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(Ki vo nat)
A be mu ta tás ra ke rü lõ múlt szá za di egy -
há zi jegy zõ könyv 84 ol da las kéz irat, és
het ven két éven át (1801-1873) rög zí tet te
a feltorjai re for má tus egy ház tör té ne té nek
fon to sabb ese mé nye it. A jegy zõ köny vet
Kézdivásárhelyi SZA BÓ An tal lel kész,
majd 1833-ban be kö vet ke zett ha lá lá tól
utó da, Uzoni ZAIZON Ist ván ír ta. Kü lö -
nös ér té ke egye bek kö zött ab ban rej lik,
hogy szól az 1802. évi föld ren gést meg -
elõ zõ temp lom épü let rõl és an nak be ren -
de zé si tár gya i ról, gon do san fel je gyez ve
min den fel ira tot, ez zel egy ben a temp lom
18. szá zad vé gi - 19. szá zad ele ji tör té ne -
té nek kro no ló gi á ját is össze ál lít va.

Az egy ház fon to sabb ese mé nye it rög zí tõ,
lel ki pász to ra it, mes te re it fel so ro ló, ja va it lajst -
rom  ba fog la ló, gyak ran ol vas má nyos jegy zõ -
köny vek min den egy ház nál elõ for dul nak. A pa ró -
ki á kon, le vél tá rak ban, ese ten ként könyv tá rak ban
vagy ma gán tu laj don ban õr zött kéz irat ok egy aránt
nél kü löz he tet len for rá sai a né pi ség tör té net, te le -
pü lés tör té net, hely tör té net és mû ve lõ dés tör té net -
nek. Ál ta luk tel je sebb ké pet raj zol ha tunk né pünk
szel le mi múlt já ról, tár gyi ha gya té ká ról.

Köz is mert az a pó tol ha tat lan vesz te ség,
ame lyet év szá zad okon át a gon do san vé dett je len -
tõ sebb egy há zak félt ve õr zött em lé kei szen ved tek.
Mi lyen le he tett va jon a ki sebb te le pü lé sek egy há -
za i nak tu laj do ná ban lé võ tár gyi és írá sos em lé kek
sor sa? A pusz tu lás/pusz tí tás mé re tét gyak ran fel
sem mér het jük. Ezért tar to zunk há lá val mind azok -

nak, akik a temp lom ápo lá sa mel lett jegy zék be
fog lal ták az egy ház kö zös sé gé nek fon to sabb ese -
mé nye it, meg em lé kez tek hí ve ik ke gyes cse le ke -
de te i rõl, s a gyak ran mû vé szi ér té ket hor do zó tár -
gyak és be ren de zé sek szám ba vé te lét sem ha nya -
gol ták el. Le írá suk kal, igaz, csak ár nya la ta i ban
men tet ték át az el pusz tult al ko tá sok mû vé szi ér té -
két, de fel ada tu kat be csü let tel tel je sí tet ték. Ne héz,
de há lás örök sé get hagy tak nem csak a tör té né szek,
mû vé szet tör té né szek, de az egy há zak fi ai szá má ra
is. Toll vo ná sa i kat õr zõ fel jegy zé se ik azon ban en -
nél töb bet je len te nek szá munk ra. A kü lön bö zõ al -
kal mak kor fel so rolt ne vek rög zí té sé vel le he tõ sé -
get te rem tet tek (a te me tõk ben ta lál ha tó sír fel irat ok
ki egé szí té se ként) a szóbanforgó fa lu fe le ke ze ti,
né pes sé gi vo nat ko zá sa i nak fel tér ké pe zé sé re, egy -
ben em lé ket ál lít va a meg ma ra dás kö rül mé nye it
ál lan dó an ápo ló és ala kí tó kö zös ség mun kál ko dá -
sá ról, mû vé szet irán ti fo gé kony sá gá ról.

Tör té net írá sunk ilyen jel le gû be cses da -
rab ja az itt be mu ta tás ra ke rü lõ múlt századi egy há -
zi jegy zõ könyv. Az ed dig ki adat lan, félbõrkötésbe
fog lalt, 84 ol dal ra ter je dõ kéz irat het ven két éven át
(1801-1873) rög zí tet te a feltorjai ref. egy ház tör té -
ne té nek fon to sabb ese mé nye it. Ezt meg elõ zõ en
még két protokollumot em lít a jegy zõ könyv; az
egyik 1741-bõl, a má sik 1782-bõl szár ma zott.

Az 1801-tõl kel te zett jegy zõ köny vet
Kézdivásárhelyi SZA BÓ An tal pap sá gá nak 16-dik
esz ten de jé ben kezd te el ír ni, majd 1833-ban be kö -
vet ke zett ha lá lá tól utó da, Uzoni ZAIZON Ist ván
foly tat ta a be szá mo lót ki sebb-na gyobb meg sza kí -
tá sok kal 1873-ig. Kü lö nös ér té ke egye bek kö zött
ab ban rej lik, hogy szól az 1802. évi föld ren gést
meg elõ zõ temp lom épü let rõl és an nak be ren de zé si
tár gya i ról. A nagy ká ro kat oko zott föld ren gés után
pe dig rész le te sen le ír ta a re no vá lá si mun ká la tok
me ne tét, fel so rol ta a “ke gyes ada ko zó kat”, va la -
mint a mun ká la to kat ve ze tõ, vagy az ott je len lé võ
mes ter em be rek ne ve it. Egy szó val le írá sá val egy
olyan temp lom épü let nek ál lí tott em lé ket, amely
ma már nem létezik, csu pán az írott szó alap ján
gaz da gít hat ja Er dély kö zép ko ri temp lom épí té sze -
té nek em lék tá rát. (Le bont va 1900 után.) A szer zõ
nem ma radt adós a temp lom “bonuminak”: asz ta -
lok, pa dok, kar za tok, a kan csók és tá nyé rok, va la -
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mint a ha ran gok le írá sá val sem. Kézdivásárhelyi
SZA BÓ An tal szor gal ma san le má solt min den fel -
ira tot, amely a temp lom fa lát, a kar za to kat, s a szó -
szé ke ket dí szí tet te, nem gon dol ván ar ra, hogy ez -
zel egy ben a temp lom 18. szá zad vé gi - 19. szá zad
ele ji tör té ne té nek kro no ló gi á ját is össze ál lí tot ta.

A fel jegy zé sek je len tõs ré sze a temp lom vár
együt te sé re vo nat ko zik. A temp lom épü le té nek tör -
té ne te azon ban jó val ko ráb ban kez dõ dött, va la mi -
kor a 13. szá zad vé ge fe lé. A kez det ben az Apo rok
ma gán bir to kát ké pe zõ Feltorját 1301-ben, majd
1324-ben ok le vél említi1. A fa lu fõ te rén Szent
Már ton tisz te le té re emelt temp lom sem mi ben sem
tért el a 13. szá za di szé kely föl di fa lu si temp lom épí -
tés stí lu sá tól. Egy ha jós, ke rek szen té lyû, rés ab la kos
épü le té hez ha son lót a kör nyé ken más hol is épí tet -
tek (Réty, Gidófalva, Gelence, Za  lán és má sok).
Be já ra tát ho mok kõ bõl fa ra gott, egye nes zá ró dá sú
aj tó ke ret sze gé lyez te. Hen ger tag gal sze gé lye zett si -
ma orom me ze jé ben, a kor szo ká sá hoz hí ven eset leg
dom bor mû vet is ter vez het tek. El ké szült-e vagy
sem, eset leg mit áb rá zol ha tott, de leg in kább ter vez -
te tett-e, már sem mit nem ír ha tunk.

Nagy já ból így néz he tett ki az a kis temp -
lom, amely nek Pé ter ne vû pap ja 1332-ben a pá -
pai ti ze det be gyûj tõ subcollektoroknak 18 ré gi
banalist fi ze tett, an  nyit, amen  nyit egy kö ze pes
mé re tû egy há zi kö zös ség nek kijárt2.

Az év szá zad ok so rán dú ló har cok, a ter -
mé sze ti ka taszt ró fák, jár vá nyos be teg sé gek el le -
né re a fa lu la kos sá ga gya ra po dott. Egy há zuk
épü le te al kal mat lan ná vál va a meg sza po ro dott
hí vek be fo ga dá sá ra, a kis mé re tû ro mán ko ri
temp lo mot, fel te he tõ en a 16. szá zad el sõ év ti zed -
ében le bon tot ták. He lyé re tá ga sabb, vi lá go sabb
épü le tet emel tek kü lön ál ló ha rang to ron  nyal. Ke -
le ti ré szén a hos  szí tott, poligon zá ró dá sú szen té -
lyét bor dás bol to zat tal fed ték, amely még az
1802. évi föld ren gést is át vé szel te. A jegy zõ -
könyv ben er rõl így ol vas ha tunk: “pár ká nyos
bolt haj tás sal ré gi mó di lag, de azon ban igen szé -
pen va gyon béboltozva”.

A szen télyt két kes keny, ma gas csúcs íves
ab lak vi lá gí tot ta meg. åvmezejében vi dé ki e sen
for mált, ket tõs ló he re ív fe let ti ro zet ta ala kú kõ rá -
csok dí sze leg tek. Ab lak tá nyér ja it ón ba fog lal ták.

A gó ti kus szen tély bõl nyí ló sek res tye aj tó
fe lett haj da ná ban kõ táb la ál lott. Egy ré gi fel jegy -
zés bõl meg tud juk, hogy raj ta a kö vet ke zõ szö veg
volt ol vas ha tó: “ AN NO 1516. IN HONOREM
SANCTI EPISCOPI, STEPHANUS APOR”3.
OR BÁN Ba lázs az ere de ti fel irat szö ve gé vel
kap cso lat ban – ame lyet ma ga sem lá tott -, meg -
jegy zi, hogy an nak év szá ma fel te he tõ en hi bá san
volt le ol vas va, mert a “temp lom a fel irat év szám -
nál jó val ré geb bi nek látszik”4.

Va ló igaz, a temp lom ré geb bi. Az év -
szám vi szont he lye sen volt le ol vas va, ugyan is a
jel zett idõ ben az Apor csa lád nak élt egy Ist ván
ne vû fia, aki már tíz év vel a fel irat kel te zé se
elõtt, 1506-ban az agyag fal vi gyû lé sen Kézdi -
szék kül döt te ként sze re pelt. Sõt a to váb bi ak ban
még úgy is em lí tik, mint “Conditoris Templi
Felsõ-Torjensis”, az az a fel sõ tor jai temp lom
patronussa5. Ezt az Apor csa lád 1674-ben ké -
szült genealogiájának egy tö re dé ke is meg erõ sí ti,
ahol a kö vet ke zõ ket ol vas hat juk: “APOR Ilo na, a
ki pusz tán hadta volt Bál vá nyos vá rát leányko-
rában... [fia] BUCSA Má té tól Ist ván, aki épí tet te
a fel sõ-tor jai temp lo mot 1516-ban”6.

A fel irat kap csán a szö veg ben elõ for du ló
erexit (erecit-állíttatott) gon dol koz tat hat el. Eb -
ben az eset ben épít te tett a szó he lyes ér tel me zé se,
hi szen a kõ táb la fel ira ta nem a temp lom ala pí tá sá -
ra, ha nem an nak nagy mé re tû át épí té sé re vonat -
kozik7. Ala pí tá sá nak ko rai vol tát a már em lí tett
kõ aj tó ke ret va la mint a pá pai ti zed jegy zék éke sen
bi zo nyít ja. A temp lo mot 1516-ban te hát nem ala -
pí tot ták, ha nem az elõ zõ ro mán ko ri épü le tét rész -
ben le bont va, he lyé re egy új temp lo mot emel tek,
amely új for má já ban va ló ban új ala pí tás.

Gó ti kus épü le tét a 19. szá zad elõtt több -
ször ja ví tot ták. A szen tély fa lá ra rög zí tett fel irat ok
alap ján az egyik re 1679 nya rán ke rült sor, ami kor:
“SACRA HOSREGNANTE ILLUSTRISSIMO
AC CELSISSIMO DOMINO D[OMI] NO[RUM]
MICHAELE APAFFI PRINCIPE TRANSILVA-
NIA RENOVATA EST PER ECCLE SIAM
REFORMATAM FEL TORJENSEM AN NO
DOMINI 1679. DIEBUS JUNII”8. A má so dik
fel ira ta a fél év szá zad dal ké sõb bi ja ví tá si mun ká -
la tok ide jén ke rült fel jegy zés re. Szö ve ge: “HOC
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TEMPLUM EVANGELICO REFORMATUM
AD SACRO SANCTAE TRINITATIS UNI DEI
GLORIAM RENOVATUM PER ECLESIAM
REFORMATAM FEL SÕ TOR JA, KARTHNA
ET FEL SÕ VOLAL TEMPORE ET
INDUSTR[IA] ALT. CURATORIS G[ENERO-
SUM] D[OMINORUM] GABRIELIS KÖNTZEI
DE KARATHNA JUR. ASS[ES]ORIS COTTUS
ALBENSIS IN AN NO DOMINI 1726”9.

1798-ban a gó ti kus szen tély be “egy szép
ujj Chorust” emel tek. Fel ira ta ta nú sít ja, hogy:
“EZEN CHORUS ÉPITETETT AZ NEM/ES/
FEL SÕ TOR JAI REFORMATA ECCLESIA
KÖLT SÉ GÉN 1798”-ban. Va la mi vel ké sõbb ké -
szült el az or go na. Fel ira ta: “TE KIN TE TES MO -
HAI SIGMONDNÉ KÖNTZEI LIDIA KÖLT -
SÉ GÉN KÉ SZÜLT OR GO NA A FEL TOR JAI
REFORMATA TEMP LOM BA 1800”.

Gó ti kus szen té lye csak nem 300 éven át az
épü let ékes sé ge. Az 1802. évi föld ren gés azon  ban
ala po san meg ron gál ta. A tör tén te ket a szem ta nú
kézdivásárhelyi SZA BÓ An tal így je gyez te fel:
“Az 1802-dik esz ten dõ ben, Oktober nek 26-dikán
De me ter nap ján, dé li 12 óra után mint egy más fél
fer tál  lyal, oly ret te ne tes föld in du lás lén egész Há -
rom szé ken és Bartzaságon, ami lyent a mos ta ni em -
be ri rend so ha se ér zett és ta pasz talt. Emi att Há rom -
szé ken sok szép temp lo mok és tor nyok öszve om -
lot tak, le sza ka doz tak, ha szon ve he tet len né té tet tek.
Ek kor szakadoza bé, a mi fen nebb le írt di csõ sé ges
fel-tor jai reformatum temp lo munk nak boltozattya
is [...] a temp lom te te jé ig fel me nõ Gebir is a szi vár -
vány [di a dal ív] fe lett leomlék”. Ek kor esett ál do za -
tul szá mos kör nyék be li kö zép ko ri temp lom épü le te
(Bikfalva, Sep si szent györgy stb.).

