus, Michaelis Farkas, Joannes 
György bir ó etc. 

Anno domini 1640 die 7 Mártii. Jöttünk Vámos 
családra , Sándor Péter és Cseh Imre czéhmester uraimtul való 
számvételre és mindenekről számot adván, maradott adóssá 
Cseh Imre fl . 1. dénár 66. és nyolcz köböl gabonával. Ezt 
re laxál ták számvevő uraim és az egész kösség hivséges for-
golódásáért . 

Sándor Péter is maradott adossa fl. 55. és gabonával 
cub. 12. 

Ennek is öt forintyát megengedték ez uraim communi 
consensu auditorum és négy köböl gabonát , mivel igen híven 



forgolódott a templom építésében és magáét is költötte hol 
egyfelől és hol másfelé mester emberekre. 

Coram me Bartholomaeo Kis pastor superintendens mpria. 
Coram me Gregorio Szegedi senior vicinarum eccle

siarum mp. 
Coram me ministro Chaladiense Matthias Kelemen mp. 
Coram me Stephano Kola concionatore Niczkiensi mpria. 
Anno 1642. die 20 Julii. Visitatio facta est 

templi S&etsenensis. Pastore Nikolao Győrvári noviter intro-
ducto in comitatu castriferrei penes íluvium Gyöngyös recenter 
aedificati in loco novo versus meridiem e regioné castelli a 
generoso ac magniíico domino Johanne Török de Telekes ex 
consorte eiusdem Margarethe Pető de Gers, cuius dedicatio 
annualis fit in festő nativitatis Joannis Baptistáé. Cuius bonorum 
inquisitio annumerata et inscripta, iuxta relationem infra scrip-
torum auditorum hic facta est, quorum nomina haec sunt, 
iudex huius anni Johannes Szabó, aedituus Nicolaus Both, 
iurati civium Michael Szálai, Basilius Simon. Ex filiali Csaszt 
vocata, Andreas Szabó, Georgius Kultsár, ex filiali vicissim 
nobili Lucas Nagy, Albertus Bozzai iuratus assessor comitatus 
castriőerei , Moises Szeremlyei, Johannes Baso, Balthazár Bozzai, 
Johannes Literátus et Johannes Sartor, Praesentibus etiam 
reverendo et clarissimo domino Bartholomaeo Kis concionator 
Sárváriensis et ecclesiarum augustanae confessionis eis danu-
bium superintendente et Gregorio Musay, ministro ecclesiae 
Lövőiensis, seniore fassi sunt uno tenoré, nulla esse bona 
destinata, praeter quam quod calicem una cum patella argen-
tena et deauratum, in cuius patella exstant insignia generosi 
magnifici domini patroni, domini Johannis Török. Cuius calicis 
ornamenta sunt hoc strophiola primum albo serico nigro vir idi 
in medio agno Dei compictum: alterum variis serius pictum 
et deauratum. Tertium hoc ipso die ab eadem praedicta gene-
rosa domina oblatum rubro holoserico viridi celesti deauratum. 

Item pro administratione Sacro baptismi peleum cupreum 
bonae capacitalis et Biblia Sacra versionis Alberti Molnár. 

Item az oltáron való ékesség visitatio Christi nativitatis 
trium regum. Oltárra való abroszok az edgyike vont ezüst, 
az másika fejér tájos. Harmadik reczés, az négy evangélisták 
kiábrázoltatása az prophetálások szerint. Vagyon negyedik is, 
vörös pamukkal szőtt vesszős abrosz, mely volt az régi nagy
ságos Ország Borbála asszonyé. I n cathedra vagyon aranyos 
bőrkárpit , és annak fölötte vagyon egy reczés abrosz fejér. 

Mikor az templom harangjával harangoznak, tartoznak 
minden halottul a templom épületére garas 2. 



Parochia et eius bona. 
It t az prédikátori mostani ház vagyon az piarczon harang

láb előtt, Simon Bálás fölszélrül és Horváth G-áspár szomszéd
ságok közben, mellyet az praefatus dominus patrónus conferált 
az megnevezett templomhoz, mind hozzá tartozandó igassá-
gával, földeivel és rétéivel, melyek az polgári helségek rendi 
szerint vannak, számszerint erdeivel együtt huszonöt hold föld. 

Ezenkívül vévén patrónus urunk ő kegyelme bizonyos 
áron, mely vagyon Eger álljon egy rétet, közel négy kasza 
állja, ezt is kegyességéből az parochiához conferálta ő kegyelme. 

Proventus ministri. 
1. Pat rónus urunktul annuatim kész pénz lészen fl. 45. 

egy verő ártány és gabona triticum cubum 16. Ezenkívül az 
midőn ő kegyelmeknél benn lészen tisztességes asztala. 

Az kösségtül. 
I t t minden heles polgár egy-egy köböl életet, kinek 

búzája vagyon búzát, kinek rosa, rosot és az mellé tiz tíz 
pénzt, egy-egy szekér fát. 

Az zsellérek, akár magán lakó, akár másnál lakó dénár 15. 
Szánt az egész hallgatóság szetséniek és csasztiak tíz 

holdat, kihez prédikátor uram magvát bé vetnek. 
Item minden rétéit, parragit megkaszállyák, fői győjtik 

és bé horgyák. 
Esküttetéstől iffjaktul dénár 25, egy itcze bort házához. 

Két özvegytől dénár 80 avagy egy abroszt, fél özvegytől fél annyi. 
Kereszteléstől, férfitul egy kappan egy kenyér, leánzótul 

hasonlóképpen. 
Introductiotól dénár 4, egy kenyér. 
Temetéstől ha prédikál totius quotius dénár 25. Ha csak 

énekszóval kiséri dénár 12. 
Házi gyóntatásiul dénár 4. egy kenyér. 
Közönséges gyóntatásiul a k i mit akar. 
Coram me Stephano Szabó Marosvásárheliensi et supra 

ultro scriptis iudice et aliis civibus iuratis. 
Et coram me Johanne Molitorisz. 
Filiális bárdos. 
Ez helbeli nemes uraim derekasban és finali et perpetua 

coniunctione sub poena ecclesiastica kötelezték magokat, 
donec evangelica et pura religio conservata fuerit, az szetseni 
templomhoz ily conditioval, hogy valamíg az Istennek igéjének 
tiszta praedicáltatása lészen, kötelessek lesznek hozzá hall
gatni. 

Fizetése ő kegyelmektől az prédikátornak minden háztul 
egy-egy köböl gabonát és az mellett egy-egy napi munkát . 



Az több rész szerint accidentalis szolgálatiul fizetése lészen T 

mint az materna ecclesiában. 
+ + + Moyses Szeremley 

• • + + • • • - W : ' V ' ' 

Schola et eius proventus. 
A scholaház rendeltetett a keresztény uraságtul a malom

ház szeriben a Gyöngyös parton az predikátorház ellenében, 
melyhez semminemű örökség nincsen. 

Fizetése az mesternek ez: Minden háztul egy-egy fertály 
gabona, dénár 4. ha harangoz den 8. 

Ezenkívül halott harangozástul dénár (?) processiotul 
dénár 12. Ha halottas háznál nappal énekel dénár 25. Ha 
nappal és éjjel is dénár 50. 

Gyermekek tanításaiul it t való tul dénár 25 egy kántorra. 
Vidékitől az mennyit akar. 

Az filiáktul a szerint. 
Ezeken kivül az patrónus urtul fl. 5. triticum cubum 5. 

sepleö posztó aln. 5. 
Mindezeknek nagyobb állandóságára és erősítésére patró

nus urunk és asszonyunk subscribáltak. 

Teörök János Telekesi mp. 

Pető Margit. 
I n Nomine Iesu. 

Reverendus dominus Andreas Pinder Hauersdorfiensis 
et Burkiensis pastor nomine sagiensis ecclesiae, tamquam 
filiae suae a multis annis et quantum hominum memoria sug-
gerit ad 30 annos Ovariana seu burgensi ecclesiae incorpo-
ratae, hoc proponit gravamen, anno 1659. die 30 aug. plebanus 
Grasdorfiensis et Schützensis ecclesiae dictus M. Paulus Ste-
chanor male informavit illustrissimum dominum comitem 
dominum Christophorum de Battyan, ratione ecclesiae sagiensis, 
quasi suis ecclesiis esset unita et impetravit proprio ausu man
dátum ab illustrissimo domino comite, ut occuparet sagiensem 
communitatem eamque tamquam filiam suis ecclesiis adiun-
geret; quod ipsum etiam tentavit reclamantibus tarnen incolis 
utriusque religionis in eodem loco: Ubi et hoc melioris infor-
mationis ^gratia tenendum, quod iudex, iurati et principaliores 
in i l la communitate sint augustanae confessionis addicti; caeteri 
pauciores pontificii antea etiam non renuebant accidentia fue-
runt; baptismi, copulationem etc. pastori burgensi tribuere. 
N . B. Catholici incolae id nunquam petierunt, nec nunc petunt. 



Anno 1650 die 22 mensis Mártii. Visitatio ecclesiae 
JVémet Gencsiensis in comitatu Castriferrei, ad 
ßuvium Gyöngyös sita. Parocho reverendo domino Georgia 
Fistrovicz existente. Iudice Johanne Genczi, aedituo Johanr.e-
Feőső, iuratis civibus Gregorio Botos, Stephano Abit, Andrea 
Decan, Stephano Hada, Gasparo Varga, Georgio Zambo, Bene
dicto Nagy, caeterisque auditoribus frequentissimis. Praesen
tibus admodum reverendis et clarissimis dominis: domino Gre
gorio Musay superintendente, Stephano Lethenyei concionatore 
saxopolitana vicinarumque seniore, Stephano Fabri iurato con-
sistorii notario, Stephano Deselvits, Francisco Szily et Bene
dicto Szemenyei. Item generosis dominis Thoma Vida et Gre
gorio Külos senatoribus inclyta civitatis Ginziensis et Stephano-
Nagy nobili et iurato assessore comitatus Soproniensis. 

De doctrina ministri. 
Az ministernek tanitásáról, külső maga viseléséről és-

egyházi tisztinek minden rendirül szép dicséretet teszen az 
felül meg írt és közönséges genczi hallgatóság és hogy az 
sacramentomokat is minden részeiben tisztán és fogyatkozás 
nélkül szolgálja ő kegyelmek között. 

De auditoribus pariter reverendus dominus. 
Minister examinatus conscientiose ezt vallja, hogy az 

Istennek igéjének hal lgatásában és az szent sacramentomokkal 
való élésben új hold vasárnapokon az szokás szerint, de 
kiváltképpen az jeles innep napokon szorgalmatossak és ő-
kegyelmek felől a ministernek semmi panasza nincs. 

Bona templi. 
Vagyon i t t templom az piarcz aránt, ki t szent Jakab egy

házának szoktanak hivnya. 
Vagyon az templomhoz négy kelyh, az egyik ezüst aranyo

zott mind patinástul, az k in vagyon egy viselt patyolat kesz
kenyő. 

Az hárma pedig mind három patinájával együtt réz, de 
aranyozott. Volt még ezenkívül két réz kelyh, kik az háborúság 
miatt ide s tova hordoztatván el tőrének és mivel semmi 
hasznát nem vehettük el adtuk, de mennyi áron, nem tud
hattuk. 

Item vagyon az templomban az oltárokon és préd iká ló 
széken abroszok mind vászonyból valók, tizenegy kék pamukkal 
szövettettek. Az éneklő pulpituson öt keszkenők. 

Vagyon ostya sütő vas is egy, kin Krisztus feltámadá
sának figurája vagyon k i meczve. 

Item vagyon az Gyöngyös folyásában ugyan i t t az falun 
két malom, mindenik három kerekes, egyik Mészáros Ferencz 



ker té végében, az melyből já r száz köböl, fele ros, fele buza, 
kinek negyven köble az templom épületire, hatvan pedig az 
egyházi embernek jár . Az másik azon fellyül azon Gyöngyösön 
vagyon, az melybül j á r kilenczven köböl, fele buza, fele ros. 
Ebbül j á r az földes úrnak tizenhat köböl, fele buza fele ros. 
Ugyanazon malombeli jövedelemből fizettünk az schola mes
ternek, hol többet hol kevesebbet, az mint vélek megalkut-
hattunk. Ezeken kívül nincsen az templomhoz semmi más 
jövedelem. 

Bona parochia. 
Vagyon ez helben prédikátori ház az cimiterium mellett 

alszélrül a napkeleti szeren, melynek alszélrül való szomszédgya, 
az oskolai ház. Vagyon az prédikátori ház és az oskola között 
egy fél puszta hely, az kinek helségét az prédikátor kezéhez 
foglalván mindenkor az prédikátor élte és most is. De az 
hozzá tartozandó földeket és minden igazságát az velál birta. 

Item vagyon az prédikátori házhoz szántó föld három 
tagban. Az egyik tag, vagyon azon parochiális kertnek végében 
iugera 12. kiknek fölszélrül szomszédgya az ország uta, 
alszélrül pedig Kis György. Az másik tag vagyon az Berek 
alatt, az is iugera 12. alszélrül szomszédgya Szarka János, 
fölszélrül pedig az csorda járás . Az harmadik tag vagyon az 
erdő alatt az Széken belől tizenkét hold az erdővel együtt, 
mely az végében azon széllel megyén k i . Vagyon az Hegy
vámosnál is iugerum 1. kinek felső szomszédgya Fűző Györgyné, 
alszélrül Sinko Imre. 

Item azon hegyvonáson kilencz hold, kiknek fölszélrül 
való szomszédgya az csorda já rás , alszélrül pedig Sinko Imre. 

Item vagyon az Hegyvámoson belül egy darab rét, 
mellyen néha meglészen tíz szekér széna. 

Proventus ministri. 
Vagyon annualis fizetése az alsó malombul körösszögi 

köböllel 60, kinek fele buza, fele ros, melyet valamikor akarja 
é s szüksége vagyon reája, ha az malomban találtatik, szabad 
kimérettetni és mércze kivül meg is örlettetni. 

Esküttetéstül , ha ifjúk dénár 25. Ha mind két fél özvegy, 
d é n á r 80, vagy egy abrosz. Fél özvegytől fél annyi. 

Kereszteléstől egy tik egy kenyér. 
Introductiótul dénár 5. A sponsa introductione dénár 5. 

é s egy kánná bor. Közönséges gyóntatásiul, a k i mennyit 
akar. Háznál való gyóntatásiul dénár 5 és egy kenyér. Halott 
temetésiül oífertorium, egy kenyér és egy t ik . Az k i pedig 
semmit nem offerál az helett dénár 25. 

Az mely esztendőben, mely tagra esik az szántás, azokat 



időnek javában , mikor ő kegyelme kivánnya tartoznak meg
szántani háromszor és magot adván ő kegyelme, bevetni, be 
is boronálni, melynek gondviselése az céhmester dolga. Tűzre 
való fát 26 jó szekérrel. 

A rétet azperennyeiek tartoznak megkaszálni ésfelgyűjteni. 
De schola ct eius proventu. 
Vagyon itt oskola ház, az parochiális ház között és Kis 

György között az napkeleti részen. Melyhez vagyon szántó
föld nyolcz hold különb-különb heleken. A mellyek midőn 
oskola mester vagyon, annak birodalmában adattatik. Fizetése 
az schola mesternek ez: Az fölső malomból az templomhoz 
járandó gabonából t izenkét köböl buza és tizenkét forint. 
Halott temetéstől dénár 15. Gyermekek tanét tásátul minden 
kántorra dénár 25. i t t valótul. Az vidékitül az mint meg 
alkudhatik. Szent Gál kakasa. Vagyon egy darab rét, melyen 
mikor termése vagyon, meg lészen két szekér széna. Minden 
gyermektől egy szekér fa, ha azzal meg nem éri, az többi 
az falunak gondviselése. Ha mikor penig oskola mester nem 
leendene, mindaddig az ministernek birodalmában legyenek 
az szántó földek, mostan is a mely szántó földek be vannak 
vetve az malombul az mesternek járandó gabonával, nem a 
hallgatóságot, hanem az prédikátort illeti , mivel Ő kegyelme 
viselte az oskola mesternek terhét a szolgálatban, ha peniglen 
a hallgatóság ebben refractarius lenne, és az vetéseket egy
házi végezésünk szerint az prédikátornak engedni nem akarná, 
tehát a prédikátornak mindenféle szolgálattyátul priváltatnak, 
mindaddig, mignem végezésünk mellé lépnek. 

Anno 1653. die 5. Juni. Visitatio Ecclesiae Tete-
nyiensis Cosmae Dominici olim dicatae facta, per reverendum 
dominum Gregorium Musay ecclesiarum Augustanae confessio-
nis eis danubium Superintendentem et reverendos dominos 
Franciscum Szily concionatorem Ujkeriensem, Matthiam Fabri-
cium Nicopoliensem et Petrum Dimiakovich Széplakiensem, 
Christophorum Clementini Pusztaszamariensem existente prae-
dicti loci Tetenyiensis ecclesiae ministro reverendo domino 
Georgio Palla. Praesentibus iuratis civibus Stephano Horváth 
iudice, aedituo Mattheo Faller, Martino Penyes, Georgio 
Német iuratis civibus, Johanne Fejér, Andrea Nagy, Martino 
Anda, Stephano Osoras, Gregorio Gazdag, Martino Hatos, Basilio 
Varga et caeteribus civibus universis. 

De doctrina ministri. 
Laudatur hogy mindenekben az augusztana confessio 

szerént az anyaszentegyháztul bevett evangéliomokat prae-
dikállya vasárnapokon és innepnapokon, kirül az hal lgatóságnak 



semmi panasza nincs, hanem kívánságok ez, ha midőn ő 
kegyelme az fárábul vidék helre akar menni, elmenetelét 
céhmesterének meg jelenese, tudhassa az fára, ha miben kíván
tatnék más szomszédságbeli egyházi embernek az idő alatt 
szolgálattyát venni. 

De auditoribus. 
Az hal lgatóság buzgóságos és serény az Istennek igéjének 

hal lgatásában és el nem mulattya a mikor ur parancsolattya 
rajtok nincs. 

Hona templi. 
Vagyon ebben az faluban az falu közepin egy templom, 

kit az mint az föllyül megirt hütvös polgár uraimék vallyák 
az régiek hittak Kozma Dómján templomának az mikor szokták 
is eleik egyház napját meg illeni, de az mostaniak bizonyos 
okokra való tekintetbül az egyház napját i l l ik Sz. Mihály 
napján. Vagyon az oltáron két abrosz, egyik vászony kék 
pamukkal szűtt, az másik gyolcs vörös pamukkal az négy szeg
leti és szélén való közepi szekfűes formára varrót. A közepi, 
végig hasonló vörös pamukkal kelt újni szélén való varrással. 

Vagyon az éneklő pulpituson két keszkenöczke, az egyik 
a másik vörös pamukkal varrva. 

Vagyon egy kelyh patinájával az ezüst és aranyozott, 
kinek közepin való gombján hat fiókja üstel be öntetvén. 
Vagyon az kelyhre három keszkenyő, egyik fátyol vörös és 
zöld selyemmel varrott az közepin egy ember kép, melyet 
Győri Bognár György prédikátor uram konferált, az kettei gyolcs. 

I t t ez templomhoz sem szántóföld sem rét örökség nincs, 
mert az mint régi eleinktül hallottuk, ha mi volt is az urak 
foglalták el, de mi semmit nem tudunk benne, hanem az 
mikor épétettük magunkat róttuk és úgy épétettük. 

Parochia et eius bona. 
Vagyon i t t prédikátori ház és eleitül fogván mindenkor 

az napnyugati szeren volt, kinek most szomszédi alszélrül 
Horvát Tamás , felszélrül penig Binis András. 

Ugyan az prédikátori házhoz szántóföld örökség, az hat 
holdosban iugera 3. Fejér tó szerben iugerum 1 Toón kivül 
iugera 3. Viz folyásnál iugera 3. 

Item az Tányérosban vagyon rét tizenhat rendes, alszélrül 
szomszédgya Molnár István, felszélrül Horvát Tamás . Vagyon 
ezenkívül az zsöllér réteknél egy darab rét, Horvát Tamás 
és az zsöllérek határosok mellette. 

Proventus parochi. 
Vagyon i t t fizetése az prédikátornak esztendőnként ötven 

forint készpénz. Item, földeit farául meg szántjuk, be vetjük 



és beboronállyuk, de az aratása, magáé az prédikátoré, mienk 
az be hordása. Rétéit is azonképpen megkaszállyuk, magának 
kel l fel gyűjteni, mienk az behordása, az földek végében való 
füvet penig az zsöllérek kaszállyák, azt is maga gyűjti, de 
mi hordgyuk be. 

Kereszteléstül já r egy tik és egy kenyér . Introductiótul 
egy könyér, dénár 5. . . . 

Közönséges gyónástul az k i mit akar adni, háznál való 
gyóntatásiul dénár 25 és jó akarattya szerént egy ital bor. 

Halotti temetéstül ha praedikál dénár 50 ha penig csak 
énekszóval viszi dénár 25. Házasoknak esküttetésektől akár 
ifjak, akár özvegyek legyenek dénár 50. Ha az Egerre jár 
hatunk, tartozunk tizenkét szekér fával és annyi náddal, ha 
nem hozhatunk annyi fát, pénzen veszünk ovattat két szekérre. 

De schola. 
Itten schola tartó hel nem volt, hanem míg békességben 

voltunk, tartottunk mint egy két esztendőben. Kinek fizettünk 
minden házas ember egy fertály gabonát és harangozástul 
egy-egy garast, i t t való gyermek tanításiul kántoronként dénár 
25. vidékitül az kivel mint megalkudhatik. 

De aedituo. 
A céhmesternek tiszti ez, hogy az templomot tisztán 

tartsa, ha mi épület kívántatik az templom és parochia kör-
nyül, annak gongyát visellye, szántatását, vetését, kaszáitatását 
is az szokás szerint való behordását kár nélkül végre visellye 
és az közönséges gyónáskor az oltárra bort vinni és valamíg 
az gyóntatást végre viselli az praedikátor az templomban 
lenni, ha mikor schola mester nincs, az fára tartozik harango-
zót fogadni, a k i praedikátiókra vasárnap ós ünnepnapokon 
regveli és estveli könyörgésekre s fölyhő eleiben is tartozik 
harangozni. 

Anno 1651. die 5. Junii. Facta est visitatio Ecclesiae 
JPuszta Samariensis, comitatus Mosoniensis olim Sancto 
Stephano dicatae per reverendum, ac clarissimum dominum 
Gregorium Musay, superintendentem ecclesiarum augustanae 
confessionis addictarum eis Danubium ut ex reverendos dominos 
Franciscum Szily concionatorem Ujkeriensem, Matthiam Fabri-
cium Nicopoliensem, et Petrum Dimiakovich Széplakiensem 
ministro existente Christi ophoro Clementini. Praesentibus etiam 
loci auditoribus, iudice Nicolao Kovách, Thoma Kis, Stephano 
Andorka, Urbano Kovács, Paulo Szigeti, Michaele Német, 
Andrea Gősy, Basilio Andorka iuratis civibus et caeteris. 

De doctrina ministri et vita eius. 



Az feliül megírt hites emberek jó lölki esmérettel az 
minister felöl vallyák, hogy szorgalmatos egyházi tisztiben, 
mind az predikálásban s mind az sacramentomnak kiszolgál
ta tásában az bevett augustana confessio szerint való usust 
observállya ; és tanítását külső maga egyházi emberhez illendő 
erkölcsével is ékeséti. 

De auditoribus. 
Szép dicséretet tészen az hallgatóság felől, hogy mind 

az praedikátiókat s mind az mindennapi könyörgéseket gyako-
rollyák az egy Kenyzi Mihály kivül, a k i sem maga, sem 
háza népe az sacramentomokkal nem akar élni, noha egy
nehány ízben megintetett. 

Admonendus erit et si noluerit obsequi habebit poenam 
ecclesiasticam. 

Bona templi. 
Vagyon itt ebben az faluban egy templom, melyet az 

mint régi eleiktül hallották, hittak szent István templomának. 
I t t ez templomhoz sem szántó föld s rét örökség nincsen, 
hanem ha midőn mi épületet kell rajta tennünk, magunkat 
rojjuk és azzal épittyük. 

Vagyon az oltáron egy csótár, egy gyolcs fejér abrosz 
és egy hoszás gyolcs keszkenyő is. 

Item. Vagyon az prédikátor széken is egy czotár és egy 
gyolcsbul pamukkal fogazott kezkenyő és ezen feliül más vörös 
pamukkal varrott négyszögletű keszkenyőcske. 

Item. Vagyon az pulpituson két hoszás gyolcs keszke
nyőcske. 

Item. Vagyon egy kelyh patinástul, kinek az allya réz 
az pohara penig ezüst és aranyozott. 

Vagyon kelyhre való keszkenyő is három, az egyik 
meg avult. 

Vagyon egy ostya sütő vas is, a kin Krisztus feltáma
dásának képe vagyon kimetzve. 

Bona parochiae. 
I t t eleitül fogván praedikátori ház volt napnyugoti szeren, 

az kinek most szomszédgya fölszélrül Varga Péter, alszélrül 
Szigeti János . Vagyon az házhoz szántóföld iugera 4. melyeket 
midőn arra az szerre esik az vetés, háromszor megszánttyuk 
és be vettyük, az aratása prédikátor uramé, az behordása 
mienk. Béte vagyon három helben. Az egyik sz. iváni határban, 
az másik az barátfalvaiakkal határos. Az harmadik az alá
já ró réteknek vége, melyeket annakelőtte az ifjak jó akarat-
tyokból kaszáltanak. Egyházi uram is nekiek ebbeli fárad
ságokért emberséges gazdálkodással volt. A.z gyűjtése prédi-



kátor uramé, az behordása penig mienk. Minden házas ember 
egy kocsi náda t , ha penig ketten fognak öszve, egy lajtorjás 
szekérrel hoznak, négy szekér fát vagy pénzen, vagy más
képpen. Halott temetéstől dénár 75. Ha csak énekel déná r 
25. epistolát decantállyon. Ifíjak esküttetésétől dénár 75^ 
Özvegyektül hasonlóképpen. Keresztelőstül egy kenyér egy 
tik introductiótul egy kenyér és egy t ik. Menyasszonynak 
beavatásaiul egy pint bor s egy kalács. Közönséges gyónástul 
a k i mit akar, de az céhmester tartozik oltárra való bort 
vinni. Házi gyóntatásiul dénár 15. 

Készpénz fizetése fii. 60. 
Az csordásnak a prédikátor marhájátul nem tartozik 

fizetni, sem az csordás a prédikátornak. 
Anno millesimo sexcentesimo quinquagesimo secundo die-

18. septembris. 

Visitatio ecclesiae Pomaggiensis comitatus Moso-
niensis in exaltatione s. crucis dicatae. Per reverendos domi
nos : Gregorium Musay ecclesiarum augustanae confessioni&. 
eis Danubium superintendentem, dominum Mattheum Müllerum 
ecclesiae günsensis pastorem et vicinarum ecclesiarum senio-
rem: dominum Gottfried ßuper t i , ministrum ecclesiae i l lmi-
censis, ministro existente reverendo domino Christophoro Mel-
chiore et Zuanna. Praesentibus Georgio Kürain, iudice loci 
33 annorum aedili Ambrosio Philipp, Andrea Muer 47. Mi
chaele Gutschi 60. Johanne Anders 50. annorum, Matthea. 
Obrecht 35 Jahr. Georgius Hauser 70. 

Ex filiali alias Walla oder Wallerus. 
Praesentes fuerant in haec eadem visitatione. 
1. Ambrosius Kurein iudex, annorum 45. 
I u r a t i : Augustinus Urger, annorum 48. 
Martinus Schneider, annorum 30. 
H i universi et singuli ad puritatem conscientiam provo-

cati ex interrogati responderant ad quaesita modo sequentL 
De doctrina pastoris. 
Universitas auditorum commendat fidelitatem ac seduli-

tatem domini ministri in docendo, vitam quoque in spacio 
huius unius anni, inter ipsos sat laudabilem et commendabi-
lem peregit adeo ut in toto auditorio non sit qui i l l i posset 
aliquid contrarii obiieere, immo postulassent etiam ut ad annos 
ulteriores mansisset inter illos, si hoc constitisset in ipsorum 
voluntate. Ai t quia per amplissimum senatum semproniensem 
evocatur, resistere non possunt. 

Ne discedente praedicto domino Zuanna, haec parochia, 



vacua staret piacúit nobis visitatoribus de facto alium sub-
stituere et praeficere ministrum. Constituimus itaque auctori-
tate nostra pastorali. Filium reverendi et clarissimi v i r i Mat-
thiae Mülleri concionatoris günsiensis ex venerabilis consistorii 
senioris: nimirum humanissimum et doctissimum dominum 
Wolffgangum Matthaeum Müllerum, ut vocatione üli legitima 
exhibita in futura synodo ecclesiastica Lossmani i n comitatu 
Semproniensi habenda ordinentur. 

De auditoribus dominus minister nihil de illis conque-
ritur excepto unico Simone Plausper qui et per denatum reve
rendum dominum Bachmanum et etiam proximum conciona-
torem licet deratis viribus fuerit ad sacrae coenae dominicae 
usurpationem adhortatus personaliter in aedes ipsius et vocando 
in parochiam promittens ipsi administrationem sacramenti: 
verum nihil in ipso efficere potuerunt quia potius se ita obdu-
ravit ut ad hodierum, usque diem eadem obstinacia cum 
scandalo reliquorum auditorum adhuc non fuerit usque sacra
mento. 

Hoc vice admonitus est ad emandationem vitae et obse-
quium fecit et manus porrectione coram nobis et ecclesiae 
auditoribus promisit se praeparaturum et accessurum sacram 
synaxin. 

Bona templi. 
Habetur hic templum inter maternam et filialem eccle

siam in campo extinctu ad quod nullum penitus proventum 
habent. 

Duo sunt calices cum patellis uterque. argenti et deaurati, 
argenteus unus hic in materna Pomaggensi et alter vero in 
Ballá filiali servatur cupreus et bene deaurati. Sunt mantilia 
mappa ad alteria et cathedrum et calices in Universum tre-
decim, quae sunt sub custodia pastoris et cura aeditui. 

Sunt canthari stannei tres quorum maior trium medi
arum, media duarum, minima unius mediae mensura. 

Habent patinám magnam pro sacri baptismatis admini-
stratione stanneam duo candelabra in templum ex orichalco 
confecta. 

In filiali quoque Ballá, est unus tapes, tria mantilia, unus 
cantharus mediae mensurae, una patina pro baptismata ex 
stanno confecta. 

Adsunt etiam libri ad ecclesiam Pomaggensem pertinen-
.tes, uti sequuntur. 

1. Concordantia bibliorum germanica Conradi Agricolae. 
2. Concilium tridentinum cum examine Teutsch. 
3. Summarien super biblia Vi t i Dietrich Teutsch. 



4. Agenda Austriaca, duplum exemplar: una in templo. 
una in pago. 

5. Josephus Historicus, de antiquitatibus et bellis Judai-
eis. Teutsch. 

Habentur tres campanae uua in turri, altera in Pomag-
gensi, tertia in filiali Ballá. 