A szen télyt a ha jó tól négy lép csõ fok vá -
lasz tot ta el. OR BÁN Ba lázs fel jegy zé se alap ján
“ez emel ke dés a hoszszentély alatt lé võ, most be -
fa la zott al temp lom tet te szükségessé”10. Az
1801. évi le írás ból vi szont azt is meg tud juk,
hogy a “kõ szi vár vány” az az a csú csos di a dal ív
“két lá ba i nál két te me tõ bol tocs kák vagy krip tács -
kák találtanak, szé pen ki bol toz va”. A pré di ká ló
szék alat ti krip tács ká ba te met ték el KÖNTZEI
Gá bort, a feltorjai egy ház egyik “buz gó, ér de -
mes” párt fo gó ját.

A ré gi szó szé ket a 18. szá zad utol só év ti -
ze d ében új jal cse rél ték fel. A “pa pi catedrát”
“ÁDA ILO NA IS TEN DI CSÕ SÉ GÉ RE KÉSZI -
TETTE 1794 áprilisnek 26-dik NAP JÁN”. Ko -
ro ná ját a fel irat sze rint “T[EK]I[N]T[E]T[ES]
BÁR DI ELEKNÉ SZABOSZLAI RE BE KA
T[EK]I[N]T[TETES] KÖNTZEI ISTVÁNNÉ
SZABOSZLAI ÉVA TE KIN TE TES KÖNTZEI
LAJOSNÉ VAJNA SUSÁNNA KÉSZI TET -
TÉK AZ MA GOK KÖLT SÉ GE KEN K[ÉZDI] -
V[Á SÁRHELYI]  JANTSÓ SÁ MU EL ASZ TA -
LOS ÁL TAL An no 1792”.

A ha jót az 1802. föld ren gést meg elõ zõ en
desz ka men  nye zet fed te. Ere de ti ál la po tá ban, ha -
son ló an a szen tély hez, bor dás há ló bol to zat dí szí -
tet te. Er re utal ha tott OR BÁN Ba lázs meg jegy zé -
sé vel, ami kor a fal men tén emel ke dõ, felül pár -
kány za tot tar tó ol dal osz lo pok ról szólt.

A feltorjai temp lom leg ér té ke sebb da rab ja
an nak ide jén a dé li be já ra tot ke re te zõ, már em lí tett
ro mán ko ri aj tó ke ret volt. A be já ra tot elõ zõ leg egy
zsendellyel fe dett fa tor nác véd te, a kö vet ke zõ fel -
irat tal: “RENOVATA KÖNTZEI AND RÁS FE -
LE SÉ GI VEL HENTER KRISZ TI NÁ VAL, 6
OCTOMBRIS 1800 ESZ TEN DÕ BEN, BARTUS
MÁR TON MES TER EM BER ÁL TAL”.

Az 1802. évi földrendés te hát ala po san
meg ron gál ta a temp lom épü le tét. A fa lu la kos sá -
ga nem kés le ke dett rend be ho za ta lá val. A mun ká -
la tok há rom évig (1803-1805) tar tot tak. Be fe je -
zé se kor a szen tély ke le ti ol dal fal ára a kö vet ke zõ
fel ira tot fes tet ték: “EZEN REFOR[MATA]
TEMP LOM KÕ BOLTYA A RET TEN TÕ
FÖLD-IN DU LÁS BAN LE SZA KAD VÁN AZ
1802. ESZ TEN DÕ OKTÓB[ER] 26-DIK NAP -
JÁN AZ IS TEN SE GE DEL ME ÁL TAL UJRA
ÉPITETETT TEK[INTETES] KÖNTZEI FAR -
KAS UR CURATORSÁGÁBAN KOVÁTS
FERENTZ MEGYEBIRÓSÁGÁBAN K[ÉZDI]
V[ÁSÁRHELYI] SZA BÓ AN TAL PAP SÁ GÁ -
BAN AN NO 1805. DIE 15-ta JUNY”.

A tönk re ment bel sõ be ren de zé se ket is ez
al ka lom mal újították fel. A nyu ga ti, ré gi kar zat
he lyé re újat emel tek. A rombadõlt kó rus ré gi
felirata a kö vet ke zõ volt: “CZINTOS IST VÁN
ÉS JÁ NOS, KOTSIS DANIEL, BARTOK MÁ -
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TÉ, CECELE MIHÁLLY, VOLLONTS MI -
HÁLY, KOVÁTS AND RÁS ÉS PÉ  TER ’PÉ -
TER  KOVÁTS TSINÁLTATTA 1688”-ban.

Az új kar zat már más felirattal ékes ke -
dett: “A FEL TOR JAI REF. EKKLÉSIA KÖLT -
SÉGIN ÉPITETTET 1805-ben”, “AZ UR AZ Õ
SZENT SÉ GES TEMP LO MÁ BAN VA GYON,
RETEGJE AZÉRT ÕTET MIND AZ EGÉSZ
FÖLD NÉ PE HAB. 2. 20”.

A föld ren gés kor az 1791-ben ké szült ré gi
úr asz ta la is oda ve szett. Az új asz tal el ké szí té sé re,
a ré gi min tá já ra, a kézdivásárhelyi cé hes élet
jónevû asz ta lo sát, Kézdivásárhelyi JANCSÓ Sá -
mu elt bíz ták meg. Az 1804-ben el ké szült asz tal
költ sé ge it KÖNTZEI And rás és fe le sé ge HEN-
TER Krisz ti na ál lot ta.

Az 1802. évi föld ren gés, a “sé rel mes és
ke ser ves rom lás” után a temp lom épü le té nek új -
já épí té si ja ví tá si mun ká lat ter hei alól sen ki nem
von hat ta ki ma gát. Részt vett ab ban ne mes és
szol ga egy aránt. Ha  te het te, pénzt ado má nyo -
zott, ha nem, ma ga ere jé vel já rult hoz zá a mun -
ká la tok elõ me ne tel éhez. Volt aki sze ke ret bo -
csáj tott, eset leg fo ga tot haj tott s szál lí tot ta az épí -
tõ anya got a temp lom épí té sé hez. Gelencérõl
desz kát szál lí tot tak a be sza kadt men  nye zet fel -
újí tá sá ra, a bereckiektõl pe dig ala bást rom kö vet
vá sá rol tak a bolt haj tás va ko lá sá ra. Má sok kö vet
tör tek, tég lát rak tak, mal tert ke ver tek a temp lom
kö rül lét re jött kis épí tõ te le pen.

A temp lom épü let rend be ho za ta lá nál dol -
go zó, a be ren de zé si tár gyak ki ja ví tá sá val fog la la -
tos ko dó né hány mes ter em ber ne vét is meg is mer -
het tük a jegy zõ könyv bõl. Ek kor dol go zott itt a
kézdivásárhelyi ER DÕ Jó zsef ács mes ter fi á val
együtt, va la mint, SZÁJLER Pé ter kõ mû ves pal -
lér és a már em lí tett Kézdivásárhelyi JANTSÓ
Sá mu el asz ta los.

1838-ban újabb föld ren gés súj tot ta a vi dé -
ket. Ek kor om lott le a temp lom épü let nyu ga ti ré -
sze, a di a dal ív és a szen tély meg ha sa do zott. Ja ví tá -
sá val 1841-ig kés le ked tek, ami kor vé gül LAND
And rást és egy PAL LÉR ne vû kõ mû ves mes tert,
va la mint BARTUS Ferencz ács mes tert bíz ták meg
a ja ví tá si mun ká la tok el vég zé sé vel. 1843-ban a
temp lom épü le te fel újít va is mét a fa lu büsz ke sé ge.

A fen ti ek ben le írt temp lom épü let, be ren de -
zé si tár gyai, ér té kes fal fel ira tai ma már nem lé tez -
nek. A szá zad el sõ ne gye dé ben (1914-1918) le -
bont va e ré gi temp lo mot, he lyé re új épü le tet emel -
tek, amely for má já ban ha son ló az elõ zõ höz, funk ci -
ó ja is azo nos, de új já szü le té sé vel múl tunk egyik ér -
té kes em lé két szám ûz te tár gyi éle tünk szín te ré rõl.

A 16. szá zad ban meg na gyob bí tott temp -
lom vé del mé re kõ fa lat emel tek. A kis ud vart is
ma gá ba fog la ló, ová lis alap raj zú terméskõfal ere -
de ti ál la po tá ban ma ga sabb volt, fel sõ ne gye dé ben
kör ben vé dõ fo lyo só hú zó dott. A “ve sze del mes
idõk ben” a vár ud var ba me ne kült la kos ság vé de -
lem re ta lált, hi szen a temp lom vár erõs sé gé rõl az
idõk fo lya mán mind vé gig úgy ír tak, mint so ha be
nem ve he tõ vár ról (“ocupari munguam potever-
it”)11. A múlt szá zad ele jén a vár fal még min dig
“ré gi erõss fal ként” emel ke dett a temp lom épü le -
te kö ré, bár a “KOZ MA Ilo na la kó há zá nak gyü -
möl csös kert je fe lõl” volt egy rész “seny ve dõ om -
lás sal”, ol vas hat juk a jegy zõ könyv ben.

A vár fal dél ke le ti ol da lán nyí ló be já rat fö -
lé kõ bõl tor nyot emel tek, amely nek szint jé rõl al -
kal mas ki lá tás nyí lott a vé de lem re, fel de rí tés re
egy aránt. Az alul zárt to rony test fel sõ ré szén, az
öv pár kány alatt nyí ló, ki fe le ré zsû sen szûkûlõ lõ -
rés sze rû ab la kok a to rony 16. szá zad ele ji épí té sé -
re utal nak. Az ud var fe lõl ma is lát ha tó gó ti kus ka -
pu nyí lás a szom szé dos Dálnok temp lom vá ra haj -
da ni tor nyá nak csúcs íves be já rat ára em lé kez tet.
Ké sõbb, 1770-ben a be já ra tot be fa laz ták, szom -
széd sá gá ban a vár fa lon újabb ka put nyi tot tak.

E kö zép sze rû to rony a múlt szá zad ele jén
még va ko lat lan. A jegy zõ könyv sza va i val él ve
“nintsen a fa la megfejírítve, úgy lát szik, hogy ez
elõtt se volt”. Va ko lá sá ra, “fejérítésére” 1818-ban
ke rült sor, ami kor fel te he tõ en – a föld ren gést kö ve -
tõ en – a meg re pe de zett to rony hely re ho za ta la, va -
ko lá sa és me sze lé se KÖNTZEI And rás és fe le sé ge
HENTER Krisz ti na gon dos ko dá sá ból va ló sul ha -
tott meg. Az im már fe hé ren ékes ke dõ to rony kül -
sõ-fel sõ ol da lá ra, va la mint a vár ud var fe lé nyí ló
rés ab la ka kö ré in dás-le ve les dí szít mé nye ket fes tet -
tek. A kõ mû ves mun ka ki fi ze té sé re PÉ CSI Imréné
SZÉ KELY Klá ra 100 né met fo rin tot ál do zott. A
to rony fe de lé nek “fe je sí té sé re” szük sé ges ös  szeg -
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gel pe dig KÖNTZEI Ilo na aján dé koz ta meg az
egy há zat. Lanternás si sak ját a temp lom er de jé bõl
ki ter melt bükk fá ból ké szí tett zsendellyel fed ték.

A be já ra tot vé dõ to rony egy ben a ha rang -
to rony sze re pét is be töl töt te. A feltorjai temp lom
ki sebb, “tisz ta szép sza vú” ha rang já nak fel ira ta
“AN NO 1731. CURAVIT FIERI REFORMATA
FEL TORJENSIS ECCLESIA HENRICUS
LAP. CORONENSIS”. A ma is meg lé võ ha rang
a bras sói ha rang ön tõ Henrikus LAMPEN mû he -
lyé ben ké szült, s nem egye dü li LAMPEN-alkotás
e vidéken12. Más egy há zak is for dul tak meg ren -
de lé se ik kel a bras sói ha rang ön tõ mes ter hez.
1693-ban a lisznyói, 1697-ben a lemhényi kö zös -
ség igé nye it elé gí tet te ki a mes ter szép re ne -
szánsz ha rang ja i nak el ké szí té sé vel. LAMPEN
1693 és 1731 kö zött te hát több ször is dol go zott
há rom szé ki meg ren de lõk szá má ra.

A ma már nem lé te zõ na gyob bik ha rang
fel ira ta, mely 1750-ben új ra ön te tett: “AN NO
1750 CURAVIT IN LAUDEM DEI ECCLA
REF FEL TOR JA F KARATHNA CUM FELSI
VOLAL”. Az új ra ön tött ha rang elõd je szin tén a
bras sói ha rang ön tõ LAMPEN mû he lyé bõl ke -
rült-e ki, kér dé ses. A ha rang kar ján “PER. JOK
BENKO” fel irat volt ol vas ha tó. He lyén ma egy
1925-ben ön tött ha rang áll. Új ra ön té sé nek költ -
sé ge a kö zös ség ada ko zá sá ból tel lett ki. A mél tá -
nyos ság je gyé ben, akik a ha rang ön tés költ sé ge i -
hez “expedáltak”, va gyis hoz zá já rul tak, “miko-
ron meg ha lá loz tak” utol só “Tisz tes sé gek és Te -
me té sek al kal ma tos sá gá val” ne kik ha ran goz za -
nak, hang zik a be jegy zés.

Em lí tet tük, a vár ud var ré gi be já ra tát
1770-ben be fa laz ták. Újabat szom széd sá gá ban,
dé li irány ban a vár fa lon nyi tot tak, amely nek
“szé pen fes tett ke mény hátu aj tó ja” 1779-ben ké -
szült, a ma is lát ha tó fel irat sze rint, “FELSO
TOR JAI GYA LOG KAPLAN RADULY ELEK
ÉS FE LE SÉ GE KOVATS SOFIA KERESZ TE -
NYI INDULATABOL”. Bajáratát fa ra gott, fa -
osz  lo po kon nyug vó zsendelyes ár ká dos por-
tikusz véd te. Ké szí tet te: BAR TÓK Mi hály és Fe -
renc ács mes te rek.

Szé kely föl dön a nem ze ti sé gi szer ve ze ten
ala pu ló õsi kö zös sé gi jog szo kás ér tel mé ben a

temp lom épü le te el sõ sor ban a kö zös sé gé volt,
nagy sá ga és dí szes sé ge an nak gaz da sá gi-anya gi
ere jé tõl, az ös  sze tar to zás szel le mé nek ha té kony -
sá gá tól va la mint a mû vé szet irán ti fo gé kony sá -
guk tól füg gött. A kö zös ség volt az, aki nem csak
Is ten igé jét járt a temp lom ba hall gat ni, ha nem
an nak bel sõ és kül sõ ki né ze té rõl is gon dos ko dott.

A feltorjai ref. temp lom nem szen ve dett
hi ányt sem a bõ ke zû vi dé ki me cé ná sok ból, sem a
kis pén zû, de ke gyes ada ko zók ból. Leg hí vebb
párt fo gói már kez det tõl fog va a temp lom épí tõ
ne mes APOR nem zet ség bõl ke rül tek ki. Az Er -
dély po li ti kai éle té ben gyak ran fon tos tiszt sé get
is be töl tõ APORok õsi fész ké nek szá mí tó
Bálványosvár kör nyé ki te le pü lé sek; Al- és Fel -
torja, Kézdiszentlélek, év szá zad okon át él vez het -
te a csa lád bõ ke zû ség ét. Alig íra tott vég ren de let
a né pes APOR fa mí li á ban, amely ben ne tér tek
vol na ki egy-egy temp lo mot meg il le tõ ja vak tes -
tá lá sá ra. A csa lád gon dos ko dá sa, ter mé sze te sen a
fa lu kö zös sé ge mel lett, va ló szí nû a 16. szá zad
kö ze pe tá ján szûnt meg, ak kor, ami kor az ad dig
ka to li kus fe le ke zet hez tar to zó temp lom a re for -
má tu sok ke zé be ke rült. 

Az új szel le mi ség új jó te võ ket ren delt az
egy ház nak. Szá muk az is mer tek nél jó val na -
gyobb. En nek ékes bi zo nyí té ka az itt be mu ta tás ra
ke rü lõ jegy zõ könyv, amely ben a fel so rolt “bene-
factorok” ne vei alap ján kö zé jük so kan tar toz tak,
s a fa lu tár sa dal má nak kü lön bö zõ ré te gé bõl szár -
maz tak. Volt kö zöt tük ne mes, gya lo gos pus kás
ka to na és katonáné, szol ga bí ró, if jú le gény és ha -
ja don, öz vegy, ci gány, hely bé li és el szár ma zott.

Je len tõ sebb ado má nyok ra nyil ván va ló an
a jó mó dú gaz dák vállalkozhattak. Kö zé jük tar to -
zott a né pes KÖNTZEI fa mí lia. A Mold vá ból
(Köntzefalva) szár ma zó KÖNTZEIek év szá za -
dokon át lel kes ada ko zói az egy ház nak. 1726-ban
KÖNTZEI Gá bor, 1792-ben KÖNTZEI Lajosné,
1800-ban KÖNTZEI Lidia MO HAI Zsigmondné
va la mint KÖNTZEI And rás és Andrásné HEN-
TER Krisz ti na, majd KÖNTZEI Istvánné SZO-
BOSZLAI Éva gon dos ko dott egy há zuk ról.

Buz gó párt fo gó a “va ló sá gos, szü le tett,
két ség te len és meg kü lön böz te tett” VOLONCS
ne me si fa mí lia, akik nek a ne me si cí met, a fen ti

73



ti tu lus le írá sá val VOLONCS Pé ter nyert el APA -
FI Mi hály fe je de lem tõl 1673-ban13. Az új cím
el nye ré sét kö ve tõ esz ten dõk ben Mi hály, fel te he -
tõ en VOLONCS Pé ter fia, több tár sá val együtt
már is fel tû nik az ada ko zók kö zött, vál lal va a
nyu ga ti kar zat meg épí té sé nek költ sé ge it.

A temp lom bel se jét dí szí tõ tár gyak, az egy -
há zi szer tar tás hoz szük sé ges kel lé kek mû vé szi ér té -
kük mel lett az ado má nyo zók íz lé sét is tük röz ték.
Be cses da rab le he tett a temp lom fa lát dí szí tõ ttöö rröökk
sszzõõ nnyyeegg,, ame lyet Ár va KOZ MA Ilo na, KOZ MA
Zsig mond le á nya ado má nyo zott. POTSA Dávidné
KÖNTZEI Ilo ná tól szár ma zott a sár ga pánt li ká val
dí szí tett zöld ppoosszz ttóó, egy igen nagy és szép vé kony
aabb rroosszz,, “me lyen mun kás retze kö tés va gyon”, az
arany vi rá gok kal ki varrt, szeg le te in “arany pa -
szomántotskákkal” dí szí tett ffee hhéérr ggyyoollccss kkeenn ddõõ,, va -
la mint az 1802-ben új ra ön te tett és ara nyo zott nagy
eezzüüsstt ttáá nnyyéérr. 1817-ben a rétyi szár ma zá sú PÉTSI
Im re öz ve gye SZÉ KELY Klá ra “ke gyes indulat-
tyából” úújj ttee rríí ttõõ ke rült a pré di ká ló szék re, amely
szép zöld “Mantsesteri” szõr bár sony ból ké szült s
ve res vi rá gok kal dí szí tett. Tõ le szár ma zott az úr -
asz ta lá nak “Levántin” nnaaggyy zzöölldd ssee llyyeemm ttee rríí ttõõ jjee is.
A temp lom fa lán két rá má ba fog lalt kkéépp,, BÁNFFI
Sán dor õsi cí me rét áb rá zol ta. A bá ró ud va ri tiszt jé -
nek, ne mes BODO Gá bor nak aján dé ka ként ke rült
az egy ház tu laj do ná ba 1792-ben.

Az eklésia fél tett “bonumit”, az az va gyo -
nát lá dács kák ban õriz ték. A na gyobb lá da 1781-
ben ké szült, s ben ne az “ur asz ta lá ra tar to zó ké -
szü le te ket” tar tot ták. A négy ab rosz kö zül a sskkóó --
ffii uumm mmaall hhíímm zzeetttt az “ál dott emlékezetü” OR BAI
Klá ra aján dé ka. A kö zé pen és szé lén csip ké vel
dí szí tett szép lleenn ggyyooll ccssoott KÖNTZEI Fe renczné
BENKÕ Klá ra, a kköö zzöönn sséé ggeess sszzõõtt tteess aabb rroosszztt pe -
dig BÁR DI Elekné SZOBOSZLAI Re be ka jut -
tat ta az egy ház tu laj do ná ba.

Karatnai KÖNTZEI Ka ta ha ja don, KÖNTZEI
Ra fa el le á nya 1852-ben a “ma ga mû vé sze ti mes -
ter sé gét tanusító” te rí tõt hí me zett az úr asz ta lá ra év -
szám mal és ne vé nek kez dõ be tû i vel dí szít ve. 1853-
ban voláli KÖNTZEI Sán dor és ne je AN TAL Ilo -
na a szó szék re egy roj tos, ve res bár sony ta ka rót
aján dé ko zott. Né hány év múl va (1853-ban) egy
szép és dí sze sebb, se lyem vi rá gok kal, ezüs tös roj -

tos sze gél  lyel dí szí tett ta ka rót ha gya té ko zott.
KÖNTZEI Ferencné UJVÁROSSI Má ria az úr asz -
ta lá ra szánt te rí tõ nek anya gát ma ga fon ta, majd
Bras só ba ad ta szö vet ni. A fe hér szí nû te rí tõ nek
egyik ré szé be KKÖÖNNTTZZEEII FFeerreennccnnéé 1869, a má sik
ré szé be UUJJVVÁÁRROOSSSSII MMáárrii fel ira tot szõt ték be le.

A kesz ke nõk, ken dõk kö zül egyik szebb,
mint a má sik. Volt kö zöt tük egy rréé ggii ppaa ttyyoo llaatt,,
ame lyen arany fo nal lal hím zett csil la gok dí sze leg -
tek. A má sik ffee hhéérr ggyyoollccss kkeenn ddõõ pe dig kö zé pen és
sar ka in arany vi rá gok kal, arany pa szo mán  nyal
sze gé lye zett. A POTSA Fe renc és fe le sé ge KOZ -
MA Te ré zia ado má nya a nnaaggyy mméé rree ttûû ppaa ttyyoo llaatt,,
arany ve res és zöld se lyem fo nál lal, vi rá go san hí -
me zett, se lyem roj tos kesz ke nõ. Az úr va cso rá hoz
szük sé ges kel lé kek kö zül em lí tés re mél tó az 1696-
ban ké szült kkuu ppááss óónn ppaa llaacckk,, egy óónn ffee ddee llûû ssáárr ggaa
kkaann ccssóó és egy ffee ddee lleess óónn kkaann nnaa,, ame lyet ke resz te -
lés hez hasz nál tak. Az ezüst bónumok ér té kes da -
rab jai a tal pas arany füs tös az az ara nyo zott, li li om -
vi rá gok kal dí szí tett ppoo hháárr kkii sseebbbb ttáárr ssáá vvaall együtt.
A hháá rroomm eezzüüsstt ttáá nnyyéérr kö zül az egyik ara nyo zott, a
má sik 1735-bõl szár ma zik.

A per sely lá dács ká ban az egy ház ke vés pén -
ze mel lett kü lön bö zõ ré gi írá so kat, zá lo gos le ve le ket,
adós sá gok jegy zé két va la mint egy há zi vég zé se ket
õriz tek. Alsócsernátoni PE TÕ Pál, a hely bé li mes ter
(is ko la mes ter) ado má nyoz ta az egy ház nak az 1736-
ban, Deb re cen be ki adott ““RRéé ggii nnaaggyy éénnee kkeess KKöönnyy --
vveett”” va la mint egy egész bõr be kö tött köny vet (fü ze -
tet) amely be 1747-tõl kezd ve azok nak a ne ve it je -
gyez ték be, akik szü let tek, el ha lá loz tak vagy újon nan
há za sod tak. A har ma dik, fó lió nagy sá gú félbõrkötés-
be fo gott könyv cí me: “PPrroottooccoolllluumm EEcclleessiiaamm
RReeffoorrmmaattaa FFeell TToorrjjeennssiiss AAnn nnoo DD.. 11778822””..

Az itt be mu ta tás ra ke rü lõ feltorjai temp -
lom vár múlt századi jegy zõ köny vé bõl el sõ sor ban
a temp lom épü le té re és be ren de zé si tár gya i ra vo -
nat ko zó ada to kat és meg jegy zé se ket kí sér tük fi -
gye lem mel. årott for rá sunk nak ér de kes sé ge s egy -
ben ér té ke ab ban áll, hogy – bár csak sza vak ban,
de – fel te he tõ en utol só em lé két õr zi Há rom szék
egyik haj da ni kö zép ko ri temp lom épü le té nek.

A jegy zõ könyv azon ban más ról is tu dó sít.
Em lí tést tesz né hány 17-18. szá za di, Feltorján
szol gá ló pap ról, schola mes ter rõl, pré di ká tor ról,
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azok ról, akik rõl más hon nan már alig ha sze rez he -
tünk tu do mást, pe dig lé te zé sük fon tos ada lék, fõ -
ként a 17. szá za di szé kely föl di ér tel mi sé gi ré teg
fel tér ké pe zé sé hez. To váb bá Kézdivásárhelyi SZA -
BÓ An tal, majd utó da Uzoni ZAIZON Ist ván a
szá mos név fel so ro lá sá val meg al kot ta Feltorján a
100-200 éve élt fa lu bé li ek egy faj ta “anya könyv ét”,
amely se géd ke zet nyújt hat mind azok nak, akik õse -
ik után nyo moz va Feltorja fe lé ve szik lép te i ket.

Ter mé sze te sen nem el ha nya gol ha tó a be -
jegy zé sek ben sze rep lõ szá mos hely- és ha tár név.
Ér dek lõ dé sét nyil ván fel kel ti mind azok nak, akik
az er dé lyi ma gyar hely ne vek gyûj té sén és fel dol -
go zá sán mun kál kod nak.

AA ffeellttoorrjjaaii rreeff.. eeggyy hháázz nnááll sszzooll ggáá llóó ppaa ppookk
(1. mel lék let)

11333322--11333333 “Paulus sacerdos de Superiori Torya”
(Mon. Vat. Hung. im. 105, 106)
11553333 “Stephanus pres bi ter de Wzon plebanus de
Felthorya” (ENTZ Gé za: EErr ddééllyy ééppíí ttéé sszzee ttee aa 1111--
1133.. sszzáá zzaadd bbaann,, Bu da pest, 1994, 74.)
11661166 Alcsernátoni PÁL Ist ván az egy ház nál
szol gá ló “os ko la mes ter” (Jegy zõ könyv)
11663355 “GER GELY And rás ló fõ, (mh. 1635) Fi ai:
Pál és Bá lint. PÁL Pap né ló fõ, ecclesiához tart ja
ma gát. Eset leg a fen ti Alcsernátoni PÁL Ist ván
fe le sé ge! Fia Je re mi ás. Ezek fel te he tõ en itt szol -
gá ló pa pok vol tak. (Szé kely ka to nai ös  sze írá sok
Ma gyar Or szá gos Le vél tár. Bu da pest. Er dé lyi Or -
szá gos Kor mány ha tó sá gi Le vél tá rak, F. Cista
Diplomatica, F. 136. Szé kely lustrajegyzék és ne -
me si ös  sze írá sok III. Há rom szék)
11666633 Kézdivásárhelyi KOP JÁS Pé ter, magister
11667777 NAGY György Már ton pré di ká tor. (Jegy -
zõ könyv)
11668877 LISZNYAI Pé ter pré di ká tor. (Uo.)
11668888 SZAT MÁ RI Ist ván schola mes ter, 1695-
ben ud var he lyi kán tor (Uo.)
11772233SZENT KI RÁ LYI Mi hály es pe res (Uo.)
11773300 Kézdivásárhelyi KOVÁTS Mik lós, 1739-
ben Mártonfalvára ment (Uo.)
11774400 Bodoki HENTER György (mh. 1787) (Uo.)
11778877Kézdivásárhelyi SZA BÓ An tal (mh. 1833) (Uo.)
11883333 Karatnai ADA Mó zes (mh. 1834) (Uo.)
11883344 Uzoni ZAIZON Ist ván

AA ffeellttoorrjjaaii tteemmpp lloomm nnááll ddooll ggoo zzóó 
mmeess tteerr eemm bbee rreekk nnéévv ssoo rraa
(2. mel lék let) 

A jegy zõ könyv ben fel tün te tett
1792 Kézdivásárhelyi JANCSÓ Sá mu el, asz ta los
1800 BARTUS Már ton, ács mes ter. SZÁJLER
Pé ter, kõ mû ves
1800 után Kézdivásárhelyi ER DÕ Jó zsef és fia,
ács mes te rek
1818 VAL TER Má tyás, or go na ja ví tó mes ter
1838 BARTUS Fe renc, ács mes ter
LAND And rás, kõ mû ves
? PAL LÉR, kõ mû ves