Bona parochiae. 
Habetur hic in pago Pomagg domus parochiális in 

parte septemtrionali, cui vicinantes a parte occidentali Andreas 
Muer iuratus, a parte vero orientali Georgius Patsch sita. Ad 
parochiam pertinet ager zur Pfenning Buhel cui inseminari 
possunt: quinque cum dimidio cubuli hinc vero agrum tenen-
tur Ballanenses arare et insenu natione ex gratia prius ex 
debito. Verum semen minister debet exhibere. Hortus adest 
sub aedibus Veit Schaffer et Johannis Andart penes eius 
hortum situs. Praeter hunc nulluni agrum. 

Prata duo, unum im Pfaffdinstrath viginti quinque plau-
strorum, aut circiter alterum pratum in Pfasdengruben, octo 
plaustrorum. Verum uno anno potest defalcari, quando cam-
pus frumento fuerit ad partém illám inseminatus. Si vero 
campus fuerit libet propter depascauationem, dabitur a filiali-
bus pratum aliud im Brantgarten. Defalcatio utriusque pagi 
et prati sit, per iuvenes cumulatio per virgines, quibus minister 
pro sua voluntate exhibet cibum et potum. Devectio fit a 
filiali ex debito, a Pomaggensi vero ex gratia ad requisitionem 
parochi. 

Salarium ministri ordinarium. 
Ex Pomaggensi pago materno solvitur annuatim in parata 

pecunia 60 fl. et pro sedecimis fl. 4 
Ex frumento pro precibus matutinis solvite quotannis a 

solis Pomaggensibus a domo quodam quadrans cubuli facit 
16. m. Singulis septimanis diebus mercurii, quodcunque ex 
navis piscatura egressi fuerint et quieunque ultra quindecim 
pisces coeperint tenetur piscem unum dare ministro, quem 
tenetur exigere iudex Ordinarius. Et si minus coeperint, nihil 
tenentur dare. 

Proventus accidentarii. 
Pro copulatione solvebant antea 20 denar: ast modo 

solvunt 10 gossos. 
Si fuerint extranei 1 fl. 4 schilling. 
Pro baptismatis administratione compatres 1 grossum. 
Ab introductione panem domesticum et gallina, vel 6 gr. 
A communione (fuerit publica) privata. 
Communio solvunt pro bene placito. 



Pro deductione funeris, si concio fuerit 1 fl. 5 denar. 
Si vero tantum in processu fuerit, habet minister integer 

panis, gallina vel 6 grosos. 
Si iuvenes aut virgo in babtismate vocati fuerint pro 

susceptoribus tenentur prima vice par chirothecarum aut ali-
quid exhibere ministro. Hic neque arundines neque lignn 
solvebantur. 

Verum tempore hyberno ligna advehi possint tandem 
minister per aedilem currum praeparando ostiatim bignabatur 
et sic in parochiam tenebatur. 

Filiális salarium Ballá. 
Solvit pastori annuatim 30 fl. 
Pro sedecimis 3 fl. 
Foenum vehunt ex suo prato arundinis sex plaustra 
In accidentalibus plerumque conveniunt cum materna 

ecclesia. 
In exhibitione quoque lignorum pariter. 
Quando piscantur retis a singulis plaustris solvunt pastori 

unum piscem. 
De schola. 
A memoria hominum fűit in hoc loco schola et modo. 

Et domus scholaris est in parte meridionaLi cui vicinantur a 
parte orientali vinopolium Andreas Fleischacher a parte occi-
dentali cum horto Modernus rector est Felix Sadolinus Bohe-
mus regno raticensis. Cui solvitur quicunque ad sacram com-
munionem accesserint singuli dimidium grossum per angariam, 
ostiatim a singulis domibus panem. Solvitur a pueris anga-
riatim 25 denários et plaustrum harundinis. Pro conscriptione 
iuventionalium cubulum frumenti officium eius est informare, 
pro deductione funeris 2 gross, pueros cantare in templo et 
pulsare. 

Ordo ministerii. 
Minister tenetur singulis diebus dominicis, in templo 

concionem habere. 
I n diebus vero festinis per integrum annum celebrandis 

observatur mos antiquus et in materna ecclesia prius preces 
peragantur, quibus finitis concionem instituat minister inter 
Ballenses. Si vero templum super aedificaverint quod infras-
criptis visitatoribus serio cives promiserunt in hac visitatione 
tandem requirant ecclesiam et fiet dispositio ministerii, qualiter 
debeat minister ad illos ambulare. Quotiescunque transeundum 
est pastori curru devehitur ac demum accepto prandio domum 
revehitur. 

De schola. 



Hic in filiali domus scholaris non habetur, verum inter-
tenetur quidam pauper, cui solvitur ex beneplacito a commu-
nitate 14 f. 4 cubulos frumenti. De pueris datur üli 25 denários. 

Anno 1652 dominica XXV* trinitatis quae in-
cidet in diem VI, Novembris. Facta est visitatio 
ecclesiae maternae in lllmütz comitatus Mosonien-
sis dicatae D. Martino per reverendos dominos: Gregorium 
Musay ecclesiarum augustanae confessionis eis Danubium super-
intendentem, dominum Matthiam Müllerum. concionatorem inelytae 
civitatis ginsiensis etvicinarum ecclesiae germanicarum seniorem, 
dominum Christophorum Melchiorem de Zuanna predicatorem 
pomagiensem et Wolffgangum Mattheam Müllerum filium prae-
dicti domini senioris existente praedictae ecclesiae ministro 
Gottfriedo Euperti. Praesente iurato iudice Jacobo Zipser 
annorum 53. aedituo Hans Tschita 36. et coeteris iuratis 
civibus nimirum Kroger Gábor 48. Thomas Jandl 52. Thomas 
Obrecht 38. Michael Jandl 30. In prossessione reverendi 
praepositi sabariensis Mori Tschita 60. Adam Refer 53 Hi 
universi' ad puritatem conscientiae interrogati et provocati 
responderunt ad quaesita hunc in modum. 

Doctrina ministri. . . 
Commendant tam doctrina quam in moribus ipsorum 

pastorum et sunt contenti cum eo. 
De auditoribus. 
Nonnullos illorum de fidelitate et sedulitate in audiendo 

verbo divino nonnullos autem de negligentia accusat, et Ii i ad 
monendi quoque sunt ad sedulitatem ne tales querula audiatur 
de ipsis. 

Bona templi. 
1. Hic sunt duo calices cum patellis argentei et deaurati, 

ad unum pertinet mantilia tria, ad alterum duo. De ferro in 
filiali pro hostiis est disceptatio inter maternam et filialem 
ecclesiam utraque discens quod pertineat ad illorum templum. 
Verum quia disceptatio haec eorum nobis visitatoribus probari 
non poterat num sit. huius vel alterius ecclesiae ideo in sus
penso reliquimus, ita tarnen ut utraque ecclesiae utatur cum 
eo donec alter utra probaverit esse proprium. 

2. Pro tegumento alteris et imaginum sunt et mantilia 
et mappa. 

3. I n cathedra tapes unus turcicus alter doppel tastel. 
4. Liber agendorum et postilla avenarii. 
5. Duo candelabra ex oricalcho. 
6. I n turri campanae duae, tertia vero in pago. 
7. Habetur hic piscatoria quodam aqua infra templum 



verum piscis non continet, fundus tarnen est templi et si 
quando piscibus abundaret deputabuntur pro aedificio templi. 

Bona parochiae. 
Hic habetur domus parochiális in parte occidentali cui 

vicinantur, a parte superiore modernus iudex, ab inferiori 
vero aedilis. In Universum iugera sex pertinent ad parochiam 
in qua seminari possunt 30 cubuli frumenti et sunt intra 
terminum maternae et filiális ecclesiae in Sub 
quibus etiam habetur pratum octo plaustrorum. Et hoc iugera 
erant auditores non ex debito sed ex beneplacito. Messis 
autem est cura ministri, pratumque quoque defalcant iuvenes 
dante ipsis hausto. 

Salarium ministri. 
Ex hoc pago solvuntur 24 fl. Hungarici. Triticum 23 

cubuli. 
De quaelibet curru unum piscem ostialem. Sedecimam 4 fl. 
Proventus accidentarii. 
In hac materna ecclesia in omnibus punctis et clausulis 

est simile salarium prout in filiali. 
Ordo ministerii. 
Debet alternatione concionari tam diebus dominicis, quam 

festivis una vice hic altera vero in filiali: preces quotidiana 
peraguntur in septima die Mártis et die Jovis. 

De schola. 
Rector huius scholae est Andreas Backendorfer, annorum 

77. ex Austria venit et mansit hic in officio rectoratus per 25 
annos. Semper hic fűit schola et est domus scholaris penes 
cauponam, verum nulluni fundum vel prata ad se pertinentia 
habet. Salarium per annum habet 30 fl. 15 cubulos frumenti 
pro pulsatione. Angariatim solvuntur ipsi a singulis pueris 25 
denarii. Et singuli dant plaustrum arundinis. A deductione 
funeris 10 denarii. De inventariis scribendis cubulus unus. 
A copulatione 10 denários. 

Anno 1652. dominica XXV. trinitatis quae 
incidit in diem 17. Novembris. Facta est visitatio 
ecciesiae Bánfalvaiensis seu Appellon filiális ma
ternae ecclesiae lllmütz. quae olim dicata fűit S. Mar
garetha, per reverendos dominos Gregorium Musay ecclesiarum 
augustanae confessionis eis Danubium superintendentem, domi
num Matthiam Müller concionatorem inelytae civitatis Ginsiensis 
et vicinarum ecclesiarum germanicarum seniorem, dominum 
Christophorum Melchioris de Zuanna predicatorem Pomagiensem 
et Wolffgangum Mattheuni Müller filium praedicti domini senioris 



existente praedictae ecclesiae ministro Gottfriedo Buperti. 
Praesente iurato iudice Michael G-angel, aedituo Mattheo 
Winckler et caeteris iuratis civibus, nimirum Ambrosius Babo 
annorum 64. Martino Geutel 41. Fabian Geigel 63. Stephel 
Molnár 49. Blasel Denek 66. Gasper Gangéi 58. et coeteris 
auditoribus frequentissimis praesentibus. 

Hi universi ad puritatem conscientiae interrogati et provo-
cati responderunt ad quaesita hunc in modum. 

Doctrina ministri. 
Commendant dominum ministrum universi auditores et 

de doctrina augustanae confessionis puritate, pariter de pura 
ac legitima sacramentorum administratione, vitae et morum 
integritate et tota conversatione externa petuntur, uti hacte-
nus ita et in posterum inter ipsos permaneat et eadem fideli-
tate qua hactenus singula administret. 

De auditoribus 
Laudat dominus minister auditores, quod sint diligenter 

in frequentatione auditus verbi divini, usus sacramentorum 
et quod hactenus dignam ipsi exhibuerit reverentiam et con-
suetam laboris mercedem sine detrimento persolverunt. 

Bona templi. 
1. Sunt hic calices duo, cum patellis, uterque argenteus. 

Quorum unus confectus est 1434 quout i n fundo exsculptum 
est. Alter vero maioris quantitatis artiíiciose, exornatus, uterque 
deaurati. 

2. Mantilia super calices sunt sex. Darunter mit seiden 
genäht und goldenen Spitzen. 

3. Super altare tria, duo dependentia rubra et mappa 
holoserico diversi coloris exornata. Habetur in choro positivum 
et ferruni pro pistura ablatorum. 

4. Duo candelabra ex orichalco cum figura resurrectionis 
Christi. 

5. In cathedra sunt duo tapetes turcici et Agenda super 
altarum Germanica Austriaca. Biblia in duobus voluminibus et 
postillas. 

6. In turr i una campana. 
Praeterea nihil habeat ad templum. 
Bona parochiae. 
Hic parochiae fundus non est sed in materna ecclesia, 

i l l ic exquirantur bona parochiae. 
Salarium ministri. 
Per annum solvuntur floreni hungarici 36. Triticum 

30 cubuli. Quando piscatores piscantur a quovis curru unum 
piscem dant. Sedecimam 6 fl. 



Proventus accidentarii. 
A copulatione pro placito quilibet solvit. A baptismo 

compatres provelli ; parentes nihil . Ab introductione gallina 
et integer panis domesticus. Ab administratione sacra coena sive 
in templo, sive apud aegrotum pro voto. A tumulatione funeris 
si concionem habuerit quilibet pro voto, si vero absque 
concione 20 denários. 

Ordo ministerii. 
Alternatim debebit minister conciones instituere; una 

dominica in materna, alterna in filiali. Pariter et in testis et heb 
domatim bis venire diebus mercurii et veneris ad preces 
instituendas. Si pastor adfuerit tenetur rectore peragere. 

De schola. 
Hic schola habetur a memoria hominium in parte orien-

tali media plateae, cui vicinantur a septentrionali parte Mart 
Koller, a meridionali vero Ambros Neudauer. 

Ád hanc scholam nec terra arabiles, necprata neque pisca-
toria aqua habetur : verum annuale salarium rectoris est hoc 
fl. 30. et propter tangendum positivum adduntur pro nunc 
10. A discipulis domesticis angariatim 20 denarii. Á singulis 
aedibus panis unus domesticus. A deductione funeris denarii 
10. In hac visitatione fűit rector Michael Fabian Corponensis. 

De campanatore. 
Hic certus et Ordinarius campanator non habetur sed 

pulsationis cura aedituo committitur. 
I n Nomine Jesu. 
Anno domini 1054. jan. 19. inchoata est vi

sitatio generalis ecclaesiarnm insulae Mabaköz? 
primum in Baboth per reverendum dominim Gregorium Musay 
ministrorum augustanae confessionis eis Danubium Superinten
denten! et reverendum dominum Georgium Fistrovits conciona-
torem Egyházasfaluiensem ministro existenti. Reverendo fratre 
Matthaeo Újvári, iudice Georgio Usona, Francisco Ros, aedituo 
hac vice absente. Benedicto Tot, Georgio Szerentse, Horváth 
István, Martino Szerentse, Petro Karikás iuratis civibus prae
sentibus. 

De doctrina ministri. 
Ez fellyül megirt személyek hüt szerint mondgyák, hogy 

az minister vasárnapokon és innepnapokon eljár prédikálá-
sában és az mindennapi könyörgéseket sem mulatná el, de 
eddig bizonyos harangozónk nem volt, az k i felvállalta volna 
az reggeli és estveli könyörgésekre való harangozást . De 
külsőképen az midőn részeg, egyelgő, szitkozódó, követeknek 
szid e!, gyaláz bennünket. Varga Lukátsal is az korcsmán 



egybe veszvén, az mint amaz az prédikátort, így az prédi
kátor amazt lélekkel szidta. Midőn az bor áráért marháját az 
korcsmáros elhajtotta volna, annak is nagy szitkozódással 
házára akart menni. 

De auditoribus. 
Dicséri az hallgatóságot az minister, hogy az prédiká

ciókat gyakorollyák, a sacramentomokkal is élnek midőn pub-
licállya az communiót. Fizetését késedelmesen adgyák, de falc-
allyák és harmad évi fizetésében is vagyon hátra. 

De ecclesia. 
Vagyon ez helben templom napkelet felől, puszta, kinek 

csak az falai vannak fönn. Dedicaltatott volt Szent Mihálynak. 
Volt kelyh is egy, patinástul ezüst, kit pedig aranyoztattunk, 
adván aranyozásra egy aranyat, az kelyhet pedig kapujákkal 
vették volt pro fl. 14. de elvétetett tőlünk, Kapuban az páternél 
vagyon. Vagyon az templomhoz egy kis harang is az faluban, 
haranglábon. Hidászon fellyül vagyon egy rét, ki t annak 
előtte Pap tavának hittak és az midőn halászták, birta Sze
rentse Márton, az egyházi embernek egy-egy vödör csíkot 
fizetvén tőle esztendőnként. Vagyon ezen templomhoz egy 
darab erdő, k i t Pap erdejének hínak és ennek végében vagyon 
négy kaszára való rét. 