Jegy zet

1. Szé kely Ok le vél tár III. Szer kesz tet te: SZA BÓ Kár oly, Ko lozs vár 1897,
6. old.; Uo. VIII. Szer kesz tet te: BA RA BÁS Sa mu, Bu da pest 1934, 7-8

2. Monumenta Vaticana Historiam Regni Hungariae Illustrantia,
Budapestini, 1887, Series I. Tom. 1, 105

3. OKOLICSANI, Alexio: DDeeccrreettaa eett vvii ttaaee RReeggnnuumm HHuunnggaarriiaaee II. MDC-
CXLIV. (Claudiopoli), 135

4. OR BÁN Balázs: AA SSzzéé kkeellyy fföölldd lleeiirráássaa ....... III. Pest, 1869, 92

5. OKOLICSANI ii..mm. 166

6. Szé kely Ok le vél tár VI. Szer kesz tet te: SZA BÓ Kár oly, Ko lozs vár,
1897, 354. A kilyéni SZÉ KELY Bá lint csa lá di ok le ve le i nek gyûj te mé -
nyé ben ha son ló fel jegy zés ta lál ha tó. (Ma gyar Or szá gos Le vél tár, Bu da -
pest, P. 614)

7. Ha son ló an té ves ér tel me zés sel ta lál ko zunk a sep si szent györ gyi temp -
lom vár 1547-re vo nat ko zó épí té sé vel kap cso lat ban. Új ra ér tel me zé sét
lásd: TÜDÕS S. Kin ga: EErr ddéé llyyii vvéé ddõõ rreenndd sszzee rreekk aa XXVV--XXVVII IIII.. sszzáá zzaadd bbaann
((HHáá rroomm sszzéé kkii tteemmpp lloomm vváá rraakk)), Bu da pest, 1995, 165

8. A fel irat ma gya rul: “E Szent Ház re no vál ta tott a Nagy sá gos és Ke gyel -
mes APA FI Mi hály Er dé lyi Fe je de lem Uram ural ko dá sa alatt, a feltorjai
ref. ekklésia ál tal 1679. év juniusa”.

9. A fel irat ma gya rul: “Ezen fel sõ-tor jai, karatnai, felsõ-voláli evang. ref
[hí vek] temp lo ma, az is te ni Szent há rom ság di csõ sé gé re re no vál ta tott a
nagy sá gos KÖNTZEI Gá bor, Al só Fe hér vár me gye es küdt pol gá ra és az
egy ház köz ség kurrátora ide jé ben, az Úr nak 1726-dik esz ten de jé ben”.

10. OR BÁN Ba lázs, ii..mm., 92

11. OKOLICSANI, ii..mm., 133

12. KISGYÖRGY Zol tán: HHáá rroomm sszzéé kkii hhaa rraann ggookk.. ACTA-1995. Sep si -
szent györgy, 1996, 291 

13. Ál la mi Le vél tár Sep si szent györgy, Fond 77, fasc. XVII, vol. II. 1604-
1700, 81.

A kéz irat le lõ he lye: a sep si szent györ gyi
Szé kely Nem ze ti Mú ze um Könyv tá ra, Kéz irat tár

(A csa lád ne vek majuszkulás ki eme lé sét, be le -
ért ve a köz lés be li e ket is, kö tet szer kesz té si szem pont ok
in do kol ják. SSzzeerrkk.. mmeeggjj..)
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E tövissek közt lé võ li li om nak a FEL TOR JAI
REFORMATA NE MES EKKLESIANAK minden-
némü mos ta ni BONUMAIT ma gá ban fog la ló Jedzõ
Könyv me lyet az új seculumnak kez de té ben ma ga tu -
laj don költségin ké szí te tett K[ézdi] V[ásárhelyi] SZA -
BÓ AN TAL it ten va ló pap sá gá nak 16-dik esz ten de jé -
ben. AN NO MDCCCI diebus Januari

J. Kor. 14.40[
Min de nek éke sen és jó rend del lég ye nek ti köz te -

tek. Isel. 20:28
Vi sel je tek gon dot azért ma ga tok ról, és az egész

nyáj ról, mely ben a Sz. Lé lek ti te ket vigyázokká tett, az
Is ten Anya szent egy há zá nak le gel te té sé re, me lyet tu laj -
don vé ré vel ke re sett.

Ajánlo Le vél

a Fel Tor jai Refomata Sz. Ekklésia elõljáróihoz,
it ten lé võ igaz ga tó i hoz:

Te kin te tes Fel Tor jai Reformatum Consistorium,
ne kem jó ura im, és az Urban ked ves attyámfiai!

Lát ván, hogy a Kézdi Venerabilis Tractus
Visitationale Protokolumán kivül még ezen Fel sõ Tor -
jai Reformata Sz. Ekklesiának nem vol na olyan Jegy -
zõ köny ve, mely ezen ekklésiának min den kül sõ és bel -
sõ jovait ma gá ban fog lal ná, azért oly vég gel ké szí tet -
tem ezen Köny vecs két, hogy a sze rint a mint ta lál tat tak
az Ekklésiai jók, az új szá zad nak leg el sõ esz ten de jé -
ben, min de ne ket ezen könyv be jó lel ki esmérettel be ír -
nék, be is ír tam Is te nem se ge del me ál tal. A benefac-
toroknak vagy jóltévõknek ne vei is ezen könyv ben pro-
tokolálva ta lál tat nak; akik vagy a temp lom ban va la mit
csi nál tat tak, vagy az Úr asz ta lá ra va la mi ké szü le tet
ajjándékoztak.

Az én Is te nem ezen tövissek kö zé helyheztetett
ki csiny ekklésiában, ren del jen az Is ten Há za kö rül min -
den kor, ez után is ke gyes és is ten fé lõ jótévõket aki ket
pe dig curatori, me gye bí rói vagy consistori hi va ta lok -
nak foj ta tá sá ra fel emel, azo kat ru ház za fel ér te lem mel,
szent in du lat tal, az Is ten Há za mel lett buz gó jó lé lek -
kel, hogy az ekklésiai és Is ten Há zá hoz tar to zan dó jók -
nak ne fo gya tói, ha nem szaparítói le hes se nek. Ez zel
mi dõn a T. Ura kat az Úr is ten ol tal má ban aján la nám,
magamot pe dig ta pasz talt jóindulatjokban ma rad tam a
te kin te tes consistoriumnak, né kem jó úraimnak, és az
Úr ban ked ves atyám fia inak.

Irám a Fel Tor jai Ekklesia Pa pi Há zá nál 1801-ben
Januarius-sában.

Alá za tos szol gá ja K[ézdi] V[ásárhelyi] SZA BÓ
An tal (mp.) mos ta ni fel-tor jai Ref. Pap.

[1] A fel-tor jai ref. temp lom ról, to rony ról és kõ -
ke rí tés rõl.

A fel-tor jai temp lom igen szép ré gi, erõs kõ ke rí -
tés be va gyon, amely min de nütt ép és jó, ép pen a ré gen

élt KOZ MA Ilo na la kó há zá nak gyü möl csös kert je fe -
lõl va gyon egy da ra bocs ka még szen ved he tõ om lá sa a
ke rí tés kõ fa lá nak.

A to rony pe dig középszerü magosságu, a ke rí tés
kõ fa la kö zé va gyon fun dál va és helyheztetve, nin csen a
fa la megfejérítve, úgy lát szik, hogy ez elõtt se volt. A
szar va zat ja nem cse rép pel, ha nem sedellyel agyon
béfedve. Ezen to rony ban két szép ha ran gok vagynak,
az egyik na gyobb, a má sik pe dig ki sebb, de mind a ket -
tõ tisz ta, szép szavu. A ki sebb ha ran gon ez az inscriptio
va gyon: AN NO 1731. CURAVIT FIERI REFORMA-
TA FEL TORJENSIS ECCLESIA, HENRICUS LAMP
CORONENSIS. A na gyobb ha ran gon lé võ inscriptio
ez: AN NO 1750. CURAVIT IN LAUDEM DEI
ECCLA REF. FEL TOR JA. F KARATHNA, CUM F.
VOLAL.

A ha rang kar ján: PER JOH. BENKÕ.
Er re a nagy ha rang ra amely benefactorok, va la -

mics két alamisnálkodtak, azo kat ezen le vél nek tulsó
lap ján meg le het lát ni.

[2] An no 1750 die 22-da Januarii
Az Fel sõ Tor jai Reformata Ekklésiai na gyobb ha -

rang já nak ujjólag va ló meg ön té si ben akik expendál-
tak, ily okon, hogy mikoron meg ha lá loz nak, utol só
tisz tes sé gek és te me té sek al kal ma tos sá gá val ha ran goz -
za nak. Registráltattnak eszerént és expensájok registru-
ma kö vet ke zik e szerént:
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H. Flor Dro

Te kin te tes fõbíróné RÁPOLTI Ferentzné, MAUR-
ER Susánna as  szony adott 1 8

T. RÉTYI Székelly Sigmondné as  szony 1
T. HENTER Györgyné 
KÖNTZEI An na asszony 50

BOGÁNÉ KOVÁTS Má ria 50
KONT Lász ló uram 20
KÖ VÉR Si mon úram 20
POTSA Ist ván úram 34
BA LOGH Feretzné 20
VENTZEL Máttyásné 12
INTZE Andrásné 12
CSÛDÖR Ferentzné, 
KOVÁTS Susa as  szony 34

PAKOTS Jósefné 15
BIRÓ Ka ta 6
GLIGOR Ka ta 14
KOVÁTS Ilo na 12
KÁ DÁR Lászlóné 9
ER DÕ Pálné 9
KA SZA Ke le men úram 40
KOVÁTS Mihállyné, Sofia 30
KE RESZ TES Gergellyné 12



[3] A temp lom ke rí té si ben va ló bémenetelrõl
A kõ ke rí tés nek az aj ta ján a tor nyon in nen, ahol

béjárunk a vár ba, ot tan va gyon szép fes tett aj tó ke mény
zár ral, ezt az aj tót még en nek elõt te 1779-dik esz ten dõ ben,
fel õs-tor jai gya log káp lán RÁDULLY Elek a fe le sé gé vel
KOVÁTS Sofiával ké szí tet te ke resz tyé ni in du lat ból.

Ez elõtt az aj tó elõtt va gyon egy fá ból ké szült
czintermecske vagy ere szecs ke sendellyel béfedve. A
vá ron kivül illyen inscriptioval: “BATOK MI HÁLY ÉS
FERENTZ INDUSTRIÁJOKBÓL 1770-ben ÉPITET -
TETT EZEN KIS TZINTEREM IS TEN DITSÕ SÉ GÉ RE.”

A fel-tor jai temp lom igen ditsõséges szép temp -
lom, két sza kasz ba va gyon épít ve, a Nap ke let fe lõl va -
ló ré sze mely Sanctuariumnak ne vez te tik, és amely ben
a fér fi ak ül nek, sok kal ma go sabb, hogy sem a más ré -
sze, e pár ká nyos bolt haj tás sal ré gi mó di lag, de azon ban
igen szé pen va gyon béboltozva.

A más ré sze a temp lom nak, ahol az as  szony né pek
ül nek, sok kal tör pébb, e ré gi desz ka me nye zet tel va -
gyon be pa dol va, de csak -ugyan mind a ma go sabb,
mind pe dig a tör pébb ré sze a Temp lom nak csereppel
va gyon béfedve. Fe le a cse rép fe dél nek gom bo lyag
cse rép bõl áll, fe le pe dig [4] lapossakból.

A temp lom nak [!] alatt a föl dön, vagynak há rom fes -
tett aj tai, me lyek kö zül ket tõn az as  szo nyok jár nak bé a
temp lom ban, har ma di kon, a Sanctuarium aj ta ján a férjfiak
jár nak bé. A Chorusnak is, ezen kivül, fenn, az as  szo nyok
fe je fe lett va gyon egy zá ros aj ta ja, eb ben a Chorusba több -
nyi re gyer me kek és if jú le gé nyek szok tak ül ni.

A temp lom két al só aj ta in ez az inscriptio van,
tud ni il lik amely ajtok a temp lom két vé gén találtalnak:
“AZ ADA AND RÁS COLLATIUMABOL TITT. KA -
RAT NAI BÁR DI ELEK MEGYEBIRÓ INDUS -
TRIÁJA ÁL TAL KÉ SZÜLT KÉT AJTOK. 1789-be.”

A har ma dik ajton frantzia ke mény zár va gyon. A
zá rat az ecclésia csi nál tat ta, ma gát pegi a szép fes tett
aj tót: “TITT. KÖNTZEI LA JOS ÉS FE LE SÉ GE
VAJNA SUSÁNNA. An no 1788.”

A temp lom nak bel sõ ré szei kö vet ke zõ képpen ta -
lál tat nak

1mo A temp lom bé li szé kek épek, igen jók, nem
igen ré gen ké szül tek.

2do Va gyon a Sanctuariumaban egy szép új
Chorus, azon illyen isncriptio, t.i a fes tett Chorus fron-
tispiciumán: “EZEN CHORUS ÉPåTETETT AZ NEM.
FEL SÕ TOR JAI REFORMATA ECCLÉSIA KÖLT -
SÉ GÉN 1798.”

[5] 3tio Ezen szép Chorusban ké szít te tett egy hat
mutatoju fes tett or go na tremulával, mely nek a cor-
pusán ez az inscriptio va gyon: “TITT: MO HAI
SIGMONDNÉ KÖNTZEI LIDIA KÖLT SÉ GÉN KÉ -
SZÜLT OR GO NA A FEL TOR JAI REF. TEMP LOM -
BAN. 1800”

4to A Chorus és or go na há ta megett a kõ fa lon
ilyen két ré gi inscriptio ta lál ta tik, me lyek nek egyi ke ez:

“SACRA HOC ODES REGNANTE ILLUSRISSIMO
AC CELSISSIMO DOMINO DNO. MICHAELE
APAFFI PRINCIPE TRANSILVANIA RENOVATA
EST PER ECCLESIAM REFORMATAM FEL TOR-
JENSEM An no DOMINI 1679. Diebus Junii.”

A 2-dik iscriptio ez, ugyan csak itt a Sanctuarium
fa lá nak szegeletin: “HOC EVANGELICO REFOR-
MATUM AD SACRO SANCTAE TRINITATIS UNI
DEI GLORIAM RENOVATUM PER ECLESIAM
REFORMATAM FEL SÕ TOR JA, KARATHNA, et
FEL SÕ VOLAL, TEMPORE ET INDUSTR. ALT:
CURATORIS G. D. GABRIELIS KÖNTZEI DE
KARATHNA JUR; ASSORIS. COTTUS. ALBENSIS
in AN NO DOMINI 1726.”