Varga György testamentomban hagyott egy hold irtást 
ezen templomra Pá l földében, kinek fölszélrül szomszédgya 
Usona György, alszélről Tóth Benedek. 

De parochia. 
Vagyon i t t prédikátori ház a templom ellenében a falu 

végén, napkeletről, kinek napestről szomszédja Ros Ferencz. 
Ehez az házhoz semmi szántó föld örökség nincs, hanőm az 
falu vészen pénzen, mind földet, mind rétet, az mint prédi
kátorunkkal megalkudhatunk, mivel az többi földeket és 
réteket a páter bírja. 

Proventus ministri. 
Volt i t t régente az egyházi embernek fizetése fl. 60. 

készpénz. Vár földeiről a harminczheted holdrul a tizedet a 
prédikátor szedte, de most a páter szedi. A sedecimát is 
azonképpen. Babothi három molnákbul j á r t a prédikátornak 
sabbathalis, szombati vecsernyétől fogva vasárnap vecser-
nyéig, de ezt is a páter bírja. De az prédikátor az molná
roknak tartozott egy pecsenyével és egy meszely borral, egy 
cipóval. 

Mivel azért mind az régi formán való fizetést a pá ter 
bírja, most már fizetünk prédikátorunknak készpénzt fl. 30. 
Minden házas ember fizet gabonát per granum 3. Minden házas 



ember tartozik egy szekér fával. Az hét hold földet, k i t pénzen 
veszünk, tartozunk háromszor megszántani , aratni és behordani. 

Rétét is megkaszállyuk, fölgyüjtjük és behordgyuk. Ha 
penig meg nem kaszálhatnánk, adunk egy-egy boglya szénát. 

Proventus accidentarii. 
Iffjak esküttetésétől dennár 25. Ha özvegyek egy abroszt, 

vagy den. 80. fél özvegy fél annyit. Keresztelkedéstül kenyér 
1, t ik 1, koma pénz. Intoductiótul dénár 4. Közönsége-* gyó-
nástul, a k i , mit akar, háznál való gyónástul dénár 4. Teme
tésiül valahányszor prédikáll, huszonöt-huszonöt pénz. Ha az 
prédikátor a torban nem megyén, házához adunk egy pecse
nyét és egy korsó bort. 

De companatori. 
Tartozik az fára harangozót tartani, k i mind vasár

napokon és innepnapokon regveli és estveli könyörgésekre 
harangozzon az minister is regvei és este könyörögjön. Csor
dásnak a prédikátor nem tartozik fizetni. 

Filiális. 
Kapuvár , de ezt a pap elfoglalta. 

Anno 1654. Jan. 19. Facta est visitatio Eccle
siae Farádiensis per reverendos dominos Gregorium Musay 
superintendentem, Johannem Sz. Miklósi seniorem, Georgium 
Fistrovits et Laurentium Kranitz ministrum Barbaciensem, 
ministro existente reverendo domino Georgio Orsits, praesen
tibus generosis dominis nobilibus S. Stephano Szilvási, Michaele 
Nagy, Johanne Mészáros, iudice Stephano Ágoston, audituo 
Marco Horváth, iuratis civibus Johanne Hajnal et caeteris 
frequentissimis Georgio Varjas. 

Doctrina ministri. 
Laudant ministrum tam a doctrina, quam a moribus, 

quod sit diligens et inculpatam agat vitám. 
De auditoribus. 
Pariter minister commendat auditores, quod seduli sint 

in auscultatione verbi divini et usu sacramentorum, verum con-
queritur quod quotidianarum precum auditórium non habeant. 

Bona templi. 
Ez helységbeli templom vagyon építtetve a falun kívül 

egy hold hosszányira napkeletre, mely templomhoz hogy valami 
proventus volt volna ő kegyelmek arról nem emlékeznek, 
hanem vagyon egy kelyh, patellájával együtt tiszta ezüst és 
aranyozott, melynek a fenekin a négy evangélisták czimere 
nevekkel együtt és több írás vagyon, az hallgatóságnak nevei 



alól, mellyet csináltat tanak 1638 esztendőben. Ez kelyhnek a 
szára csatolva vagyon, közepin gomb, hat kiálló tornyocskája. 
a melyeken a Jézus nevének egy-egy betűje. Vagyon három 
keszkenőcske, kelyhre valók. Egyik török, az kettei gyolcs 
himmel varrottak és egyik aranyos. Ez visitatorok előtt Orsits 
György ekkorbeli ott való prédikátor atyánkfia jó akarat tyából 
emlékezetül offerált a templomhoz egy kis ostya sütő vasat. 
Item vagyon egy vászon abrosz, vörös és kék pamukkal szőtt, 
oltárra való, melyet Hajnal Bálás jó akarattyából adott. Va
gyon más abrosz is, vörös pamukkal szőtt a prédikáló székre 
való, ezt Mészáros János adta. Item vagyon egy csótár, ki t 
a nemes és nemzetes Nagy Pál adott. 

Bona parochiae. 
Ez helységbeli parochia építtetett falu derékban szeg

leten Tamásiban vivő ország uta mellett és közönséges föl
dön. Vagyon szántó föld egy tagban kilenc hold, melyeket 
Domb földének hínak, de más időre nincs. Ezek közül az öt 
holdját a mikor arra lészen a vetés szer, háromszor meg
szántják, bevetik, megarat tyák és behordgyák. Az meg maradt 
4 holdért penig. mivel más szerre való földek nincsenek, más 
hasonló négy földeket adunk, kiket hasonlóképpen háromszor 
megszántunk, bevetünk és learatunk. Item tavaszira minden 
időn adunk ő kegyelmének egy holdat, azt is megszántyuk 
és betakarjuk. Vagyon két hold föld, ugyanazon domb földinek 
alsó részin, melyet ad tának volt Baranyai Máté senior urunk
nak, tekintvén ő kegyelme öreg emberségét és k i t Somogyi 
Péter prédikátor is bírt, hat esztendeig, de immár most az 
templom épületére deputáltatott , mely földeknek fructusát 
eladták és a biró kezéhez Vargyas Kelemennek adták, k i az 
árát, úgymint fl. 10; úgymint 1649 esztendőben, melyet a 
biró a falunak közönséges akarattyábul adott interesre Tót 
János nevű embernek, de az ember elszökött s a pénz is oda 
vagyon. Tartozik azért a fára ezt az embert fel keresni, vagy 
a specificalt tíz forintot interessel a templomra megadni. 
Vagyon rét harminczkét rendes, a nagy O-falu helyen erdőcs-
kéivel egyetemben. Egy felől napesetről Palonyai István uram 
szomszédgya, másfelől napkeletről Tót Mihály. Ennek is fruc
tusát be takarják és behordgyák a fára. Az parochiát tar
tozik az egész fára közönségesen építeni. 

Proventus ministri. 
Minden házas ember egy mérő gabona; annak előtte 

volt fél mérő zab és 15 dénár. De most mivel tamásiak 
hozzánk adták magokat és az egyházi szolgálatnak felét viszik, 
egyik vasárnap itt prédikálván, másodikon Tamásiban s az 



ünnep napokon is hasonlóképpen, ezekért a tizenöt pénz és 
egy fertály zab le szállott, hanem most immár fizetünk csak 
egy-egy fertált. Minden helyes,ha vonyó marhája vagyon, ketten 
egy szekér fát, ha pedig a fát meg nem hozná, azon az 
minister vehet dénár 25. Keresztelőstül 1 tik, 1 kenyér. Föl-
kelistül 1 tik, egy garas. Esküttetéstül ha ifjak dénár 25, ha 
özvegyek dénár 80. vagy egy-egy abrosz. Fé l özvegyiül, fél annyi. 
Temetésiül ha prédikál dénár 25. Ha penig énekszóval, ha 
mesterünk nincs, dénár 12. özvegy asszony dénár 12. 

Proventus rectoris. 
Ez helyben eleintén schola nem volt, hanem most az 

isteni szolgálatnak buzgóságáért és a gyermekeknek is okta
tásáért csináltunk scholát a parochiális kertnek a végében, 
melyben most schola mester Andreas Laczko Trenczeniensis. 
Ennek fizetése minden háztul egy-egy fertály buza és pénz 
dénár 10. de az mester viseli az harangozásnak gondgyát. 
Fá t 4 szekérrel és egy-egy kenyér. I t t való gyermekektül kántor 
pénz dénár 25. vidékitől dénár 30. Minden vasárnap egy-egy 
tál é tket főznek szerrel. Özvegy asszonyok dénár 12. Halott 
temetőstül dénár 12. Harangozástul dénár 4. Halotti háznál 
ha énekel éjjel dénár 24. 

Filiális. 
Ez materna ecclesiának filiálissa Tamási , kik ez mostani 

visitatioban küldöttek be mostani birájokat Kelemen Tamást , 
Káposztás Jacab esküttjöket és Csillag Ambrust. Az filiális 
fára mind az prédikátornak s mind az mesternek mindenben 
egyenlőképpen fizetnek a materna ecclesiával. Minden időre 
adnak a ministernek őszi vetésre 4 holdat, háromszor meg
szántván és bevetvén, megarattyák és be is hordgyák. Vagyon 
egy rét is, jobaházi és farádi ha tár közt, kin midőn szűk 
termése vagyon, teremhet 12 szekér széna. Ezt is meg-
kaszállyák, fölgyüjtik és behorgyák. Egyéb az accidentalis 
proventus is egyenlő a materna ecclesiával. Tavaszi alá is 
egy holdat tartoznak bevetni, szántani, aratni és behordani. 

Anno 1654. die 21. januarii. Instituta est visitatio 
in ecclesia JBarbacziensi pei reverendos dominos Gregorium 
Musay, superintendentem, Johannem Szentmiklósi seniorem, 
Georgium Fisztrovich concionatorem Egyházasfaluiensem, Geor-
gium Orsits Faradiensem et Stephanum Domsits sarkaniensem. 
Existente ministro Laurentio Kranitz, iudice Paulo Nagy, 
aedituo Andrea Csizma, iuratis vero civibus Andrea Gaspar, 
Johanne Simon, Stephano Molnár, Thoma Kis, Benedicto Varga, 
Michaele Ágoston, Michaele Giczi. 



Anno 1654. die 21. Januarii. Inchota est visitatio 
generalis in oppidó et conftnio Jßodonhel per praes-
criptos reverendos dominos visitatores, ministro existente Georgio 
Szuchany, iudice Johanne Szekeres, pro tempore tarnen absente 
substituto iudice Benedicto Szigyártó, aedituo Jacobo Répási, 
praesentibus etiam auditoribus militaris ordinis Michaele Csapó, 
Petro Vas, Thoma Benczei, Francisco Sokoray, Johanne Blés 
et peracta in hunc modum. 

De doctrina ministri. 
Közönségessen a fellytil meg ir t hallgatóság az minister 

felöl vallyák, hogy ez ideig ő kegyelme az egyházi szolgálatnak 
minden rendében hiven eljárt s nincsen is abból az hallgató
ságnak reá semminemű panasza. Az mi külső magaviselésit 
illeti, i t t minden embernek az ő böcsületit megadta, hanem 
megissza szegény a bort, mint szintén magunk, de akkor sem 
háborog senkivél is. 

De auditoribus. 
Az minister, az hallgatóság felöl azt mondgya, hogy az 

predikállásnak hal lgatásában hol többen, hol kevesebben, hol 
húszan vadnak, de az Ur vacsorájával nem élnek és az mi 
óltátul fogva i t t vagyok, három katonánál több meg nem 
gyónt. Tisztességem még eddig tűrhető képpen meg volt, 
fizetésem is a szerént. 

De templo. 
Hogy valaha ez helyben templom lett volna, arról nem 

emlékeznek, hanem az mint eleinktől hallottuk ez az helység 
Szovát és Bágyog mindenkor össze tartottak és egy fára volt. 
Közönséges temető hely vagyon az város kivül fölszélrül. 
Kelyh ebben a helyben nincsen, tartozik azért a körösztény 
vitézlő rend kelyhet venni, alioquin ha ő kegyelmek csak siket-
ségre veszik és elmulattyák az egyházi szolgátul megfosztatnak. 

Vagyon haranglábon egy kis harangocska. 
De parochia. 
Vagyon itt prédikátori ház napkeleti szeren a Rába felöl, 

kinek fölső szomszédgya Kovács János, alszélrül pedig a 
kastély árokja. Vagyon a két részre 12 hold föld, de örökös
képpen nem a parochiához való, hanem szabad földből sza
kasztották. Mivel penig ezeknek a földeknek egy részit a viz 
el veszti és az egyházi ember semmi hasznát nem veheti, 
ennekokáért bágyogi és szováti hallgatósággal ugy egyeztek: 
Bodonhelyiek 3 holdat szántanak háromszor, bevetik, meg-
arattyák és be is horgyák, hasonlóképpen a filialisok is három 
holdat háromszor szántani, melyet ha nem akarnak praestálni , 
privabunt ab exercitio ministerio. 



Vagyon egy rét, az erdő mellett és a midőn megkaszál-
hattyuk, megkaszáljuk, felgyújtjuk ós be is hordgyuk. Második 
rét vagyon az Hőzey mellék mellett, ha penig ez helyeket 
meg nem kaszálhatnánk, más helyen köll szereznünk annyi 
ju tót . Vagyon a kastély árokja mellett egy veteményes kert. 

Proventus ministri. 
J á r i t t az prédikátornak summa szerónt 25 köböl buza. 

25 fl. Esküttetéstül deriár 25. keresztelőstül egy tik, egy kenyér, 
koma pénz. Introductiótul egy kenyér, dénár 4. Közönséges 
gyóntatásiul az k i mit akar, háznál való gyóntatásiul dénár 
12. Halott temetésiül ha csak szóval temeti dénár 12. ha 
prédikál dénár 25. A kinek marhája vagyon egy-egy szekér 
fát, ha meg nem hozná valaki, tartozik adni dénár 25. 

Harangozót eleitül fogva a fára tartott, kinek fizetése 
egy kenyér, s egy garas, de a város köziben semmivel sem 
tartozik, sem szolgálattal sem fizetéssel. 

Anno 1654. die 12. januarii. Visitatio ecclesiae 
Pordaniensis per annotatos reverendos dominos ministro 
existente Johanne Sutoris, iudice Georgio Fekete, aedituo 
Georgio Varga, Benedicto Karácson, Georgio Veszprémi, 
Michaele Csanaki, Basilio Kollat et Gregorio Német iuratis 
civibus, Basilio Benczey, Stephano Fekete. 

De doctrina ministri. 
Sem tanításában, sem pedig külső magaviselósében a 

ministernek semminemű fogyatkozást az hallgatóság nem mond 
sőt inkább mindenekben dicsérik, mind az körösztség s mind 
pedig az Úr vacsorájának kiszolgáltatását az szerént az mint 
Christus urunk szerzetté, viseli végre. 

De auditoribus. 
Mind az Istennek igéjének hal lgatásában s mind az 

sacramentomokkal való élésben és az mindennapi regveli és 
estveli könyörgéseknek gyakorlásában, igen szép dicséretet 
tészen az minister az hallgatóság felől, sőt azt mondgya, hogy 
nagyobb és városnyi helységben sincs nagyobb hallgatóság, 
mint itt. 

Bona templi. 
Vagyon itt az falu közepin egy templom, kinek falai 

fenn vágynak, de födele nincs, puszta, vagyon a prédikátori 
ház előtt a haranglábon egy harangocska, de az templomhoz 
nem emlékeznek az mostaniak, hogy valami örökség lett volna. 
Vagyon egy kis ón kelyh és ahoz egy török keszkenyő. De 
a keresztény hallgatóságot mi visitatorok megintvén, arra 
ígérték magokat, hogy az minemű jó ezüst tallér az templomra 



hagyattatott volt és most Karácson Péternél vagyon, azzal 
sacramentomhoz illendő kelyhet vesznek s arra fordittyák. 
Vagyon egy vászony abrosz, oltárra való, melyet Balog Jánosné 
adott. 

De parochia. 
Midőn ezt a helyt megszállottuk volna, semmi funda-

mentomos prédikátori ház nem volt, hanem Csanaki István 
prédikátort az midőn az helységben hozták volna, szállították 
volt Becző Miklós házában, mely a fölszélrül való szeren 
vagyon, kinek szomszédi napkeletrül Varga András, napesetrül 
pedig Benczei Bálás , István prédikátor meghalván az földes
urak maradékját fogadták, hogy megtart ják benne s meg is 
tartották ekkoráig. Hanem most az aminemű házban az prédi
kátor lakik, vagy a cimiterium mellett az falu közepin nap
esetrül, de sem föld sem rét semmi örökség nincs hozzája, 
hanem mig magános fárák voltunk, adtunk az magunkéba! 
rendessen 6 holdat és azt háromszor megszántották, vetették, 
de maga takartatta be, hanem kéremés szerint az aratásból 
sem vontuk meg magunkat, behordásával mi tartozunk. 

Most immár az dőriek, hogy hozzánk állottanak, adunk 
csak 3 holdat az hármat pedig ő kegyelmek tartoznak adni. 
Rétet is az magunkébul szakasztottunk neki, hol többet, hol 
kevesebbet, kit faluul meg kaszálunk, fölgyüjijük és be is 
hordgyuk. Minden helyes vagy nincs marhája, vagy van, egy 
szekér fa. Minden házas ember triticum cubum 1. dénár 10. 

Proventus accidentarii. 
Házasoknak esküttetésétül akár ifjak aká r özvegyek 

dénár 25. Keresztelőstül egy kenyér, egy tik. Introductiótul 
egy kenyér, 1 garas. Közönséges gyóntatásiul a k i mit akar. 
Háznál való gyóntatásiul dénár 12. Halotti temetéstül ha csak 
énekszóval viszi, mester nem lévén, dénár 12. Ha prédikál 
dénár 45. Sátoros ünnepekben offerálás. Csordásnak fizetéssel 
nem tartozik, de a csordásnak megint prédikátor uram ingyen 
szolgál. 

De schola. 
I t t ez helben eleinte schola nem volt, hanem most vagyon 

egy Ács János nevű schola mester, a schola ház vagyon a 
cimiterium mellett napkeletrül . F ize tése : minden házas ember 
1 garast; triticum cubum 10. Halott temetéstől dénár 12. I t t 
való gyermekek tanétásá tu l kántorra dénár 25. Vidékitül, a 
kivel mint megalkudhatik. Szent Gál kakassá. 

Filiális Deőr. 
Ez visitatioban dőri filiásból voltának jelen Illés Pé ter 

vicze vármegyei szolgabíró uram, Teveli Imre, Dóczi Boldizsár. 



Vagyon az filiálisban az falu derékban napesetről egy puszta 
templom cimiteriumjával együtt, de semmi örökséget nem 
tudnak hozzája. Hógy Csanaki István prédikátort pordániak 
elhozták, mink is ő kegyelméhez voltunk fárások valamig élt és 
j á r t közinkben minden harmadik prédikációra. Minden házas 
ember, az k i külön kenyéren volt, fizettünk cubum triticum 
1. dénár 12. István prédikátor meghalott, annak utánna adtuk 
magunkat Barbaczhoz, kikkel ugy alkudtunk, hogy minden 
második prédikációt az prédikátor köztünk tegye, s ahoz képest 
mink is fizettünk dénár 25. és cubum 1. triticum és egy-egy baglya 
szénát. Most immár ismét Pordánhoz köteleztük magunkat 
mivel azelőtt is oda voltunk fárások. Vagyon egy kis harang 
is. Az egyházi szolgálatunk a két fára között ez., hogy egy 
vasárnap Pordányban, másikon pedig Dőrben predicállyon és 
az filiális mivel egyenlő az egyházi szolgálatnak tételében a 
maternával, azért tartoznak ő kegyelmek is a szerént három 
holdat hasonlót; mint a materna, esztendőnként vetni az egy
házi emberrel egyet értvén, háromszor megszántani és behordani, 
de a takar ta tása a prédikátoré, de ha ő kegyelme megtalál 
bennünket kéremés szerint mint az anyai fára megcselekesszük. 
Pénzt is hasonlóképpen fizetünk dénár 10. Az accidentalis 
proventus egyenlő a maternával. Fáért mivel erdőnk nincsen, 
tartozunk hat-hat kéve nádat adni. Item egy-egy baglya szénát, 
melyet tartozunk egyszersmind faluul meghozni. A mikor ő 
kegyelme köztünk prédikál, tisztességes étellel vagyunk, ha 
borunk vagyon falunkban, borral is gazdálkodunk neki. 

Anno 1654. die 23 januarii. Facta est visitatio ecclae-
siae Sárkány ensis existente ministro Stephano Demsits, 
iudice Petro Vince, aedituo vero Basilio Usona, praesente 
generoso domino Francisco Pottyondi, iurato assessore uobilium 
in comitatu Sopronensi, item generoso domino Martino Nagy. 
Item providis Francisco Nagy, Martino Kocsor, Nicolao Vas, 
Michaele Kovács, Johanne Imre. 

Doctrina ministri. 
Taní tása és az sacramentomoknak kiszolgáltatása felöl 

az ministernek dicséretet tészen az hallgatóság, külső maga
viselésében is nincs semmi fogyatkozás. 

De auditoribus. 
Az minister az hallgatóság felől azt mondja, hogy eddig 

mind az Istennek igéjének hallgatásában s mind az sacramen
tommal való élésben az sátoros ünnepeken hol többen s hol 
kevesebben, mint szintén egyéb helyeken. Tisztességem is 
őkegyelmektől ez ideig megvolt s fizetésem is az szerént. 



hanem némely éretlen ifjak ha mi iniuriát ellenem tettének, 
azt a falu eleinek be mondván, büntetlen nem szenvedtenek. 

Bona templi. 
Ez helységbeli templom van a falu közepin, napkeletre. 

Vagyon az szili ha tárban azon szili útra dűlőben egy tagban 
czikkelenként három hold föld, melyet Döröskey Pál , szolga
bíró lévén, hatalmasul elfoglalt, de az-1653. esztendőben Pásztori 
Pá l feleségestül Döröskey Borbáláiul törvényesen akarván farául 
kikeresni, az templomhoz vissza eresztette, Teveli György 
szolgabíró urunk előtt, mivel megbizonyodott, hogy a templomra 
való földek lettek volna, kiről biró uram keze által költ levél 
vagyon s azon is leszünk, hogy az nemes vérmegyében is ezen 
levelet megerősíttessünk. Ez földeket most farául adtuk felében 
bevetni, de annak utána azon leszünk, hogy a templom épü
letire szántsuk, vessük és betakarjuk. — Item vagyon két 
kelyh, egyike ezüstös ós aranyozott, melyet az nemes és nem
zetes Pottyondi Ferencz uram adott patellájával együtt és egy 
hímmel varrott és aranycsipkével megkörnyékezett keszkenyővel 
együtt adott kegyességébül. Vagyon ezen kelyhre más kesz
kenő cske is, zöld selyemmel varrott és arany fonállal töltött. 
Vagyon más kelyh is rézbül való- és aranyozott, eltöredezett 
tőből, nem is gyóntathatni, ehhez vagyon egy patella ezüstből 
és arany nélkül való. Item vagyon két gyolcs hímmel varrott 
keszkenyő czafrangosok. Vagyon oltárra való abrosz 5. Mind 
az 5 vászon, hárma fehér, az negyedike majd félig pamuk
kal szőtt, az ötödike pedig meg avult, az is közben-közben 
pamukkal szőtt. Vagyon egy gyolcs reczés és körül megcsip-
kéztetett oltárra való lepedő is. — Item vagyon egy uj szőnyeg 
is a prédikáló széken, vagyon egy harang is a toronyban. — 
Item vagyon egy réz keresztelni való medencze, melyet a 
fölyül megnevezett Potyondi Ferencz úr conferált. Vagyon egy 
hold föld, a haranghoz való. 

Bona parochiae. 
Az parochiális ház építtetett a templom mellett napkelet

rül, kinek -szomszédgya! napkeletrül Ostfi famíliának udvar ház 
helyén levő lakosok, fölszélrül pedig Simon Mihály. Vagyon 
az parochiához az falu és Föny ér között iugera 12. Hata 
Pásztori felé, hata pedig az rétekre dűl, vagyon Bak útra 
dűlőben is egy hold. Az öreg mezőn az falun alól Csanak felé 
együtt is, másutt is 14, a tizenhárma vagyon mindenütt a Simon 
Mihályé mellett, az tizennegyedik penig vagyon a csanaki határ 
mellett. Ez hold földek közül szánt a fára 6 holdat, négyet 
Sárkány s 2-it Pásztori s tavaszira is a materna ecclesia 
egyet, a filiális is egyet, meg arattyák. és behordgyák. Bét 



vagyon 2, egyik a prédikátori földek végében, fölszélrül az 
nemes és vitézlő Nagy Márton uram szomszédgya, alszélrül 
Kanakuta; kin ' lészen 12 szekérrel. Az második rét Körtvélyes, 
kinek határa napenyészetről a németi határ, másfelől Pász
tori Pál , kinn is megteremhet 40 szekérrel, melynek egyikét 
a földekre dűlőben az materna és filiális ecclesia megkaszál 
és be is hord. Az második rét prédikátor uram gondgya. 

Proventus ministri. 
Minden házas ember, ha egy-egy kenyéren vagyon is, 

1—1 köböl buza, zab fél köböl, minden marhás ember ketten 
egy szekér fát, ha penig hogy fát nem hoz, fél szekértül 
tartozik dénár 12. egy szekértül dénár 24. özvegy asszony 
dénár 12. vagy egy napszám; esküttetéstül dénár 25. ha 
fél özvegy dénár 40. ha mindkettő dénár 80. akár egy abrosz. 
Kereszteltetéstől 1 t ik s egy kenyér, introductiótól dénár 4. 
egy kenyér, s ha a háznál gyóntat, dénár 4 s kenyér, teme
téstől dénár 12. egy icze bor s egy pecsenye. Az sátoros 
innepekben offertorium, a céhmester tartozik 3 meszely borral. 

De schola. 
Mi idétünk oskola nem volt, de eleinktől hallottunk, 

hogy Győr vészese előtt lett volna és az oskola ház a cimi-
teriom és a parochiális ház között volt, hanem most újonnan 
építtetünk oskola házat a cimiterium mellett, kinek alszélről 
szomszédgya Francziczné asszonyom puszta házhelye. Most 
oskola mesterünk vacál. F ize tése : valaki a prédikátornak 1 
köblöt ád, ennek is 1 gr. és egy garast s minden házas ember 
1—1 kenyeret. Gyermekek tanításától dénár 25. egy can-
torra. Az pásztoriak adnak egy szekér fá t ; temetéstől dénár 
10. s egy kenyér s a k i pénzt nem ád, egy tik, a halotti 
harangozástul dénár 4. Halotti háznál való énekléstől, ha 
egy éjjel énekel, dénár 24. ha penig fél éjjel, dénár 12. Szent 
Gál kakassá t a gyermekek megadgyák. 

Filiális Pásztori Felső és Alsó. 
Pásztori fárábul küldettettenek be az materna ecclesiá-

ban ez mostani visitatioban Alsó-Pásztoribul akkorbeli biró, 
Pap István és Tót Bálás, Nemes Pásztoriból Szabó György 
céhmester és Kovács János aliter Farkas. 

De templo. 
Vagyon Alsó-Pásztoriban az utcza közepén egy templom, 

cimiteriomjával együtt, kihez semmi örökség hogy légyen, 
arról nem emlékeznek. I t t helyh nincsen, azért tartozik a 
fara 4E«lyiret -venni, melyet ha nem cselekesznek, prédikáto
ruktól megfosztatnak. Vagyon prédikátori ház, hanem puszta, 
az alsó szeren napkeletről szomszédgya a major, napesetről 



penig a csanaki országútja. Vagyon ez parochiális házhoz 
pordáni út mellett hosszában 5 hold, az öt penig csanaki 
útra dűlőben, az erdőn innen a falu felől. Vagyon egy rét 
is a pordáni út mellett, melyre egyfelől a földek dűlnek, 
másfelől a polgárság rétéi, de mindezeket Megyeri Sigmond 
földes urunk ő nagysága bírja, ki t idővel, az midőn mód lészen 
benne, k i kölletnek keresni. Vagyon egy harangocska, melyet 
a nemes faluval együtt vettek. Fizetése a prédikátornak a 
két falutól fl. 20. az accidentalis proventus egyenlő a mater
nával. Ha midőn prédikátorért fáradnak vagy fogadnak, tar
toznak harmadrészét megadni a kölcségnek; a parochiális 
háznak is építésében tartoznak harmadával , az minister hasonló
képpen az materna ecclésiában kétszer prédikálván, harma
dikra tartozik az filialisban menni és az fára is tisztességes 
gazdálkodással lenni, avagy azmint a bort árullják, meg 
adni az árát. — Item az oskola mester itthon regvei könyör
gés t tenni tartozik a materna ecclésiában és azután a filialis
ban menni. Fizetnek a mesternek cubum 5. s egy-egy garast s 
két szekér fát. 

Anno 1654. die 24. Januarii. Visitatio ecclesiae 
jSz.-Andrásiensis existente ministro Stephano Németi , eidem 
sanctae Andreáé dicatae, iudice existente Jacobo Kovats, iurato 
Gregorio Gál, Benedicto Gáncs, Stephano Szalay, Petro Patyi, 
Stephano Sutoris, Johanne Kardos, Johanne Tál iuratis civibus. 

Doctrina ministri. 
Az hallgatóság azt mongya, hogy ekkoráig nekünk semmi 

panaszunk nincsen az egyházi emberre, mert mind tanítása 
.s mind egyéb egyházi tisztinek szolgálatját i t t beszolgáltatta s 
meg cselekedte. Külső magaviselése felől azt mongyák, hogy 
cgyéberánt sem volna panasz reá, de midőn torban, nienyeg-
zőben vagy akármi lakodalomban vagyon, tehát az midőn a 
bor meghattya, az emberekkel egyeleg, és ha nekie nem 
engednének , beléjek is veszne. 

De auditoribus. 
. Az minister az hallgatóság felől azt mondgya, hogy őreájok 

semmi panasza nincsen, hanem a midőn prédikálott följártanak s 
az mindennapi könyörgést is gyakorolták, csak hogy a mikor 
közönséges gyónást hirdet, igen kevesen gyónnak, öten s 
hatan, s némellyek István prédikátornak halála után nem is 
gyóntak. 