[6] A chorusban va gyon helyheztetve egy fes tett
pul pi tus amely mel lõl a kán tor szo kott volt éne kel ni en -
nek elõt te, és amely re a soltárok számjait is szok ta ki -
ten ni, a temp lom bé li éneklesnek al kal ma tos sá gá val.
Ezen ilyen incriptio va gyon: “CUR. FIERI JO -
HANNES BENKÕ de K. VÁSÁRHELLY. ORE SUO
PROPRIO FLOR. 6. An no 1747.” N. B. Ezen pul pi tus
most a mes te ri ház ban benn va gyon.

A temp lom nak a Sanctuariumában két hos  szú onban
fog lal ta tott ab la kok van nak, t. i. az ab la kok tá nyé rai.

A ré gi chorusról
Az As  szo nyok fe je fe lett valo ré gi choruson ilyen írá -

sok ta lál tat nak: “CINTOS IST VÁN ÉS JÁ NOS, KOTSIS
DANIEL, BATOK MÁ TÉ, CECELE MIHÁLLY, VO -
LLONTS MI HÁLY, KOVÁTS AND RÁS és PÉ TER.”

Ezen chorusnak pe dig a má so dik sza ka szán: “PÉ -
TER KOVÁTS TSINÁLTATTA 1688.”

A temp lom mennyezetin va ló inscriptio a kõ-szi -
vár vány alatt: “An no D. 1689. DIE HUSZON ÖTÖ -
DIK MAJI CLAMA GUTT. EXALTA V. J. IAN-
QUAM TU BA ANN POPULO MEO PRE VAR SUA
ET D. JAC PECCATUM SUUM. ESA 58, V. 1mo.
PER [7] ME JOHANNEM HUNYODIUM MENSAR-
IUM EXTRUCTUM ANO SPIR. NAO.”

A kõ szi vár vány ra egy fe ke te te me té si zász ló va -
gyon fel sze gez ve. Az írás raj ta nem lát szik, ha nem a
ré gibb em be rek tõl hi te le sen hal lot tam, hogy a né hai
Titt. KÖNTZEI Sigmond ha lá lá ra ké szí te tett vol na.

A kõ szi vár vány nak két lá ba i nál két te me tõ bol tocs -
kák vagy krip tács kák ta lál tat nak, szé pen ki bol toz va. Az
egyik ép pen a fe ke te zász ló alatt va gyon, a má sik pe dig a
prédikálló szék ol da la mel lett. Eb ben temeteték nem ré -
gib ben éle té nek 75-dik esz ten de jé ben né hai Te kin te tes
KÖNTZEI Gá bor Úr, ki ezen fel sõ-tor jai ekclésiának
patronusa vala és egy buz gó ér de mes jó tag ja.

A temp lom be li asz tal ról
A temp lom ban az Úri Szent Va cso rá nak ki szol gál ta -

tá sá ra egy szép asz talt az ekklésia 4 csá szá ri arannyakkal
az az hu szon egy fo rin tok kal és 60 pén zek kel ké szí te tett K.
Vá sár he lyi asz ta los JANTSO Sá mu el ál tal, mell yen ez az
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iscriptio ol vas ta tik: “A FEL SÕ TOR JAI REFORMATA
EKKLÉSIA KÖLTSÉGIN KÉSZITTETETT 1791ben.”

[8] A pa pi cathedráról
A pa pi cathedrán illyen incsriptio va gyon: “ÁDA

ILO NA IS TEN DITSÕSÉGÉRE KÉSZåTETTE 1794.
ÁPRILISNEK 26dik NAP JÁN.” Ezen cathedranak a fel sõ
fo ká ra va gyon te rít ve egy vi se le tes nyom ta tott gyolcs ken -
dõ. Ezen gyolcs ken dõ el sza ka doz ván semmitévõvé lett.
Ezen felyül függ le a cathedra egyik ol da lán a pap elõtt, egy
szép, ve res bár sony te rí tõ, jó nagy. Ezen kivül a más ol da lán
a cathedrának egy tö rök szönyeg, ezt traditióból úgy hal lot -
tam, hogy né hai ÁR VA KOZ MA Ilo na aján dé koz ta vol na
a cathedrára, a né hai T. KOZ MA Si mon úram le á nya.

Ugyan itt a cathedra és a pap há ta megett, a kõ szi -
vár vány ol da lán va gyon zöld pasztó [!], sár ga pánliká-
val varott, fel sze gez ve, ezt aján dé koz ta volt Titt.
KÖNTZEI Ilo na as  szony POTSA Dá vid úram fe le sé ge.

A cathedra fe lett valo ko ro ná ról
A cathedra fe li nem ré gib ben ké szült egy ékes ko -

ro na, fe les költ ség gel. A benefactorok ne vei ek kép pen
vad nak rea fel je gyez ve:

“TITT. BÁR DI ELEKNÉ, SZABOSZLAI RE BE KA
TITT. KÖNTZEI ISTVÁNNÉ, SZABOSZLAI ÉVA
TITT. KÖNTZEI LAJOSNÉ, VAJNA SUSÁN -

NA KÉSZåTETTEK AZ MA GOK KÖLT SÉ GE KEN K.
V. JANTSÓ SÁ MU EL ASZ TA LOS ÁL TAL An no 1792.”

[9] A pa pi cathedra elõtt valo szék rõl
A cathedra elõtt va gyon a pa pi Ülõ szék, e bé va -

gyon te rít ve egy tar ka fes té kes sel, mely nek tar ka sá ga áll
fej ér bõl és fe ke té bõl. N. B. Ez kotyavetyén el ada tott.

Ha lot ti al kal ma tos ság ra ké szült két karjos pa dok
A fel-tor jai temp lom ban, az ha lot ti al kal ma tos ság ra

két fe ke te karjos pa do kat ké szí tet tem a fe le sé gem mel PE TÕ
Má ri á val, me lye ken ilyen írás va gyon: “K. V. SZABO
AN TAL FEL TOR JAI REF. PAP IT TEN VA LÓ PAP -
SÁ GÁ NAK 4dik ESZ TEN DE JÉ BEN TSI NÁL TATTA
EZEN KÉT GYÁ SZOS PA DO KAT FE LE SÉ GÉ VEL
PE TÕ MÁ RI Á VAL EGYÜTT. 2da Martii 1789.”

Né hai Méltoságos L. Bá ró BÁNFFI Sán dor Úram
lõ Nagy sá ga ha lot ti te me té si re ké szült egy pár õsi
tzimereit, “temp lo munk ékes sé gi re aján dé koz ta Titt.
Karatnai NE MES BODO Gá bor Úram, ki volt a né hai
Urunk nak ud va ri tiszt je. An no 1792. N. B. A czimerek
rá mák ba vagynak fog lal va és a temp lom nak két fa lá ra
vas sze gek re fel vad nak füg geszt ve.

A soltárokra és Is te ni ditséretekre tar to zó na gyobb
és ki sebb szá mok is a pul pi tus hoz tar to zó fe ke te táb lács -
ká val meg vad nak a temp lom ban az ének lõ chorusba.

[10] A Temp lom eresszérõl vagy tornátzáról
[Iszõr] A temp lom nak kö zép sõ aj ta ján kí vül va -

gyon egy sendelyes tornátzotska me lyet nem ré gib ben

re no vál ta tott Titt. KÖNTZEI And rás Úr fe le sé gé vel
HENTER Krisz tin as  szon  nyal együtt, mell yen az
inscriptió így va gyon: “RENOVAT KÖNTZEI AND -
RÁS FE LE SÉ GI VEL HENTER KRISZ TI NÁ VAL 6ta
OCTOMBRIS 1800 ESZ TEN DÕ BEN, BARTUS
MÁR TON MES TER EM BER ÁL TAL.”

Iiszor. Protocoláltatnak már it ten az úr asz ta lá ra
tar to zó ké szü le tek, úgy egyébb temp lom hoz tar to zan dó
appertinentiák is.

Va gyon a Fel-Torjai Reformata Ekklésiának két
ládátskája, az egyik na gyobb, a má sik pe dig kissebb.

A na gyobb csi nál ta tott 1781-ben amint a raj ta lé -
võ esz ten dõ szám nyíl ván mu tat ja, ezen brassai kö zön -
sé ges zár va gyon. Ezen lá dá ban vad nak bézárva az úr -
asz ta lá ra tar to zó ké szü le tek illy rend del:

1mo Ab rosz ta lál ta tik négy, in nro. 4. Ezek kö zül
egyik szkofiummal var ra tott, ezt régenten né hai ál dott
emlékezetü ORBAI Klá ra as  szony ajjándékozta. Má so -
dik, szép len gyolcs, a közepin és a szé lin retze vagy
tsipke va gyon. Ezen a mint a ré gi jegy zés mu tat ja con-
ferálta if jabb KÖNTZEI Ferentzné BENKÕ Klá ra asz  -
szony. [11] Har ma dik kö zön sé ges stolos ab rosz, ezt
Tit. BÁR DI Elekné SZABOSZLAI Re be ka as  szony
adá. Ne gye dik egy le pe dõ for ma, igen nagy, szép és vé -
kony ab rosz, me lyen mun kás retze kö tés va gyon, ezt
ajjándékozta nem ré gen a né hai Potsa Dá vid Úram öz -
ve gye Tit. Köntzei Ilo na as  szony.

2do Kesz ke nõ va gyon hat, in nro. 6, az egyik
egy kis ded ré gi meg avult potyolat kesz ke nõcs ke, 8
tsillag van a széllein, arany és ezüst fo nal lal mes ter -
sé ge sen ki dol goz va. Má sik, egy szép fej ér gyolts
kesz ke nõ, mely nek a kö ze pe és a szegeletei arany vi -
rá gok kal va gyon varva, és a négy sze ge in arany pa -
szo mán tocs kák ta lál tat nak szé pen fel al kal maz tat va,
ezt is Titt. KÖNTZEI Ilo na as  szony POTSA Dávidné
ajjándékozta. Har ma dik, egy gyolts kesz ke nõ, zõld
sellyemmel va gyon megvarva, mell yen az ADA Ilo -
na ne ve zõld sellyemmel felvarva olvastathatik,
amint hogy ma ga is ajjándékozta. Ne gye dik, nagy
potyolat kesz ke nõ, arany fo nal lal ve res és zõld sell-
yemmel meg var ra tott, szép vi rá gok kal fel éke sít ve, a
négy szegin négy sellyem rojt va gyon. Ezt
Peselneken la kó Titt. POTSA Ferentz Ur a fe le sé gi -
vel, KOZ MA Thérésia as  szon  nyal ajjándékozta. Ötö -
dik, egy szép fej ér potyolat kesz ke nõ, arany vi rá gok -
kal kö rül éke sen megvarva. Ha to dik sellyem kesz ke -
nõ mellyre a tsillagokat mellyek raj ta vad nak, ADA
Ilo na as  szony ad ta ugyan de ma ga ezen sellyem kesz -
ke nõ, ugy a fen nebb em lí tett ötö dik potyolat arany
vi rá gos kesz ke nõ, is rész sze rint az el ada tott,
kengeteg, 9 ab ro szok nak és ken dõk nek árrokból, rész
szerént pe dig a jóltévõ hallgatoknak expensájokból
[12] vá sá rol ta tott. Volt pe dig az el ada ta tott, meg avult
por té kák nak az ár ra Flor. 3 és Dr. 69. Ezt pe dig a
jóltévõ ekklésiának tag jai kö vet ke zen dõ kép pen
potolták:
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3szor Kö vet kez nek az urasztalára tar to zó edé nyek
ily rend del:

1mo. Va gyon egy más fél ku pás onn palatzk bor -
nak valo, illyen írás va gyon raj ta [14]:
“CONFERÁLLYÁK FEL SÕ TOR JÁ RA NEM ZE TES
TUSSA MÁR TON URAM ÉS FE LE SÉ GE KOVÁTS
DORA, KÉZDI SZÉ KI EK MARTONFALVIAK;
1696 Die 30ma NOVEMBRIS.”

2do. Va gyon egy onn fedelü sár ga kantsó mellyett
aján dé ko zott né hai Tit. BODO Ádám és fe le sé ge
KÖNTZEI Juliánna.

3tio. Va gyon két ezüst po hár és há rom ezüst
tányérotska, mind a két po hár tal pas és arany füs tös. Az
egyik magassabbatska a má sik nál, li li om for ma vi rá -
gok lát tat nak a kerületin, inscriptio nél kül van. A má sik
törpébbetske, jól le het capacitássokra néz ve szin tén
egyen lõk, ezen sintsen sem mi írás. N.B. Pondussára
néz ve a ma go sabb po hár, a tör pébb nél csak igen ke vés -
sel nyom töb bet, egy fer tá lyos egyik sincs, ha nem jó val
ki sebb.

A tángyér, az el sõ, arany füs tös, nics raj ta írás
vagy va la mi egyébb jegy, ha nem a szé lin egy ke reszt és
an nak közepibe há rom betü: IHS. A má so dik egy vás-
lott ezüst tángyérocska, ez is írás nél kül van. A két el -
sõbb kitsiny ezüst tángyérotskákból. POTSA Dá vid Ur
öz ve gye Titt. N.B. KÖNTZEI Ilo na as  szony egy szép
na gyot arany füstel re no vál ta tott mell yen illyen isncrip-
tió va gyon: “REN. ILO NA KÖNTZEI 1806.”A har ma -
dik is szin tén illyen küsded ezüst tángyér, tsak hogy
ezen már inscriptio is va gyon e sze rint: “CURAVIT
SPECTABILIS D. GABRIEL KÖNTZEI V. COMES
ET ASSOR. COMITATUS ALBENSIS CUM CON-
SORTE SUA CATARINA SZANYISZLO AN NO
DOMINI 1735 ECCLESIAE FEL TORJAE.”

[15] 4szer. Va gyon egy szotyrocska is, mely ben
az urasztalára tar to zó apparatust, a temp lom ba, az egy -
ház fia ál tal ki szo kott vi tet ni és eb ben a szotyorba egy
ken der bõl szõtt ken dõ, mely nek a két vé ge ve res fej tõ -
vel va gyon ölt ve.

Utol já ra vad nak még ezen na gyobb lá dá nak a fi á -
ban hol mi aproság, igen ke ve set érõ jegy zé secs kék. It -
ten conserváltatik az Ecklésia ki adott capitálist pén zi -
nek is az interesse, amely bõl a megyebiró urak a
ruinákra szok tak erogálni. De ta lál ta tik itt egy da rab
bõr is mellyel a na gyobb ha rang nak üteit fel le het köt ni.

A temp lom er de i rõl va ló ré gi le vél, mely íra tott
1603-ban. It ten va gyon úgy 2do egy csomoban az alsó-
karatnai ekklesiával per le ke dõ sok da rab le ve lek.

A per sely ládátska kö vet ke zik

Ezen a per sely ládátskán is jó zá rocs ka va gyon,
eb ben szo kott állani a per sely be gyülõ, igen ke vés sszá-
mu pénzetske. Az ekklésiának tar to zó adó sok nak kö te -
le zõ le ve lei is eb ben ta lál tat nak. Úgy némû-némû dol -
gok ról va ló isntructiok is nemkülömben a Domesticum
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Méltoságos SZÉ KELY Klá ra as  szony PÉTSI Majorné 1 20
T. KÖNTZEI Gáborné as  szony 68
T. POTSA Dávidné KÖNTZEI Ilo na as  szony 96
T. BÁR DI Elek Ur és fe le sé ge SZABOSZLAI Re -
be ka as  szony

60

T. KÖNTZEI Far kas úr és fe le sé ge KÖNTEZI Sá ra
as  szony

1

T. KÖNTZEI Ist ván úr és fe le sé ge SZABOSZLAI
Éva as  szony

48

T. KÖNTZEI And rás ur és fe le sé ge HENTER
Krisz ti na as  szony

68

KÖNTZEI Sigomnd fe le sé gi vel 6
BA BOS Gá bor fe le sé gi vel 12
KÖNTZEI Im re fe le sé gi vel 24
VAJNA Susánna, KÖNTZEI Lajosné 12
ADA And rás 24
FÜ LÖP And rás 3
ER DÕ Ferentz 6
KOVÁTS Pál 8
GÁL Ferentz 6
KOVÁTS Já nos 6
BARTUS Már ton 12
BARTUS Mi hály és fe le sé ge 12
BARTUS Lász ló fe le sé gi vel 12
NAGY Jósefné 15
KOVÁTS Mihállyné, ne mes 8
KOVÁTS Dá ni el, ne mes fe le sé gi vel 24
KOVÁTS MINKA Já nos 6
TOR SA Mihálly 4
KERESZTELY And rás 9
KERESZTELY Ist ván 6
[13] KÖNTZEI Áronné 6
KOVÁTS La jos fe le sé gi vel 12
VENTZEL Ádámné, CSÁ SZÁR Ág nes 24
INTZE Ist ván, karatnai 4
DE ME TER Gá bor tzigány 6
BARTUS FERENTZ iffjú le gény 6
BARTUS An tal iffjú le gény 6
BA TUS And rás iffjú le gény 6
BARTUS Ist ván iffjú le gény 6
BA TUS Pál 12

Fel-Torjáról a kesz ke nõk re ezek ad tak Flor. Dr.

T. KOVÁTS Mihálly uram és fe le sé ge KÖNTZEI
Klá ra as  szony 

68

T. SZA BÓ An tal Pap és fe le sé ge PE TÕ Má ria 24
T. PE TÕ Jósef kán tor uram 24
SZÖTS Mihálly 4
KOVÁTS Ist ván, Mihálly fia 3
VOLLONTS And rás 4
VOLLONTS Andrásné öz vegy 3
SOLYOM Ferentzné 10
KOVÁTS Josef 9
GAJDÜ Lász ló és fe le sé ge 6
RADULY Elek 6
SOLYOM Már ton 6
BARTUS Sá mu el 6
KOVÁTS And rás 4



Consistoriumnak és a visitátionak is né mely vég zé sei s
egyébb aproságok is. Ugyan eb ben vad nak egy ru hács -
ká ba bé köt ve, va la mi ré gi félpotrák és krajrtzárok egy
kiss csomocskába.

To váb bá ezen jegy zõ könyv ön kivõl még va gyon
a Fel-Torjai Rta. Ekklésiának két Jegy zõ köny ve: az el -
sõ mely van in 4to egész börbe köt ve [16], ajjándékoz-
ta fel-tor jai Pe tõ Pál, all-csernátoni mes ter 1746 ban,
Januarius hol nap ban. Eb ben a könyv ben protocoláltat-
tak az ekklésia adossainak ne vei 1747-tõl fog va, és ez a
könyv azt is meg mu tat ja, hogy most actu va gyon az
ekklésiának foeneralo capitalis pén ze az adosoknál in
sum ma Flor. Hung. 598. Den. 90, az az ötszázki-
lencvennyoltz ma gyar fonitja és ki lenc ven pén ze.

Eb ben a könyv ben je gyez tet tek fel 1757-tõl fog va
mind azok, akik szü let tet tek, mind azok pe dig kik
megholtanak, sõt jó da rab idõ tõl fog va a né hai fel sé ges
Josef csá szár ren de lé se sze rint az új há za sok is proto-
coláltattak, amint a Jegy zõ könyv ki mu tat ja nyíl ván.

Má so dik Jegy zõ könyv va gyon fél bõr be köt ve in
folio, en nek a táb lá ján ilyen titulussa va gyon:
“Protocollum Ecclesiae Reformatae Fel Torjensis. An -
no D. 1782.” Ez a fel-tor jai ekklésia költségin kö te tett a
vég re, hogy a fel sé ges királlyi ren de lé sek eb ben proto-
coláltassanak, ugy a Ge ne rá lis Synodussnak is kö zön -
sé ges ha szon ra tzélozó ren de lé sei, ugy a temp lom és is -
te ni tisz te let re tar to zó min den vé ge zé sek is.

A har ma dik könyv már ez, mellyben ezen jegy zé -
se ket hellyheztettem.

[17] To váb bá va gyon egy ke resz te lõ on kan na,
nem igen nagy, en nek fe de le is va gyon onból, iscriptio
raj ta nem ta lál ta tik.

A fel-tor jai ének lõ mes ter szá má ra va gyon egy
Graduál is, vagy ré gi nagy éne kes könyv, melly jött ki
Debretzenbe 1736 esz ten dõ ben. Ezt a temp lom ba
ajjándékozta Né hai fel-tor jai PE TÕ Pál aki al só
Csernátoni mes ter volt. Ez a mes ter gond vi se lé se alatt
va gyon.

Haloti al kal ma tos ság ra tar to zó por té kák

Va gyon négy vas ka ri ka ko por só ba va ló, melyel a
halottakot szok ták a te me tõ be ki vin ni. Ezek az ekklésia
költ sé gén ké szí tet tek. Most a pa pi házlál szok tak állani.
Ezek hez a vas ka ri kák hoz va gyon két fe nyõ rúd is, mel-
lyekkel a test el szo kott vi tet ni.

Protocoláltatik már it ten a Fel-Torjai Refomatum
Temp lom hoz tar to zó pa pi la kó hely, a joszágon lé võ
épü le tek kel, ugy a pa pi jó szág hoz tar to zó szán tó föl -
dek kel és szé na fû he lyek kel egye tem ben 1mo. A pa pi
jó szág az er dõ re fel já ró úton in nen esik, ép pen általel-
lenben a temp lom mal amely tisz tes sé ges és szép tá gas.
En nek fellyül most [18] vicinusssa a bá ró al-torjai
APOR Pé ter Uram job bá gyá nak, ZÖLDE György nek
la kó jó szá ga, ahol pe dig ugyan csak a fel-tor jai ekklésia
os ko la mes te ri jó szá ga.

A pa pi jó szá gon illyen épü le tek ta lál tat nak

A ka pun be lõl egy mélly kút amely bõl a vi zet csi -
gán, ke rék kel von ják.

Egy sendellyes ket tõs pa pi ház a mely épült volt
meg 1740-be. A ge ren dá ján chronossticonba ez az
inscriptio ol vas ta tik: “EXTRUCTA MINISTRO
VERBI DEI GEORGIO HENTER FUNCTIONIS
SUA INITIO An no 1740.” Ezen ket tõs ház nak há rom
ajtaji vagynak, a két kül sõ aj tó kon jó zá rok és vas
sorkok ta lál tat nak, a bel sõ ajton pe dig me lyen a kis
ház ba bé me gyünk, csak egy vas gilicsecske és egy re -
te szecs ke va gyon.

A két ház nak öt üveg ab lak ja va gyon, a ki sebb nek
a két ab lak ja onba va gyon fog lal va, a na gyobb nak pe -
dig a há rom, fá ba va gyon bérakva. Az ekklésiának a
há zak ba nintssenek egyéb por té kái, ha nem a két ház -
ban két kemenczei, 4 egyes szék, egy ebéd lõ ke rek asz -
tal. Eze ket az ekklésia BARTOK Mi hál  lyal csi nál tat ta
ak kor mi kor én it ten ujj pap vol tam, t. i. 1786-ban.

NB. Ezen ház nak a fe de le meg ro mol ván, új ra
sendellyeztettett 1801-ben Titt. BÁR DI Elek és
KOVÁTS Mihálly Urak megyebiróságokban.

[19] Va gyon itt a pa pi jósszágon két csûr, az
egyik ré gi és épült volt 1725-ben mint az agy fá ján meg
le het lát ni. Ugyan ezen csûr nek a ko szo rú fá ján, az al só
odor nak az elejinél, illyen írás va gyon: “FUNDA-
TORE MOSE SZENT KIRÁLLYI SEX. Annos HEI
C[!]LOCI LEVITAM AGENTE. An no 1725”

A má so dik Csür mely sok kal na gyobb az el sõ nél
épí te tett 1800-ban Titt. BÁR DI Elek és KOVÁTS
Mihálly Urak és Vi téz lõ SOLLYOM Ferentz me gye bí -
ró sá gok alatt.

Istáló va gyon ket tõ egy fedel alatt. Ugyan mel let -
te ár nyék szin is, mind szal ma fe dél lel.

Ga bo nás ház is szal ma fe dél lel va gyon, allatta egy
ré gi hit vány kõpinczecske. A sü tõ ház is szal má val fe -
dett, a hijjan a kemetze fe lett va gyon 15 szál gelentzei
desz ka.

Há rom rekeszü ser tés paj ta ez is szal ma fe dél lel.
Mind az ud var, mind pe dig a Csürös kert ka pui

desz ká ból vad nak késztítve, vas ka ri ka tartya sorkaikot.

Kö vet kez nek a pa pi Jó szág hoz tar to zó szán tó föl -
dek

A Valáli Fel sõ Ha tár ban va gyon eegy da rab, kö -
zel az Eg res pa tak hoz, Tsipkes Domb ne ve ze tû hellyen,
en nek a kül sõ vé ge ka szá ló nak va gyon hagy va, fellyül
szomszédgya ezen föld nek a VAJNA Majroné SZÉ -
KELY Klá ra as  szony szán tó föl de. Alól pe dig va gyis
az Egrespatak fe lõl béfélig a B. APOR Pé ter Ur
Volálban la kó BENKÕ Josef ne ve ze tû job bá gyá nak
szán tó föl de. Azon be lõl pe dig a KÖNTZEI Áronné és
KÖNTZEI And rás Uramék ka szá ló kert je ik.

Ugyan azon ha tár ban Pa tak Alfeliben egy jó 6 vé -
kás föld, en nek felyül vicinussa voláli providus KE RE -
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KES Já nos föl de, alól pe dig a né hai KÖNTZEI Áron
uram szán tó föl de, mellyet most actu BÁ LINT An tal
bir az idõsb KÖNTZEI Gáborné as  szo nyom szol gá ja.

A voláli ha tár ban Szármánra ru gó ban vagy is
Nagy Rész nevü Láb ban va gyon egy két köb lös vagy
an nál is nagyobbatska föld, en nek a völgy fe lõl szom -
széd ja a VAJNA Majorné SZÉ KELY Klá ra as  szony
feltorjai TOR SA And rás ne vû job bá gyá nak föl de en -
nek a völgy fe lõl szom széd ja a VAJNA Majorné, SZÉ -
KELY Klá ra As  szony, fel-tor jai TOR SA And rás ne vû
job bá gyá nak föl de. Karatna fe lõl pe dig a PE TÕ Má ria
fe le sé gem szán tó fõldje.

A fel-tor jai fel sõ ha tár ban, Túlso Bértzen egy
barazdán két hold va gyon. En nek felyül szom széd ja a
fu tás fal vi LUKÁTS Már ton föl de. Alol pe dig az al-tor-
jai SI MON Lörintz szán tó fõlde me lyet most actu, fu -
tás fal vi BARDOTZ Lõrintz bír.

Ugyan ezen láb ban alább, va gyon egy hold föld,
mellyet Fõldnek is hív nak. En nek vicinusssa fellyül fu -
tás fal vi PÁL And rás föl de, Alól pe dig a bá ró APOR
Lászlóné, PIN TYI Já nos ne ve ze tû job bá gyá nak szán tó
föld je.

[21] A fel-tor jai al só ha tár ban, Sikartyus nevezetü
láb ban, va gyon egy ba ráz dán két hold föld, en nek alól
vicinussa B. APOR Pé ter Ur al-torjai job bá gyá nak JA -
KA BOS An tal nak föl de, fellyül pe dig a mel let te lé võ
Gyep, mell yen a völgy fe le bémennek.

Szé na fû hellyek

A voláli ha tá ron, Hönye ne vû hellyen va gyon egy
da rab szénafûhelly, en nek a ha tá ra alól, a SÓ LYOM
Kristof föl de vé gi tõl fog va vé gig, le az Aroknak fe je és
a bémenõ Arok fe ne ke, a Hõnye patakáig. Felyül pe dig
a HE RE Já nos, CZERJÉK Jósef Ur, voláli job bá gyá -
nak ka szá ló hellye.

Szénafûhelly va gyon az er dõn, Holt Al más nevü
hellyen, ez igen bok ros helly, mind a két ol da la árok kal
vé te tik kö rül.

Mind ezt a két szé na fü vet, mind pe dig a fen nebb
em lí tett szán tó föl de ket, a fel-tor jai pap ma ga szá má ra
míveli, mi vel csu pán csak a pap nak legáltatták, mind -
ezek a pa pok bír ták mind ég ez elõtt is, ez után is azok
fog ják bír ni.

Itt már kö vet ke zik a temp lom hoz tar to zó kü lö nös hely

A fel-tor jai temp lom nak va gyon egy szép ke rek
bikk er dõcs ké je, eb bõl ha mi hasz not le het proszperalni,
a fordítattik a temp lom szá má ra. A parochiális épü le tek
is mi dõn meg ro mol nak in nen corrigáltatnak.
Notandum, ezen er dõ rõl va ló [22] le vél, fel-tor jai Ne -
mes KOVÁTS Mi hály me gye bí ró uram nál va gyon, ma -
gá hoz vet te volt, a pa pi sz. visitatio meg is pa ran csol ta
volt, hogy ad ja be az ekklésia lá dá já ba, de még bé nem
ad ta mind e mái na pig. NB. Be ada tott vide pag. 15.