Bona templi. 
Ez helységbeli templom vagyon építtetvén a falu alsó 

végében cimiteriumostul Jákó vize mellett, harang lábon vagyon 



egy harang, hogy az templomhoz valami örökség lett volna, 
a hallgatók nem emlékeznek, hanem Szalay György igért a 
templomra egy fodor deszkát, melyet a fára vegyen meg rajta. 
Antal Istvánnál vagyon 9 tallér a templomra nézendő, mert 
arra hadták. Bodacz Péternél is vagyon egy tallér. Vagyon 
it t egy ezüst és aranyozott kelyh, patellájával együtt, az mely 
is ezüst és aranyozott, melyet az boldog emlékezetű nemes é s 
nemzetes Török János urunk adott. Az oltáron vagyon egy 
abrosz, vagyon a kelyhre való egy pamukkal szűtt török kesz
kenyő. A prédikátori széken vagyon egy kárpit, melyet Mori-
czhidai prédikátor j ó akarattyából adott. Adott az visitatiókor 
jó akarattyából az minister Németi István a kelyhre egy fejér 
gyolcs csipkés keszkenyőt. Istenben elnyugodt Szeredi István 
prédikátor urunknak Lovász Patonán lakó attyafia Pinczcs 
Mátyás az i t t való fél esztendőbeli fizetésit az i t t való templom 
épületire engedte. Vagyon István prédikátoriul maradt egy 
kerek asztal is, kit azon Pinczés Mátyás prédikátori házunk
ban igérte emlékezetre, mely most Szanyban lakozó Karakai 
Imrénél vagyon, melyet ha meg nem akarna adni, szolgabíró 
erejével is meg kell venni. 

Bona parochiae. 
Az parochia eleitől fogva volt építve a templom ellené

ben Jákó vize mellett, kertével együtt a napeseti szeren, 
kinek fölső szomszédgya Takács György, vagyon a prédiká
tori házhoz egy tagban Vásáros út mellett iugera 4. Ennek 
ketteit holdgyát őszire szántjuk kétszer, bevetjük, megaratjuk 
és be is takarjuk. Tavaszira is egyet szántunk. Másodszor 
mivel az házhoz földek nincsenek, az Pusztárbul adunk iugera 
3. Vagyon rét a Bába mellett, melynek szomszédja napkelet
ről Bodacz Pál , másfelől Kis István. Ezt mivel néha az víz
nek árja miatt meg nem kaszálhatni, más helen annyi jutr int 
szoktunk szakasztani, azt megkaszáljuk, felgyújtjuk és be is 
hordgyuk. De a midőn meg kaszálhattyuk, úgy azt kaszáljuk. 
Az földek végét is ha mit talál rajta, maga kaszáltattya a 
prédikátor. 

Filiális Spbor. 
Voltak az visitatioban jelen Viz György biró, Dobos 

János, Takács Mihál esküdt polgárok. Ez helységben is vagyon 
templom cimiteriumostul a faluderékban fölszélrül, ehez sincs 
semmi proventus. Vagyon kelyh egy ezüst aranyozott patel
lájával együtt és arra való keszkenyő ezüst fonállal varrott. 
Item : az oltáron egy abrosz, ki t földes asszonyunk, a nemes 
és nemzetes Pető Margit adott. Közönségesen azt vallják, 
hogy soha az ő emlékezetekre pap nem birta, vagy más val-



láson levő, hanem luteránus prédikátor, miólta az helységet 
megszállották. Vagyon haranglábon egy harang. 

De parochia. 
Vagyon a helységben is prédikátori ház az templom 

mellett fölszélrül, egy felől való szomszédgya a templom, 
másfelől Német Gergel, kiben most mivel prédikátorunk az 
helységben nincs, harangozó lakik. I t em: vagyon szántóföld 
örökség iugera 12. kinek hata vagyon az alsó mezőn, pap 
földeinek hívnak, az fölső mezőn hata, ház rendi szerint, mind 
egy helyiek. Ezek közül mi is, mint szent andrásiak őszi 
alá kettőt, tavaszi alá 1. szántunk, vetünk, meg aratunk és 
be is hordunk. Vagyon egy rét, ki t Sörezőnek hívnak. Nap
keletrül szomszédgya Viz György ; napesetrül prédikátor földe, 
kit régólta nem szántottak, ki t is betakarunk Az mi ganéj 
takarodik a prédikátor udvarára, tartozunk mind az két hely-
ségbeliek kihordani a prédikátori földekre. 

Proventus ministri. 
Valaki házas ember, akár zsellér, aká r helyes legyen, 

mind az két helyen triticum cubum u n u m d e n á r l ö . Esküttetéstül, 
akár ifjak, akár özvegyek, dénár 25. Keresztelőstül 1 tik, egy 
kenyér s koma pénz. Introductiótul 1 kenyér, dénár 4. Közön
séges gyónástul a k i mit akar, háznál gyóntatástul 1 kenyér, 
dénár 4- Temetőstül ha prédikál dénár 25 ha csak énekel 
dénár 13. Sátoros innepekben offertorium és gyóntató bor. 
Harangozót tart mind az két helység. Mivel most holt meg 
soboriaknak céhmesterek, szentandrásiaknak is nincs, ez idére 
való fizetésit mind az két helyen az ministernek szedgyék 
k i és az jövő Szentgyörgy napján, midőn a tisztek változnak, 
céhmestereket válasszanak, kik a templomokra, prédikátori 
házakra és egyéb fizetésire gondot viselljenek. Az szolgálat
nak rendi egyik vasárnap Szent-Andráson, másikon Sobron 
vagyon a prédikáció. Fával egyenlőképpen tartoznak egy-egy 
szekérrel. 

Anno 1654. die Januarii. Facta est visitatio 
ecclesiae oppidi Szil, ministro existente Georgio Nicolay 
vice seniore, iudice Stephano Horvát, aedituo Georgio Király 
et Johanne Kónya iuratisque civibus Gregorio Kecskés, Ste
phano Kovács, Johanne Körössé, Francisco Pinday, Thoma 
Kecskés, Michaele Kovács caeterisque civibus frequentissimis. 

De doctrina et vita ministri. 
Az hallgatóság az minister felől azt mondgya: hogy az 

ő kegyelme tanításával eddig is meg elégedtek s annak utánna 
is ő kegyelmének bucsut nem adnak s nem is akarnak adni. 



fizetésében is ha k i adós nekie, jelentse meg, meg elégítettyök 
ő kegyelmét Külső magaviselése felől is azt mondgyák, hogy 
az mig közöttük lakott, mindeneknek, férfiaknak és asszonyok
nak, mind lakodalmakban s mind azon kivül való társalkodások-
ban, illendő tisztességeket meg adta s nincsen is ő kegyelmére 
semmi panaszok. 

Sententia ministri de auditoribus. 
Az minister vallásunkon levő hallgatóság felől azt mond-

gya, hogy az mostani zűrzavaros állapothoz képest nem 
ugy van a dolog mint azelőtt, mind az által hogy vasárnapi 
és innepnapokon felessen a prédikátióra nem gyűlnének, arrul 
nincs semmi panasza, de az köznapokon való könyörgésekre 
igen ritkán és kevesen is vadnak. Az Ur vacsorájával pedig 
csak kevesen élnek, az midőn gyónást hirdetek is, ugy hogy 
az el mult szent innepekben is alig volt 30 gyónó. Hogy 
tisztességem ő kegyelmek előtt meg nem lett volna, arról 
sincs semmi panaszom, de fizetésemben nagy fogyatkozást 
szenvedek, ki t magokra támasztok az itt való jámbor polgá
rokra, hasonlóképpen a prédikátori háznak épületiben is és 
kertelésében nagy fogyatkozást és kár t szenvedek, ha k ik ő 
kegyelmek közül jó akarattal volnának is, vannak viszálkodók 
közöttük. Szántásomban az mivel tartoznának is ké t hold 
maradt hátra tavai. Mindezeket el nem szenvedhetem, hanem 
esztendőm eltelvén, kész leszek el mennem, hozzanak mást, 
az is szenvedgyen a jámbor. 

Bona templi. 
I t t az templom vagyon építve cimiteriumával együtt a 

város derekán Linkó mellett, mely templomban vagyon egy 
oltáron egy gyolcs abrosz, reczés, más abrosz is vagyon, ki t 
az ministernél tartunk. Vagyon az ministernek egy gyóntató 
kelyh patellájával egyetemben tiszta ezüst, kivül és belől 
aranyozott, kinek a közepin vagyon egy gomb hat kiálló gom-
bocskájával együtt, melyre vagyon két keszkenyő, egyik pa
tyolat, fekete selyemmel varrott, az másik is patyolat, de 
szakadozott. Vagyon ismég azon kivül két kelyh, egyik ezüst 
aranyozott, kinek is a közepin vagyon egy gomb öt tornyocs-
kával együtt, az másik réz, két réz patellákkal. A prédikáló 
széken vagyon egy kárpit. Vagyon egy ostya sütő vas is, kin 
Christus felfeszitésének és feltámadásának képe vagyon k i -
metzve. Vagyon a toronyban két harang is. 

Bona parochiae. 
A parochia vagyon építve a templom mellett fölszélrül 

az napkeleti szeren, kinek fölszélrül való szomszédgya Varga 
István, alszélrül parochiális zsellér jobbágy, kiben most egy 



szegény özvegy asszony lakik. Vagyon egy tagban kifolyó 
kut szeriben mészárszékig iugera 32. Más idére egy helyben 
a kemenczi útban dűlőben iugera 7. Ezekben minden időre 
szántunk várostól iugera 5. kétszer bevetésével és borönálá-
sával együtt, melynek learatása és kihordása a ministeré. 
Vagyon egy rét az egész szélnyi, melynek füvét a hallgatóság 
kaszálja, az minister fel gyűjti s az város behordgya. 

Proventus ministri. 
Mindén házas ember triticum cubum unum dénár 16. Marhás 

ember: ketten egy szekér fával, ha k i meg nem hozza, min
den szekér fátul dénár 16. Temetéstől dénár 12. egy pecsenye 
és egy ital bor akitől meg lehet. Háznál való gyóntatástól 1 
garas, 1 kenyér. Kereszteltetéstől 1 tik, egy kenyér, koma 
pénz. Introductiótul egy kenyér, égy garas. Esküttetéstől ifjak 
dénár 25. fél özvegytől fél abrosz, két özvegytől egy abrosz, 
avagy az mint megalkudhatik. Sátoros ünnepekben offertorium, 
gyónó bor a mennyi kell sátoros ünnepnapokon. Karácsony 
éjjelre gyertyával tartoznak. Kokkán ülő asszony dénár 12. 
Helybiró özvegy asszony cubum triticum unum dénár 16. Az 
csordások az mint az pap marháját hogy fizetés nélkül meg 
őrzik, az szerént az prédikátorét is, akár pápista, akár luteránus 
légyen. Viszont a csordás sem tartozik semminemű fizetéssel, 
de az ministernek valamely kívántatik szolgálattya, tartozik 
mind fizetés nélkül az csordásnak szolgálni. 

De schola. 
Vagyon az helben alszélrül scholaház az város közepett 

kertecskéjével együtt, melyben most schola mester Martinus 
Szeleczki. Vagyon az schola házhoz két hold föld, az egyik 
a prédikátori földek szerében, az másik a Linkora dűlőben. 
Más idére az akasztófa szerben a németi útban, az szabad 
földben egy hold föld. 

Proventus rectoris. 
Valaki a prédikátornak fél köblöt ad, fizet a mesternek 

gr. 1, dénár 5. Halotti harangozástul egy garas. Processiótul 
1 tik, 2 kenyér, ha háznál énekel éjjel, dénár 25. Regveli és 
estveli harangozástul 1 kenyér. Gyermetskék tanításától min
den cantorra dénár 25. Vásár pénz dénár 4. Vidéki gyermek
től dénár 30. Itt való gyermekiül 1 szekér fa. Vidékitől 
dénár 25. 

Filiális Tata. 
Ez visitatiokor voltának beküldetett követek Tatay Be

nedek és Bárdos Benedek, k ik mind fizetésben, szántásban 
és mindenféle állapotokban egyenlők a materna ecclesia-
beliekkel. 



Anno 1654. die 26. Januarii. Facta est visi
tatio ecclesiae Németiensis. Ministro Johanne Szepesi 
existente, iudice Johanne Juhász, Blasio Véda, aedituo Petro 
Balogh, Martino Gerencsér, Johanne Fejér, Paulo Gambo, 
Martino Lukácsi , Luca Bella, Andrea Kovács, Martino Pintér, 
Michaele Odor, Andrea Bella et caeteri iurati cives. 

De doctrina et vita ministri. 
Az ministernek tudománya és tanítása felől az hallga

tóság azt mondgya, hogy az vasárnapi és innepi prédicálá-
sokban hiven eljár, de ennek előtte, míg schola mesterünk 
nem volt, az mindennapi regveli és estveli könyörgésekben 
esett fogyatkozás, részbül az önnön maga erőtlensége miatt, 
részbül penig és kiválóképpen mi miattunk is, mert haran-
gozónk nem volt, k i az regveli és estveli harangozást végre 
viselte volna és így nem ő kegyelmén, hanem mi rajtunk 
mult el. Most immár schola mesterünk lévén, abban sincs 
fogyatkozás. Külső magaviselése felől is azt mondják, hogy 
mind józan s mind bor ittas korában tisztességesen viseli 
magát és kinek-kinek böcsületit meg adgya még előbb, hogy 
sem mint mi meg adnánk. 

Sententia ministri. 
Az minister az hallgatóság felől azt mondgya, hogy a 

férfi rend jár , ugy vagyon a prédikátiókra, de az asszonyi 
rendek közül kevesen, úgy hogy némely háznál hol ketten s 
hol hárman is vadnak s mégis gyakorta egy sincs az temp
lomban bennek, a mindennapi könyörgésekre pedig nincs 
panasza, hogy nem járnának. Hallgatóim velem tisztességemet 
meg adgyák és nincs rájuk abból semmi panaszom, de gabona, 
pénz és fabeli fizetésemben fogyatkozás vagyon, ugy hogy ez 
időbeli fizetésemben is 20 köbölnyi vagyon hátra, fabeli fize
tésemben penig gyakor szükséget szenvedek, úgy hogy cselé
demmel háton kell hordatnom. Némelyek 3 esztendőben" fámmal 
is tartoznak, ez idén is csak 4 szekérrel hoztak, az elmúlt 
karácsony innepében numero csak 13 gyóntak. 

Bona templi. 
Az templom vagyon építtetvén az falu végén közönséges 

földön cimiteriumjával egyetemben, kihez haranglábon vagyon 
egy harang. Az oltáron vagyon két abrosz, mindkettő sávojos. 
A prédikáló széken egy keszkenyő, egy sidó abrosz. Vagyon 
3 kelyh patellájával együtt, az egyik kiből az egyházi ember 
gyóntat tiszta ezüst, kívül-belül aranyozott, az közepin való 
gombon 6 kiálló gombocskái. A törött kelyh réz, kivül-belül 
aranyozott. Az harmadiknak az állja réz, a pohara penig nem 
tudatik réz-e vagy ezüst, az is kivül-belül aranyozott. Vagyon 



egy réz gyertyatartó is, Vagyon egy kis keresztecske is és 
két réz patella is, az harmadik ezüst, de aranyozottak. Vagyon 
egy gyolcs hímmel varrott keszkenyő, és egy kis török szeg
letes keszkenyő is. Vagyon egy a körtvéles szerben iugera 
18, melynek 8-át midőn arra lészen a vetés, háromszor meg 
szántják, bevetik és be is horgyák, az többi pedig az egyházi 
ember gongya. 