A fel-tor jai temp lom hoz tar to zó mes te ri la kó jó -
szág és azon lé võ épü le tek je gyez tet nek fel.

A mes te ri jó szág nak felyül a pa pi jó szág szom -
széd ja, alól pe dig a KOZ MA Gá bor gyü möl csös kert je.
Az épü le tek már mellyek a jó szá gon vagynak így kö -
vet kez nek.

1mo. A mes te ri ház ket tõs, füst há za is va gyon, ez
épí te tett vala 1794-ben a Classsis vé gi be va gyon
alólfelõl, en nek fa lai nem ujjok, ha nem a ré gi
állapotjában egésszen megmaradott, csak ép pen a szar -
va zat ja ujítatott meg. Ré gen szal má val vol tak ezek a
há zak béfedve, most pe dig, hogy új ra épít te tett, vé gig
bé sendelyezett a clasissal egye tem ben. A mes te ri ház -
nak az aj ta ja jó vas zár ral va gyon, az aj tó sorkok is vas -
ból ké szí tet tek tiszteségesen. A kemetze zõld má zas. A
na gyobb há zon két üveg ab la kok vagynak, ugyan a ki -
sebb há zon is két üveg ab la kocs kák. Pintze is a ház
alatt va gyon, [23] kõ bõl va ló. Egyéb substantiája a me -
gyé nek a mes te ri ház ban nem ta lál ta tik, ha nem csak
egy fej ér fes tet len ken dõ szeg vagy fo gas. A ház nak ge -
ren dá ján ez az inscriptió va gyon: “FEL TOR JAI PE TÕ
JÓSEF OS KO LA MES TER NEK ÉPITTETETT UJJ
HÁZ An no 1794 Aprilisben TITT. BÁR DI ELEK ÉS
KOVÁTS MIHÁLLY URAK MEGYEBIRÓSÁGOK
ALATT;”

A fûstház aj ta ján re tesz va gyon, ugy a classsis aj -
ta ján is. A classisnak két üveg ab la kai vagynak,
kementze is va gyon ben ne ve res kály hák ból. NB. Mi -
dõn 1794-ben a ré gi meg rom la do zott mes te ri ház el há -
nya ta tott, an nak a kü szöb lábján illyen írást ta lál tunk:
“A.D;1663 COMBUSTA ET RENOVATA EST An no
EODEM MAGISTRO P.T. PETRO KOPIAS VASAR
HELLYI”

2do. Va gyon istáló ket tõ, egy árnyékszin is mel -
let te szal ma fe dél lel.

3o. Ser tés paj ta ket tõs, ez is szal ma fe dél lel.
4o. Nem ré gen re no vál ta tott csür szal ma fe dél lel.
5. Az uttza ka pu mell yen a mes te ri jó szág ra béjár-

nak, mind a kissebb, mint a na gyobb desz ká ból va gyon
ké szít ve.

A mes ter nek se szán tó föld je, se ka szá ló hellye
nin csen, ha nem a fel-tor jai te me tõ be a mi szé nács ka te -
rem, an nak har mad ré sze a mes te ré. Ugy az ot tan [24]
te rem ni szo kott vad gyü möl csök nek is a har ma da.

A Pa po kat jegy zem fel a kik az el múlt seculum-
ban it ten a Fel-Torjai Ref. Ekklésiában laktanak és
szolgáltanak.

Ami már a pa pok állapotját il le ti amint csak ki nyo -
moz hat tam, ne ve ze te sen a fel-csernátoni Rta. Ekklésia
Jegy zõ Köny vé bõl, úgy lá tom, hogy a múlt seculumban
szin te az elejin, úgy mint 1723-ban fel-tor jai pap
SZENT KI RÁ LYI Mi hály volt aki egy szer smind a K.
Venerabilis Tractusnak T. Esperestye is volt eb ben az
idõ ben, aki, úgy gon do lom ek kor is idõs em ber volt,
mert a fija amint fen nebb meg je gyez tem SZENT KI RÁ -
LYI Moses, a ki sebb és ré gibb pa pi csürnek a ko szo rú
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fá já ra ezt ír ta vala, hogy 1725-ben mi dõn a csûr épí te tett
it ten ha to dik esz ten dõs le vi ta volt. Már en nek az atya
SZENTKIRÁLLYI Mihálly es pe rest uram eb ben az
ekklésiában holt-é meg? vagy egye bütt, én an nak vé gi re
nem jár hat tam, ha nem csak ugyan azt hiteleles írá sok -
ból lát tam, hogy ezen es pe res után az 1730-dik esz ten -
dõ ben fel-tor jai pap volt K. Vásárhellyi KOVÁTS Mik -
lós, aki eb bõl az ekklésiából el ment Martonfalvára pap -
nak 1739-be s talám ott is ha lá lo zott meg.

[25] KOVÁTS Miklos pap hellyében secundált it -
ten tisz te le tes bodoki HENTER György Uram, aki a
kézdi-vásárhellyi rectorságból ide fel-tor já ra a sz. pa pi
hi va tal nak follytatására meg hí vat ta tott s el is jött 1740-
ben. Szol gált is eb ben az ekklésiában hasz no son és elõ -
me ne te le sen 47 esz ten dõ kig. Meg ha lá loz ván, 1787-ben
Pün kösd ha vá ban el is te met te tett ugyan ak kor Ál do zó -
csü tör tök ön, it ten, Fel Tor ján tisz tes sé ge sen, nyugosz-
nak már hi deg te te mei a temp lom ke rí té si ben a Fel tá -
ma dá sá nak nap já ig.

Én ma gam a N. Enyedi Reformatum
Collegiumból mi dõn ott contrascriba vol nék, ide káp -
lán ság ra bé ho zat tat tam 1785-ben, ez után 1787-be Z.
HENTER György Uram ha lá la után az actualis pap ság -
ban is mag ma rad tam, me lyet mind ed dig elé az én Is te -
nem nek sz. se ge del me ál tal jó lel ki is me ret tel kivántam
foly tat ni, s ez után is a mig élek az én Is te nem nyujtson
né kem ke gyel met en nek vég ben vi te lé re mind vé gig,
hogy én ab ban gya ko rol has sam magamot, hogy bot rán -
ko zás nél kül va ló lel kem esméreti le hes sen, mind Is ten
s mind pe dig az em be rek elõtt.

A mes te rek rõl

It ten most az os ko la mes ter, fel-tor jai PETHÕ, Jó -
zsef Uram, aki már 37 esz ten de je, hogy a ma ga hi va ta -
lát eb ben az ekklésiában igen ked ve sen és ditséretesen
[26] foly tat ja. Õ ke gyel me elõtt a mes te ri hi va talt K.
Vásárhellyi NAGY Pé ter vit te, hány esz ten de ig nem
tu dom, NAGY Pé ter elõtt JÁNÓ nevezetü, ez is men-
nyi ide ig nem tud hat ni?

Kö vet kez nek már ezen fel-tor jai ekklésiának
elõljárói, akik az én pap sá gom nak ide je alatt 1785 esz -
ten dõ tõl fog va it ten vagy consistorok vagy megyebirák
voltanak:

A vár me gye ré szi rõl
T. KÖNTZEI Mi hály Uram consistor
T. KÖNTZEI Gá bor Uram consistor
T. KÖNTZEI Ger gely Uram consistor
T. BÁR DI Elek Uram consistor, me gye bí ró is sok ide ig
T. KÖNTZEI Far kas Uram consistor, megyebiró is
T. KÖNTZEI Sán dor Uram consistor, megyebiró
T. KÖNTZEI Ist ván Uram consistor
T. KÖNTZEI And rás Uram consistor
T. BA BOS Gá bor Uram
T. KÖNTZEI Im re Uram

A szé kely ség részírõl
T. fel-tor jai KOVÁTS Mihálly Uram, megyebiró

sok idõ tõl fog va
SOLYOM Ke le men consistor
KOVÁTS Ferentz consistor
SOLYOM Ferentz megyebiró ke vés ide ig
RADULY Elek consistor
VOLLONTS Ist ván consistor

[27] Egy ház fi sá got vi sel tek a vár me gyé rõl
GÁL Já nos sok ide ig, ab ban is holt meg
DOBRI Mi hály senior providus
DOBRI Mi hály ju ni or providus
INTZE Ist ván ju ni or providis

A szé kely ség ré szi rõl
BARTOK Jó zsef ka to na, sok ide ig
GAJDÓ Lász ló providus
SZÕTS Mi hály ka to na
BARTOK Im re ka to na
BARTOK Ferentz providus
VOLLONTS And rás ju ni or ka to na
BARTUS Sá mu el ka to na
GÁL Sá mu el ka to na

E kö vet ke zen dõk is megyebirák vol tak az ekklésián
T. KÖNTZEI Gá bor Uram F. Volálból
T. PE TÕ György Uram F. Tor já ról
KOVÁTS Pé ter a ka to na ren den
VOLLONTS Ist ván Ka to na ren den le võ, An no 1821
T. KÖNTZEI Gás pár Uram Fel sõ Volálból
T. KOVÁTS Elek Uram Fel Tor já ról

[28] Em lé ke zet re mél tó meg jegy zés

Az 1802-dik esz ten dõ ben Oktobernek 26-dikán
De me ter nap ján, dé li 12 óra után mint egy más fél fer -
tállyal, oly ret te ne tes föld in du lás lén egész Há rom szé -
ken és a Bartzaságon, ami lyent a mos ta ni em be ri rend
so ha se ér zett és ta pasz talt. Emi att Há rom Szé ken sok
szép temp lo mok és tor nyok öszve om lot tak, le sza ka -
doz tak, ha szon ve he tet le né té tet tek. Ek kor szakadoza bé
a mi fen nebb le írt di csõ sé ges fel-tor jai reformatum
temp lo munk nak boltozattya is, mely szép ujj or go nán -
kat, a sanctuariumban lé võ ülõ szé ke in ket és az urasz-
talát is, öszve ron tot ta, a temp lom te te jé ig fel me nõ
gebir is a szi vár vány fe lett leomlék és sok cse re pek a
temp lom fedelirõl lerázódtanak. Meg es vén azért ezen
sé rel mes és ke ser ves rom lás az Ur Há zán, még eb ben
az esz ten dõ ben mingyárt a temp lom épí té si re
megkivántató materiálékot kivántuk meg sze rez ni, s vá -
sá rol ni. El sõb ben is Gelentzén deszkákot vet tünk, mely
desz kák ra az ekklésiának ke be li be lé võ ke gyes
jóltévõink kö vet ke zen dõ kép pen ada toz tak, amint a
lajst rom ból mindgyárt ki fog tettzeni:
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32] Ezen fen nebb em lí tett jóltevõknek alamis-
nájokból, amely desz kák vá sá rol tat tak, azok ból ké szí -
tet tek a temp lom épí té sé re megkivántató ál lá sok.

A temp lom szá má ra mi kor a fa bolt haj tást va kol -
ták a kõ mû ve sek, vá sá rol tunk a Beretzkiektõl 15 ti zen -
öt má sa alabastrom kö vet. En nek a beretzki er dõ rõl va -
ló ki köl töz te té se ke rült 19 ma gyar fo rin tok ba és 48
pén zek ben. Ezen sum ma pénz repartiáltatván a fel-tor -
jai temp lom hoz tar to zó min den rend bé li hallgatokra, az
elébb va ló és jobb tehetségü ne me si ren dek fi zet tek
min den ház tól fél-fél fo rin tot, az az 50 pén ze ket. Ugy
mi is, bel sõ sze mé lye kül, a ki sebb ne me sek pe dig és a
ka to nai ren dek 25 pén ze ket. Az öz ve gyek, job bá gyok
és kö zön sé ge sen az osporások 10 pén ze ket fe jen ként,
ezszerént állotuk ki az ala bást rom kõ nek az árát, mely -
re néz ve nem tartám ide szük sé ges nek lajst rom ba le ír ni
ezen ekklesiánkbéli em be rek nek ne ve i ket. 1mo azért,
mert fellyebb meg írat tak akik desz ká ért fi zet tek, itt is
ép pen azon há zak és sze mé lyek fi zet tek az alabas-
tromért. 2do ked vez tem az pa pi ros nak is, hogy ma rad -
jon ne ve ze te sebb dol gok nak protolátiojára.
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[29] A vár me gyé rõl desz ká ra ada koz tak
a kö vet ke zen dõk Flor. Dr.

T. KÖNTZEI Ilo na as  szony n. POTSA Dá vid ur öz ve gye 2 40
T. BÁR DI Elek ur és fe le sé ge SZABOSZLAI Re -
be ka as  szony 50

T. KÖNTZEI Far kas úr és fe le sé ge KÖNTZEI Sá ra
as  szony 50

T. KÖNTZEI Ist ván úr és fe le sé ge SZABOSZLAI
Éva as  szony

50

T. KÖNTZEI Gáborné HENTER Ág nes as  szony 50
T. KÖNTZEI And rás úr és fe le sé ge HENTER
Krisz ti na as  szony 50

T. KÖNTZEI Gá bor úr és fe le sé ge PE TÕ An na as  szony 50
T. KÖNTZEI Lajosné VAJNA Susánna as  szony 50
T. KÖNTZEI Im re ur és fe le sé ge BODO Rákhel 50
T. KÖNTZEI Mi hály ur és fe le sé ge KOVÁTS Klá -
ra as  szony 50

T. BA BOS Gá bor ur és fe le sé ge BENKÕ An na as  szony 24
BAKTSI Ádám ur 24
KOVÁTS Feretz karatnai ka to na 24
KOVÁTS Pál ka to na 24
INTZE Ist ván providus 24
ER DÕ And rás 24
ER DÕ Ferentz 24
INTZE Josef 12
FÜ LÖP And rás 24
BARTOK Láz ár providus 12
BO KOR Josef providus 6
DOB RA Já nos providus 3
INTZE Já nos providus 12
GÁL Ferentz 12
JAN KÓ Már is 3
NE MET Josefne 6
KOVÁTS Já nos ka to na 24
BARTUS Már ton 24
BARTUS Lász ló 24

Sum ma hujus lateris             Florenos H. 10 20
Fl. D.