Bona parochiae. 
A parochia építtetett Ostfi szeren, szegeletessen a temp

lom ellenében, napeseti szeren kertével együtt, mely az mint 
reá emlékeznek s eleiktől hallották mindenkor, azon funduson 
volt építtetve az parochia ház. Ez parohiához semmi szántó
föld örökség nincs, hanem hogy légyen az egyházi embernek 
háza-népit mivel táplálni az felyül megnevezett 18 hold földet, 
melyet templom földeinek szoktunk hívni, azt adtuk egyházi 
emberünknek és annak 8 holdgyát szántottuk meg, az többit 
szabad volt vele ha maga szántott is, ha másnak adta is. 
Más idére nincs sem a templomhoz, sem a prédikátori házhoz 
semmi föld, hanem a hal lgatóság jóakaratjokból az szabad 
földbül szakasztottak 3 holdnyit, de ez nem öröke az paro
chián ak, hanem szabad föld. De mindazonáltal tartozunk más 
idén is 8 holdat szántani, valahol az minister szert tehet 
reájok, akárhol rábaközi földön. Vagyon az kenderes kertek
ben szabad élő földön prédikátor uram számára is mindegyi
künknek egy darab föld, kinek napkeletrül szomszédgya 
Gerencsér Márton, napnyugotrul Szabó János, de a midőn a 
prédikátor beveti, a' végit tartozik ő kegyelme árkoltatni. Rét 
vagyon egy darabban erdő közben, kinek napkeletrül szom
szédgya Intai réte határa, napnyugotrul gróf urunk ő nagysága 
réte határa, melyen midőn a füvek díszleti vagyon, megterem 
6 szekér széna, melyet a fára tartozik megkaszálni, felgyűjteni 
és be is hordani. Volt erdő is, de a víz el vesztette, a kert 
alatt napkeletrül mely szabad élő föld most. 

Proventus ministri. 
Fizetése a ministernek minden házas ember triticum cubum 

1. dénár 40. Minden marhás ember, a k i szánt, fél köböl zab, 
ha zabot nem adhat, dénár 25. Az zsellér, a k i nem szánt, zab 
granum 1. ha zabot nem adhat, dénár 12. Az özvegyek dénár 
12. Marhás ember egy szekér fa, ha k i meg nem hozza, dénár 
25. Ha k i közülök özvegységre jut , azon idén tartozik fele 
fizetéssel. Ha k i meg házasodik is, fele fizetéssel. 

Accidentalis proventus. 
Esküttetéstül ha ifjak dénár 25. két özvegytül egy abrosz, 

vel dénár 80. fél özvegytül fél abrosz, vel dénár 40. Keresz-



teltetéstől 1 t ik, egy kenyér. Introductiótul 1 kenyér, 1 garas. 
Háznál való gyóntatásiul dénár 12. Közönséges gyóntatásiul 
az k i mit akar. Halotti temetéstől ha praedikál dénár 25. 
toties quoties, ha penig történnék vasárnap vagy ünnepnapon 
a temetés, az ordinaria conciót tartozik a templomban a 
minister végre viselni, és délest a halottat temetni, de ekkor 
nem kényszeríthetik az ministert kétszer prédikállani. Sátoros 
ünnepekben offertorium a kitől mi lehet. Gyóntató borról a 
czéhmester tartozik faluébul hozni. Ha valamely házas ember 
a prédikátornak szegődsége után meg halna, a maradékja 
felivel tartozik, ha pedig valamely ifjú vagy özvegy meg 
házasodik, az is hasonlóképpen fele fizetéssel tartozik. 

De schola. 
Ez helyben eleintén schola nem volt az mi emlékeze

tünkre , hanem mivel ez helységünk a nemes vármegyének 
Székeshelye, az isteni szolgálatnak nagyobb buzgóságáért és 
ékességéért építtettünk újonnan schola házat, szabad földön 
a templom mellett, napeseti szeren, a parochiális háznak elle
nében fölszélrül, kiben most schola mester Stephanus Nagy. 
Fizetése az schola mesternek ez : valaki az ministernek köböl 
búzát fizet, az mesternek tartozik granum 1. dénár 15 és egy egy 
kenyér. Halotti harangozástól dénár 5. Processiótul dénár 
12. A k i házához hívja énekelni, a kivel mint meg alkudhatik. 
Gyermekek tanításától dénár 25. egy cantorra. Minden két 
házas ember a kinek marhája vagyon, egy szekér fa. Regveli 
és estveli harangozással az mester tartozik. 

Anno 1654. die 28. Januavii. Visitatio eccle
siae Keresztúr sanctae cruci dicatae per reverendos domi
nos proscriptos peracta ministro existente Nicolao Balogh, 
Nicolao Szalay, aedituo Andrea Falusi, Basilio Móri, Martino 
Uj , Stephano Sós, Laurentio Cseke iuratis civibus. 

De doctrina ministri. 
Az hallgatóság a minister felől ezt vallja, hogy a vasár

napi és innepnapi prédikálásokban az midőn itthon vagyon 
eljár, az úrvacsorát is a sátoros innepnapokon osztogattya. 
De az mindennapi regveli és estveli könyörgéseket, mig oskola 
mester nem volt, csak egyszer sem cselekedte, az midőn oskola 
mester volt is, nem gyakorta jöt t be. Külső magaviselése 
felől mind józan s mind borittas korában jól viselte magát 
közöttünk, s nincsen is abbul semmmi panaszunk ő kegyelmére. 

Sententia ministri de auditoribus. 
Az minister az hallgatóság felől azt mondgya, hogy Isten

nek igéjének hallgatására, némelyek fel gyülekeznek ugyan, 



de sokan késedelmesek és el is mulattyák, sőt vagyon oly 
köztök, a k i az úr vacsorájával két esztendeig sem élt. Magam 
résziről nem panaszkodom, hogy tisztességemet meg nem 
adnák, de feleségemet némely asszonyi állatok gyalázattal 
illetik, mely szivemnek nem kicsiny keserűségére vagyon, 
mert nincsen k i oltalmazza és afféléknek nyelveket meg zabo
lázná. Fizetésem ezelőtt való időben meg volt. 

Bona templi. 
I t t vagyon templom, építtetvén cimiteriumjával együtt 

a falu derékban fölszélrül. Vagyon kelyh kettő egy patinájával, 
melynek egyike réz és töredezett, az másiknak a feneke réz, 
az fölit ezüstnek itélljük, mind az ket tőnek közepin gomb 
vagyon kiálló gombocskáival együtt, az patellát is réznek 
itélljük. Keszkenyő 1. Az oltáron vagyon 1 szőnyeg, vagyon 
egy vászony abrosz is, az prédikáló széken is vagyon abrosz L 
Vagyon azon templomhoz 11 hold föld Lapos Gyarmaton egy 
tagban, melyeket a templom épületire szántunk, vetünk és 
betakarunk, ez templom földei felől vagyon veszekedés a 
materna és filiális ecclesia közt, nem akarva a materna a filialist 
annak szántásában és hasznában részessé tenni, melynek 
decessiója transmittáltatik a nemes vármegyére. Templomban 
való temetőstül fl. 1. Vagyon egy harang a cimiteriumon 
kivül napesetrül haranglábon. Vagyon egy rét is a kis nyilas
ban kerekdeden ezen templom épületire, melynek fructusát ez 
ideig harangozónak adták, de ezután nem kell az templomtól 
el szakasztani, hanem ha harangozót akarnak tartani, tarcsák 
faluul. 

Bona parochiae. 
Az parochia épületet a templom mellett napkeletre az 

fölső szeren, szomszédgya Csepregh István napkeletrül, nap
esetrül Gerencsér Mihály. I tem: vagyon egy jobbágy azon 
parochiának fundusán, mely esztendeig fizet a ministernek 
fl. 6. s egy holdat háromszor megszánt, annak fructusát be
takarja. Szántóföldei vadnak 1 idén 12 hold, 2 idére is annyia
dé nincsenek egy tagban, hanem elvegyesen a polgárok földei 
között. Vagyon a jobbágyházhoz is iugera 6. Minden idén a 
parochiális földekben szánt a fára őszi vetésre háromszor 5 
holdat, meg arattyák és be is hordgyák. Tavaszira 2 holdat, 
de azt a prédikátor takarja be. Rét vagyon három, egy 12 
rendes, az második 9 rendes, az harmadik kis nyilas nevü, de 
ezt a jobbágy birja, az parochiát tartozik az egész fára építeni, 
a filialissal penig az kis kertet az ólakkal együtt. 

Proventus ministri. 
Minden házas ember fizet cubum triticum 1. dénár 5. egy-



egy szekér fa minden helyes ember. Esküttetéstől dénár 25 ha 
özvegyek, egy abrosz avagy dénár 80. fél özvegy fél annyi. 
Kereszteltetéstől 1 kenyér, 1 t ik s koma pénz. Introductiótul 
déná r 4 s 1 kenyér. Temetéstől dénár 12. egy meszely bor, 
1 pecsenye s 1 cipó kenyér, ha 2-szer prédikál, 2 annyi. Háznál 
való gyóntatástól dénár 4 s egy kenyér, közönséges gyónta
tástól, a k i mit akar. Az sátoros ünnepnapokon oífertorium, 
gyónni való bort a sátoros ünnepnapokon 1 meszelyt. Ha 
mikor az parochiális rétet ez helyben meg nem kaszálhatni , 
ha vidéken rétet vészen a prédikátor, adunk 20 kaszást , azt 
föl gyűjtjük és be hordgyuk. 

Schola. 
Ez helyben oskola nem volt örökösképpen, hanem esz

tendeje, hogy épittettünk az templom mellett az útczában 
délrül. Fizetése : valaki az prédikátornak egy köblöt ád, annak 
1 fertályt, dénár 5. Regveli és estveli harangozástul minden 
házas ember 1—1 kenyér s gyermekek tanításától 1 kantorra 
dénár 25. és faluul 3 szekér fa. Halotti harangozástul dénár 5 
ha elkíséri, dénár 12. Ha egész éjjel énekel halott fölött, 
déná r 25. ha penig fél éjjel, dénár 12. Az gyermekektől 
Szent-Gál kakassá . 

Filiális Sebeháza. 
Ez visitatioban voltának jelen Narai Benedek, Sebeházi 

Imre, Boros András céhmester, Herczegh Jakab. F ize tése ez 
helyben is egyenlő mindenekben az materna ecclesiával. Őszi 
vetés alá szántunk egy holdat háromszor, megarattyuk s be 
hordgyuk. Az mi a kaszálást illeti , az filialisnak legátusi azt 
mondgyák, hogy ahoz magoktul nem szólhatnak, hanem haza 
menvén arrul is végezést tesznek. 

Anno 1654. die 28.Januarii Visitatio ecclesiae 
Miháliensis sancto Georgio dicatae, ministro existente do
mino Johanne Szent-Miklósi seniore, per reverendos dominos 
Gregorium Musay superintendentem et Gregorium Fisztrovit 
concionatorem Egyházasfaluiensem, iudice Johanne Varga, 
aeditus Andrea Molnár, iuratis civibus Benedicto Horvát, 
Michaele Varga, Martino Sirai, Petro Marcus, Gregorio Varga, 
praesente etiam generoso domino Gasparo Kisfaludi, domino 
terrestri. 

De doctrina ministri. 
Az hallgatóság dicséri senior úrnak az prédikálásban 

való szorgalmatosságát, hogy mind vasárnap, mind innep-
i]apókon fogyatkozás nélkül hiven eljár tisztiben és sacra-
mentomoknak kiszolgáltatásában. Külső magaviselése felől is 



nem tesznek semminemű panaszt, mind józan s mind bor-
itall jában, kinek-kinek megadja illendő becsületit még eddig. 

Sententia ministri de auditoribus. 
Az minister hallgatói felől azt mondgya, hogy vasárnap 

és ünnepnapokon úgy vagyon, hogy felesen gyülekeznek 
Istennek igéjének hallgatására, de némelyekben excessusok 
talál tat tanak, mert az midőn prédikációra kellene menni, akkor 
hegedülnek és sipolnak, bor italnak adván magokat. Azért 
ha k ik effélék az után talál tatnak, az ollyaténokon legyen az 
falunak büntetése; az mindennapi regveli és estveli könyör-
gésekre feljár ugyan az apró cseléd, de az öreg emberek 
igen ritkán. Tisztességét és fizetését panasz nélkül megadták. 

Bona templi. 
Az templom it t Mihályban vagyon az kastély mellett 

ellenében napkelet felől, az falu közepiben, melyhez nem 
emlékeznek, hogy valami örökség lett volna, hanem az midőn 
valami épületet tettek rajta, föl vetet ték s abbul épitettek. 
Az földes urak is jó akarat tyokból segétet tek az épittetésben, 
kinek most sindelezése meg avult, az cimiteriomának fával 
való kerítése el düledezett, tartoznak az fölit az templomban 
való székekre meg csináltatni, alioquin privabuntur ministerio. 
Az kerítésen peniglen ha mi fogyatkozás vagyon, azt is most 
fával bekerittyük. De ha Isten bennünket hazánkban békes
ségesen megtart, azt kővel bekerittyük. Vagyon két harang 
haranglábon, melynek fele az cimiteriomban van, fele az predi 
kátor földén. Vagyon 5 kelyh mindenestül réz és aranyozott 
kivül és belül, melyen vagyon egy fa patella, az kelyhnek 
közepin van egy töredezett gomb, töredezett kiálló gombocs-
kával együtt Melyre van egy vöröstarka patyolat keszkenyő, 
vagyon más szakadozott is. Vagyon céhmesternél álló 3 abrosz, 
egy sidó abrosz, két kókpamukkal szőtt vászony, 3 vesszős 
vászony. Vagyon egy kelyh alá való négyszegű -gyolcs kesz
kenő is, kinek négy szegletin kék, vörös és zöld selyemmel 
való varrás vagyon, négy, melyeken zöld selyemmel való varrás , 
közepén is hasonlóképpen zöld, kék és veres selemmel. Az 
oltáron vagyon kék szőr kamuka ornát és az földön egy gyolcs 
reczés abrosz. Az prédikáló széken vagyon egy sidó abrosz 
és szőr kamuka. Ha k i pedig az pádimentumot föl törné, 
készen légyen kűmiesse, mesze és téglája és defacto becsinál
tassa s az templom épületire fizessen fl. 5. de facto, mert az 
földes urak sem engedik meg különben. Márkus Péter adott 
temetéstől fl 9. Varga János mostani birónak, tavai is fl. 9. 
Kaman Ferencznek akkorbeli birónak. Az falu költötte el 
fl. 3. dénár 25. az a pénz penig volt ilyen pénz, hogy sír 



ásó sírt ásván, az koporsót fölszegte és az holt test újábul 
az gyűrűt k i vonta és innét elmenvén a sírásó, maradott egy 
hold vetése, melyet ezen pénzen adtunk el, mellyet tartozik 
az fára az templomnak megadni. 

Bona parochiae. 
Az parochiális ház vagyon építtetvén az falu középben 

az templom mellett napkeletrül és mellette vagyon egy köz 
Kisfalud felé, mely helység felöl Varga János annorum 65. 
az nemes és nemzetes Kisfaludy Gáspár uram ispánja ezt 
vallja, hogy emlékezik róla, hogy prédikátori ház is lett 
volna rajta. 

Szántóföld az parochiához vagyon egy félre az Linkora 
dűlőben egy tagban 11 hold, más félre 3 hold az nagy rétben, 
mely huszonnégy rendes. Ezekben Mihályi szánt két holdat 
háromszor, Kisfalud is azonképpen kettőt háromszor. Vados-
falvaiak is 1 holdat háromszor szántanak, az k i mit szánt 
meg arat tyák, be hordgyák, az más idére való fele peniglen 
mivel hogy 3 hold földeknél több nincsen, ha az prédikátor 
földre szert tészen, tartozik az fára az 5 holdat megszántani. 
Item vagyon egy rét az Egerben aliter suatag, ez rendes, 
melyet régenten pap vizének hívtak. És ezt mindenkor kis-
faludiak kaszálták, fölgyűjtik és behordgyák. Az rétbül való 
három hold földet penig az midőn rét volt, miháliak kaszálták 
és azután is hogy szántófölddé változtatták, az midőn benne 
vetés volt, miháliak takarták be; tavaszi alá is ha midőn 
vetettek vagy zabbal, vagy bükkönynyel annak is gondgya 
viselése miháliaké. Az parochiális háznak is építését egymásra 
osztották, az szoba deréknak, pitvarnak, füstös háznak és 
kamarának építése miháliaké. Az istállónak pedig és az színnek, 
kisfaludiaké. 

Proventus ministri. 
Minden házas ember ad az ministernek mind az két helyből 

triticum cubum fél ros, cubum fél buza, den. 4. Vadosfalvaiak 
minden házas ember három fertály búzát, egy garast, mind az 
három helben az özvegyek dénár 12. Esküttetéstől dénár 25. Két 
özvegytől egy abrosz, fél özvegytől fél annyi. Kereszteltetéstül 
1 t ik, 1 kenyér, koma pénz. Introductiótól dénár 4. egy kenyér. 
Temetőstül, ha prédikál dénár 12. Az sátoros ünnepekben az 
céhmester tartozik gyóntató borral, megtartatik az offertorium. 
Az egyházi szolgálatnak rendi maradgyon abban az miben 
eddig volt, mind addig mig bizonyságokkal mást nem bizonyít 
valamelyik fél. Iuxta deliberationem Asszonyfalvaiensem. 1652. 

De schola. 
Schola ház hogy lett volna eleitől fogva az helységben 



arról az hallgatóság nem emlékezik, hanem mostanában épí
tettek az régi papság helén felszélrül való szeren, kinek nap
keletről vagyon Kisfalud felől való köz, napesetről pedig Kis
faludi Bálás urunk kerté, kiben most schola mester Csóka 
János . Fizetése az mesternek mind az három farában minden 
háztul egy fertály búza, dénár 4. Gyermekek tanításától kantor 
pénz dénár 25. Halotti harangozástul dénár 4. Halott felett 
való éjjeli énekléstől, ha egész éjjel, dénár 25. Ha fél éjjel 
dénár 12. Halott kiséréstül dénár 12. Mind az egész fára 
esztendőnként 5 szekér fát. Az gyermecskék szent Gál kakasát . 
Begveli és estveli harangozástul könyörgésre egy kenyér. 

Filiális Kisfalud. 
Voltának ez visitatioban jelen biró Bella János, Rosta 

Lőrincz, Horváth Gergely, Balogh Gergely. Ezeknek fizetések, 
miháliakkal mindenben egyenlő. 

Filiális Vadosfalva. 
Ez filialisból voltának jelen Nagy István sopron vár

megyei eskütt; Radó János céhmester. Vakolai György. Ezeknek 
fizetéseknek rendi fel van jegyezve, az accidentalis proventus 
egyenlő az maternával. 

Anno 1654. die 29. januarii. Visitatio eclesiae JBele-
fiiensis. Beatae virginis Mariae dicatae, cuius encaenia cele-
brantur festő nativitatis Mariae et ministro existente Stephano 
Kola, iudicibus Mattheo Tisler, pro parte illustrissimi domini 
comitis de Nádasd, pro parte vero magnifici domini Adami 
Ciráki, Benedicto Molnár, aedituo Georgio Lethenyei, iuratis 
civibus Johanne Poki et caeteris frequentissimis. 

De doctrina ministri. 
Az hallgatóság az minister szolgálattya felől nem pana-

szolkodik semmit is, sőt azt mondják, hogy mind az vasárnapi 
s mind az innepnapi predikálásokat dicséretesen fogyatkozás 
nélkül végre viseli, az sacramentomokat is fogyatkozás nélkül 
k i szolgáltattya. Külső élete felöl is azt vallyák, hogy mind 
öreg embernek s mind gyermeknek becsületét meg adgya. 

De auditoribus ministri sententia. 
Az minister az hal lgatóság felől azt mondgya: hogy 

számosan j á rnak vasárnapi és innepnapi prédikációkra és nem 
is panaszolkodom felőle, hanem vannak némelyek restek, mint 
szintén az méhek között, az k ik elmulattyák, vagyon oly is 
aki esztendő által, kétszer vagy háromszor, ha mennek az 
predikatióra, az sátoros innepekben is Istennek hála, nagy 
szép sereggel gyülekeznek az sacramentomokkal való éléshez, 
k in az elmúlt innepekben magok is az hallgatók csodálkoztak. 



Tisztességemet is megadgyák, hanem vagyon oly, k i gyalá
zattal illetett, de az fára azt mondja, hogy efféléket az ő 
rendek szerént büntetés nélkül nem hadgyák. Fizetése felöl 
penig azt mondgya hogy viczaiak fogyatkozás nélkül meg 
fizetnek, ott ez ideiben is kevés van hátra , de belediek kése 
delmesek. Vadnak olyak, kik két, három esztendőre is adóssak. 

Bona templi. 
Az templom vagyon itt az falu derékban az délszinről 

való szeren, de nincs semmi örökség hozzá. Vagyon egy 
erdőcske, melyet sűrű gelegenye fogott el, melyet pap földének 
hínak, de nem tudgyák, ha a templomhoz való-e, vagy prédi
kátor házához. Vagyon egy tiszta ezüst kivül-belül aranyozott 
kelyh, ezüst és aranyozott patellájával együtt kinek az szárán 
vagyon egy gomb, kiálló 6 tornyocskáival együtt és az mely 
az gombot tartja fellyül és alul ezüstből való. Vagyon kelyhre 
való keszkenyő 5. Egyiket ez mostani prédikátor Kola István 
adta melyen az maga neve fel van irva, 2. küldötte Bui Bene-
dekné Szentmiklósrul Poki Irsik asszony selemmel varrott és 
aranyozott az négy szegleti és négy felöl való széli. 3. offe-
rálta Takács Györgyné melynek 4 szegleti zöld, piros, kék, 
sárga és fekete selemmel hasonló képpen az közepe is varrott. 
4 Viczáról Pintér Jánosné adta, az környéke köröskörül fekete 
selemmel varrott s az közepe is. 5. Egy réf gyolcsból való, 
melyet beledi leányok sergestül vörös selemmel kezdettek 
varrni, melyet végére is viseltek. Az oltáron van két abrosz 
1 paraszt adta Foglosné, 2. kék pamukkal szűtt, melyet offerált 
Kis Györgyné. Az predikálló széken vagyon két zsidó abrosz. 
Egyiket adta Csapó Jacabné, az másodikat Kis Jánosné. Az 
pulpituson 3 török pamukkal szőtt keszkenyő van. Ekkoráig 
az templomban való temetéstől 1 fl. fizettek. De azután Isten 
őket békességben megtartván megpadimentomoltattyák és szé
keket csináltatnak bele s ha k i azután akar oda temetkezni 
készen legyen kümiessel téglával és meszével és az templomra 
először fl. 5 fizessen, annakutánna engedtessék meg nékiek 
temetés. 

Bona parochiae. 
Vagyon az prédikátori ház építve Vásáros falura menő 

köznek ellenében fölszélrül való szeren, szomszédgya nap
keletről Benicze Benedek, napesetröl Molnár János . Vagyon 
hozzá szántóföld 4. Egy az kert alatt, 3 az Óriás szegben 
egymás mellett, kiket szabad élő földből szedtenek. Az beled-
beliek öszi vetés alá szántnak 4 holdat háromszor, viczaiak 
két holdat, de az megirt 4 négy hold kivül az prédikátornak 
kell földre szert tenni. Ezeknek fructusát learatják s behordgyák. 



Rétet szakasztottunk az velal földébül Páli felé, az fölső v é g e 
szolgál viczai földre, alsó penig magyarfalui földre. Kinek 
Páli felé szomszédgya Takács György, innét pedig beledi 
szántóföldek, ennek füvét viczaiak használlyák,de felgyüjésével 
és behordásával belediek tartoznak. 

Proventus ministri. 
Minden házas ember mind az két helységből ád az. 

ministernek triticum fél, siligum fél, dénár 4. Minden m a r h á s 
ember 1 szekér fát. Ha esztendeje kitelvén a ministernek meg 
nem hozza, tartozik 4 dénár. Az özvegyek adnak dénár ICL 
tetőstől ha ifjak dénár 12. ha özvegyek similiter. Keresztel-
Esküttetéstöl 1 tik s kenyér. Introductiótul 1 kenyér, dénár 4 . 
Halotti prédikációiul dénár 12. egy pecsenye, ha k i marhát 
vág. Sátoros ünnepekben offertorium és gyóntató bor. Házná l 
való gyóntatástól den. 4. 

De schola. 
I t t ez helben örökös schola nem volt, hanem az cimeteriu-

mon kivül az Vásáros ut mellett alszélrül vagyon építve egy 
régi meg avult ház, de azt fogadgyák, hogy meg ép í t i k ; 
kiben most schola mester Michael Ruzanich. Fizetése minden 
házas ember egy fertály gabona, dénár 4. de az mostani 
mester készpénzben alkudott velünk dénár 20. s egy kenyér, 
de gabonát nem adunk. Halotti harangozástul dénár 4. Pro-
cessiótól dénár 8. Halottas háznál éjjeli énekléstől, ha egész 
éjjel énekel dénár 25. ha fél éjjel dénár 12. Gyermeeskék 
tanétásától 1 kántorra 25 dénár. Szent Gál kakassá 1. 

1. Filiális Vicza. 
Voltának ez visitatioban Törjek Mihály biró, eskütt is-

Palfi István, Molnár Mihály, Somogyi Mihály. Ez farában min
denben egyenlő az fizetés az anyai farával s ha mikor k i 
jön közinkben pred kállani, ételt s italt adunk ő kegyelmének 
az mi lehet. Ezeknek sincs senim panasza az prédikátorra, sem 
az préd kátornak az hallgatóságra. 

2. Filiális Vásáros falu. 
Voltának jelen Biró Pé te r biró, Bella György, Szekerea 

János. Semmi panasz sincs egy felöl is. Fizetése az ministernek,. 
summában adunk 4 köböl tiszta búzát, az accidentalis pro
ventus mindenben egyenlő az anyai farával. Vagyon az hely
ségnek temploma az falu derékban cimiteriumjával együt t . 
Vagyon egy harang lábon. Vagyon az oltáron két abrosz, egy 
kárpit is. Az prédikáló széken is vagyon egy kárpit. Vagyon 
Páli felöl való mezon külön-külön 4 hold. Vagyon Keczel felöl 
való mezőn 4 hold föld egy tagban. Az ministernek az fárákban 
való szolgálattyának rendi ez: Beledben prédikál két vasárnap-



harmadikon Viczán. Vásáros faluban pedig harmadik vasárnap 
délest. Innep napokon pedig ha egyszer harmadik predikátiót 
Viczán teszi az minister, második, harmadik innep napot pedig 
Vasáros faluban. 

Anno 1654. die 30 jammrii. Visitatio ecclesiae 
Kec&eliensis. S. Stephano regi dicatae. Existente ministro 
Andrea Dereskey, iudice loci Michaele Szalay, aedituo Gregorio 
Mészáros, iurato Stephano Vég, Michaele Tót, Nicolao Német, 
Georgio Takács . 

De doctrina ministri. 
Az hallgatóság az ministernek taní tása felől azt mondgya, 

hogy ez ideig minden vasárnap s mind az innepeken is pré-
dikálásokat az midőn a helységben vagyon a szolgálatnak 
rendi, fogyatkozás nélkül végére viseli. Hasonlóképpen a min
dennapi reggeli és estveli könyörgéseket is, az midőn egész 
sége szolgál és itthon vagyon, de lehetetlen, hogy valamikor 
el ne indulnék. Külső magaviselése felől is nem panaszkodnak. 

Sententia ministri de auditoribus. 
Az miniszter hallgatói felől azt mondgya: úgy vagyon, 

hogy némelyek eljárnak a predikálásra s nincsen is azokra 
semmi panasz. De vannak némelyek, az kik vasárnap és innep 
napokon vadászni mennek. Vagyon egy Horváth Lőrincz nevü 
«mber, k i sem prédikációra nem jár , hanem tisztességemben 
gyaláz, noha neki nem vétettem. Fizetésemet eddig meg 
adták. 

Bona templi. 
Vagyon itt az falu közepin templom és egy harang

lábon cimiteriomjával együtt, i t t most kelyh nincsen, hanem 
arra igérik magukat, hogy az filiális farával együtt ^zereznek, 
melyet ha esztendő alatt nem vesznek, az egyházi szolgálattól 
megfosztatnak. Az oltáron vagyon egy vörös pamukkal szőtt 
abrosz, az prédikáló széken egy vászon kárpit és egy vászon 
abrosz. Az pulpituson egy török keszkenyő. Az templomban 
való temetéstől adtak eddig 1 tallér, de mive! az sírásás az 
templomban felette káros és gyakorta az épület miatta meg 
romlik, ennek okáért az k i ezután bele akarna temetkezni, 
fizessen a templomuk fl. 5. Mivel székek benne nincsenek, 
arra igérik magukat, hogy meg csinállják. 

Bona parochiae. 
Vagyon i t t prédikátori ház, az aiszélről való szeren, az 

falu derékban, napkeletről Gál János pusztája szomszéd, nap
esetről penig Kutasi Mihály szomszédgya. Az kinek most sem 
ker té , sem udvara, jóra való kertelés nincs, de az hallgatóság 



igéri magát az építésre, minthogy tartozik is vele. Vagyon 1 
szántó föld Edve felé egy tagban 12 hold föld, az parochiális 
kert alatt egy hold. Szántunk egyidére edviekkel egyetemben 
6 holdat és minden takarmány behordásával együtt végre 
viselljük. Más idére penig, mivel az parochiához nincs semmi 
föld, ha az prédikátor vagy ez megnevezett földekből másokat 
cserél, vagy pedig másként szert teszen reá, hasonlóképpen 
6 holdat szántunk, háromszor betakarjuk. Minden marhás 
ember tartozik fával 1 szekérrel. Vagyon egy rét az Vérfalu 
ut felé az füzesen. 

Proventus ministri. 
Minden házas ember fél köböl buza, fél köböl ros, dénár 

12. Az özvegyek dénár 12. avagy egy napszám. Házasok 
esküttetésétül, ha ifjak dennár 25. ha két özvegy, egy abrosz, 
vagy dénár 80. ha fél özvegy, fél annyi. Kereszteltetéstül 
egy t ik, 1 kenyér, koma pénz. Introductiótul egy garas, dénár 
4. Háznál való gyóntatástul egy kenyér s egy garas. Közön
séges gyóntatástól az k i mit akar. Halott temetéstől, ha csak 
énekszóval temeti, dénár 12. ha predikálással dénár 16. 
Ha k i torra marhát vág 1 pecsenye, 1 ital bor s egy cipócska. 
Az sátoros innepeken offertorium. Az céhmester az sátoros 
innepeken tartozik az oltárra való borral. 

De campanatore. 
Ez fára tartozik harangozót fogadni. 
Filiális Edv. 
Voltának ez visitatioban jelen Illés Bálás az nemes 

vármegyének esküttye, Illés György, Tompor Mihály, Sebestyén 
György, Gada István, Nagy Mihál. 

De doctrina ministri. 
Nincs semmi panaszok az ministernek maga viselése 

felől. Az minister is hasonlóképpen nem panaszolkodik. Az 
fizetés mindenben egyenlő az szolgálattal, mivel az szolgálat 
is egyenlő. Ez helyben céhmester Kozma János . Vagyon egy 
kis harang, lábon, temető széllel együtt. Az prédikátori házhoz 
való épületet mind az két fara tartozik végre viselni. 

A Magyar Nemzeti Múzeumban 206. Fol. Hung. jelzés 
alatt meglévő eredetiről közli 

Thury Etele. 
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Gurdacs Mihály 59., 60. 
Gurund 45., 48., 49. 
Gutta Imre 146. 
Gyóró 88—90. 
Gyöngyös 150., 151., 153., 154. 
Gyöpszer 69. 
Győr 23., 29., 104., 156., 176. 
Győrbe Márton 27. 
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