[30] Translatum 10 20
KOVÁTS La jos ka to na 6
BARTUS Pál ka to na 6
KOVÁTS Mis ka prrovidus 6
KOVÁTS Minkáné provdis 24
TOR SA Mihálly 12
KOVÁTS Jánosné 6
KOVÁTS Daniel Ne mes 24
TSÁSZÁR Ág nes, VENTZEL Ádámné 14
Nagy Josefné, TSÁSZÁR Susa 14
KÖNTZEI Rosália 6
KERESZTELLY Ist ván providus 12
KERESZTELLY And rás providus 12
BARTUS Mihálly 12
KOVÁTS Mihállyné, voláli ne mes 24
GYÖRGY Tamásné 6
FAR KAS Ferkõ tzigány 6
BALÁS Josi 6
Öreg INTZE Josefné 51/2

JANKONÉ Providus 3
KÖNTZEI Má ria 9
BARTUS Ist ván 10
A vár me gye ré szi rõl va ló alamisnának sum má ja
Flor. Hung. 12, 43 1/2

[31] A fel-tor jai jóltévõk így kö vet kez nek Flor. Dr.

T. KOVÁTS Mihálly Ur és fe le sé ge, KÖNTZEI
Klá ra as  szony 50

K. V. SZA BÓ An tal pap, fe le sé gé vel PE TÕ Má ri á val 1 20
T. PE TÕ György ur fe le sé gé vel BODO Susánnával 24
KOVÁTS Pé ter ka to na 24
GÁL Sá mu el ka to na 12
BARTOK Pis ta, And rás fia, providus 12
KOVATS Mis ka providus 12
CSOMOS Ferentz 12
SOLYOM Ferentz és Már ton, lo vas ka to nák 24
RADULLY Elek ka to na 24
TE MÉR DEK Sigmond providus 3
PAKOTS Ferenczné, SOLLYOM Bor bá la 3
KOVÁTS And rás 5
NAGY Já nos fi á val. PA JOR Já nos sal 12
TOR SA Ferentz providus 12
KOVÁTS Ist ván providus 12
GÁL Lász ló ka to na 12
BARTOK Sán dor providus 12
GAJDÓ Lász ló providus 6
KOVÁTS Jósefné, katonáné 14
BARTOK Ádám providus 6
SOLLYOM Ferentzné lo vas katonáné 24
KOVÁTS Ferentz fi á val, ka to nák 24
KOVÁTS Gá bor ka to na 6
Ki sebb VOLLONTS Andrásné katonáné 12
VOLLONTS And rás ka to na 24
BARTOK Ferentz providus 12
BARTOK And rás providus 24
FÜ LÖP Josef providus 6
SZÖTS Mihálly ka to na 6
KOVÁTS Lászlóné katonáné 3
KOVÁTS Já nos providus 6
KO LO SI Já nos providus 3
BARTOK Pálné és BARTOK Imréné ka to nák 24
BARTOK Pál providus és DOB RA Josef 18

Sum ma hujus lateris                 Florénos H. 6 04



[33] Ittem em lé ke zet nek oká ért fel jegy zem, hogy a
temp lo mot re no vá ló mes ter em be rek conventiojok szerént
men  nyi fi ze tést percipiáltanak: K. VÁSÁR HELLYI ER -
DÕ Jó zsef áts mes ter em ber ugyan csak a fi á val if jabb ER -
DÕ Jó zsef fel, azért, hogy cse re fá val kiboltotta a temp lo -
mot, és hogy az egyik fa rát bészarvazta és be is cse re pez te
a temp lom nak, jól le het a contractusnak tar tá sa sze rint,
ezen fá rad sá gért a ne mes ekklésia tar to zott vol na fi zet ni
140 ma gyar fo rin to kat, de eb bõl öt fo rin to kat el en ged vén
az ács mes ter em ber, e szerént oreparato ment kéz pénz fi -
ze té se 135, id est: százharmintzõt ma gyar fo rint, min den
matériálét ma ga az ecclésia ad ván.

200, fû ré szen vá gott létzért a bol to zás ra és 17 szál
fe nyõ fa ge ren dá ért fi zet tünk fr. 27, d. 80.

500 na gyobb és ki sebb létz sze ge kért a fa bolt haj -
tás ba és ugyan oda va ló vas kap cso kért és kö ze pes vas
sze ge kért fi zet tünk Fl. 39, d. 80.

A kõmíves pal lér nak, a conventio szerént
SZÁJLER Pé ter nek fi zet tünk kéz pénzt fr. 120, bú zát
in natura há rom köb löt, pá lin kát is más fél ved ret, ku pá -
ja men vén dénáris 60. Is mét ezen pal lér nak a temp lom
két ab la ka i nak meg na gyob bí tá sá ért fl. 6.

171,1 vé ka mé szért mellyet per partes vet tünk, fi -
zet tünk fl. 93, d. 8.

Az asz ta los nak, K. Vá sár he lyi JANTSO Sá mu el -
nek, az as  szo nyok fe je fe lett valo ujj chorusért és a temp -
lom bé li [34] szé kek nek repárátiojáért fi zet tünk a con-
ventio szerént kész pénzt fl. 70. Tíz vé ka bú zá ra, igen
drá ga lé vén a bú za eb ben az idõ ben, fl. 24, d. 48. Desz -
ká ért 85 szá lért vas ta go kért és vé ko nyab ba kért, me lyek
szük sé ge sek voltannak a templomébli ujj chorusra és a
föld in gás mi att meg rom la do zott szé kek nek reparátiójára
(nb. azo kon kivül, mellyeket en nek elõt te a jóltevõk
alamisnájokból ál lá sok nak szer zet tünk volt), most ez
uttal ujabban fi zet tünk az ekklésiai cassából fl. 22, d. 94.

1200 létzszegért az uj chorusba és a temp lom be li
szé kek nek reparátiojára fi zet tünk fl. 11, d. 70. 1000
zsendely sze gért a cin te rem re fl. 1, d. 44. Ugyan a tzin-
teremre ezer sendelyért flr. 5.

Ezen temp lom épí té sé re tett na gyobb költ sé gek nek
sum má ja fl. 564, d. 44. N.B. Ezen költ ség ki rész szerént
az ekklésia capitális és in te res pén ze i bõl, rész szerént
alamisnából és az ecclésia er de jén ter mett fá nak az árá ból.
Ugy a temp lom boltozattyából le sza ka do zott tég la árrából
is. A kissebb expensák pe dig me lyek ezen na gyob bak kal
együtt a temp lom épí té sé re te te tõd tek, nyil ván kitettzenek
a megyebiró urak nak az 1803-dik, 1804-dik és 1805-dik
esz ten dõk re ké szí tett szám adó listájokból.

[35] El ké szül vén igen szé pen az 1805-dik esz ten dõ -
ben a re no vál ta tott temp lom, a nap ke let fe lõl va ló fa rá ra be -
lõl, ez az Inscriptio té te tett fel: “EZEN REFOR[MATA]
TEMP LOM KÕ BOLTYA A RET TEN TÕ FÖLD-IN DU -
LÁS BAN LE SZA KAD VÁN, AZ 1802-DIK ESZ -
TEN[DÕ] OCTOB[ER] 26-DIK NAP JÁN, AZ IS TEN
SE GE DE LEM ÁL TAL UJRA ÉPÍ TE TETT TEK[KIN-
TETES] KÖNTZEI FAR KAS UR CURATOR SÁ GÁ -

BAN, KOVÁTS FERENTZ ME GYE  BIRÓSÁGÁBAN.
K[ÉZDI] V[ÁSÁRHELYI] SZA BÓ AN TAL PAP SÁ GÁ -
BAN AN NO 1805. DIE 15-TA JUNY”.

Az as  szo nyok fe je fe lett valo ujj choruson illyen írás
va gyon: “A FEL TOR JAI REF. EKKKLÉSIA KÖLT SÉ -
GIN ÉPÍ TE TETT 1805-BEN. AZ UR AZ Õ SZENT SÉ -
GES TEMP LO MÁ BAN VA GYON. RET TEG JE AZÉRT
ÖTET MIND AZ EGÉSZ FÖLD NÉ PE. HAB. 2. 20.”

A temp lom bé li asz talt az elébbeni el rom lott szép
asz tal nak for má já ra, Tit[zteletes] KÖNTZEI And rás Ur
fe le sé gé vel együtt csi nál tat ta mell yen ez az írás ol vas ta tik:
“KÖNTZEI AND RÁS ÉS E. P. A HENTER KRISZ TI NA
1804-BEN IS TEN DITSSÕSÉGIRE TSINÁLTATTÁK”

[36] A temp lom épí té si re, ha zánk ke be lé bõl sze -
mé lye sen és név szerént im e kö vet ke zen dõk alamis-
nálkodtanak:
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Hung. fl dr.
M[éltos]gos SZÉ KELY Klá ra as  szony, PÉTSI Im re
Obeslajdinánd Ur hitvesse adott .

6

All Tor jai Tek[intetes] BENKÕ Já nos Ur 3 60
KIS Lukáts Ur 12
KIS Boldisárné KÖNTZEI Rákhel as  szony 12
POTSA Ferentz Ur Peselnekrõl 12
Az el rom lott or go ná nak reparatiojára im e kö vet ke -
zen dõk adakoztanak személlyesen a vár me gyé rõl:

Méltoságos SZÉ KELY Klá ra as  szony, PÉTSI
obeslajterné 5

PÓTSA Dá vid Ur öz ve gye, KÖNTZEI Ilo na asz  szony 10

CZERJÉK Jósef Procurátor Ur 1 26
Uzoni KIS Pál Ferentz Ur 10
KERESZTELY Ist ván 48
KERESSZTELY And rás 48
KOVÁTS Já nos, Minkáné fia 6
KOVÁTS And rás, Minkáné fia 14
KÖNTZEI Gá bor Ur 1 20
KÖNTZEI Bo ris ha ja don le ány 36
[37] An no 1805
KÖNTZEI Ist ván Ur 1
KOVÁTS Dá ni el ne mes 50
CSÁ SZÁR Susa, NAGY Jósefné 50
HENTER Ág nes as  szony, né hai KÖNTZEI Gá bor
Ur öz ve gye 1 20

KÁ DÁR Ferentzné, INTZE Susánna 12
KOVÁTS Já nos ka to na 50
KÖNTZEI Im re Uram 96
BÁR DI Elek Ur 1
KÖNTZEI Ka ta as  szony le ány ífju, K[ÖNTZEI]
Ist ván uré 1

GÁL Ferentz 50
KÖNTZEI Lajosné as  szony 50
KÖNTZEI Ben já min Ur 1
KOVÁTS La jos 36
KÖNTZEI Áronné as  szony 14
BAKTSI Ádám Ur 50
KÖNTZEI Már is as  szony le á nyai 24
FÜ LÖP And rás 12
ER DÕ And rás 28
ER DÕ Ferentz 6



Eh hez ad ván a vár me gyé rõl gyûlt 53 fo rin to kat és
72 Dénárrokat, lészen az egész or go ná ra gyûlt pén zek -
nek sum má ja Flor. Hung 60 Den. 60

[40] An no 1806-ban el ada tott egy vi se le tes fes té -
kes per den. 68

Az Urvacsorája ki oszto két ezüst tá nyé rok ból
egyet ké szí tet tünk, né hai PÓTSA Dá vid Úr öz ve gye,
KÖNCZEI Ilo na as  szony költségin.

Meg jegy zést ér dem lõ do log: Egy HATSU De me -
ter nevezetü, hidvégi ke res ke dõ, fes tõ, de a mel lett igen
ke gyes em ber jól le het ugyan nin csen a mi val lá sun kon,

ha nem a gö rög val lást kö ve ti, mind azon ál tal a temp lo -
munk szá má ra a légatussainknnak el sõb ben adott
Hidvégin Frol. 12

2do Conferalt kan tai adoságot KÁRÁBET Jó zsef -
tõl, me lyet KÖNTZEI Far kas megyebiró uram tõlle fel-
vivén az ekklésia cassájában bé is adott For. 56 id est
öt ven hat ma gyar fo rin to kat és 80 pén ze ket. Ez az ide -
gen vallásu ke gyes em ber megérdemlette vol na, hogy a
ne ve a temp lo munk ban is felírattassék.

[41] In An no 1807. A mes te ri ház ban az ekklésia
költségin csi nál tat tak a me gye bí ró ura im, egy fes tett
asz talt és po hár szé ket mely nek vas sar ka és horgoloja
va gyon. Eze kért az ekklésia Flor. 10 Den. 78.

NB. Ezt ma gok a me gye bí ró urak is fel je gyez ték
az ekklésiának azon köny vé ben mellyben az adó sok
vad nak. Videatur Protocoli illius pa gi na 443.

A ré gi temp lom bé li pul pi tus is a mes te ri ház ban
va gyon, nem külömben egy nagy Gradual az az Éne kes
Könyv, mellyet né hai PE TÕ Pál Uram aján dé ko zott
volt a fel-tor jai ekklésiának. A kán tor BISZAK Mik lós
uram gond vi se lé se alatt vagynak.

NB: A torny a temp lom erdelyin ter mett bikk fák -
nak pronevtussából sendelyeztetett meg.

[42] Mél tó sá gos SZÉ KELY Klá ra urassszony, vi -
ce colonellus PÉTSI Im re ur ö nagy sá ga öz ve gye lát -
ván a temp lom ban a prédikálló szé ket, hogy a ve res
bár sony te rí tõ el sza ka do zott, rongyolott, a hellyibe is te -
nes, ke gyes indulattyából, egy szép zöld Mántsester
szõr bár sony ból va ló ve res vi rá gok kal ké szült te rí tõt
aján dé ko zott, kö rül bé lé vén szeg ve ve res se lyem mel
is, az 1817-dik esz ten dõ ben.

Ugyan az em lí tett méltoságos as  szony ez elõtt
mint egy két esz ten dõk kel, aján dé ko zott az Úr asz ta lá ra
egy drá ga Levántin nevezetü, nagy zõld se lyem bõl va -
ló, igen szép kesz ke nõt is, me lye kért nem csak a mos ta -
ni ak, ha nem az ez után kö vet ke zõ ekklésiánk tag jai elõtt
is mind örök ké ál dás ban ma rad jon az õ nagy sá ga em lé -
ke ze te.

Is mét a fenn ne ve zett méltoságos urasszony ezen
mos tan fo lyó 1818-dik esz ten dõ ben, aprilis hól nap ban
a Fel-Torjai Ref. Ekklésianak, a to rony renovátiójára
aján dé ko zott 100, id est száz né met fo rin to kat, mely
sum ma pénzt az ekklésia a to rony renoválo meg újjíto
kõmíveseknek fi ze tett a vég hez [43] vitt mun ká ért.
Ezen ke gyes sé gi ért õ nagy sá gá nak az ekklésiabéli
elõljárók azon há lá da tos sá go kat nyíl ván aján lot ták,
hogy ha az Is ten õ nagy sá ga ez ár nyék vi lág ból
kiszólíttya. meg en ge dik, hogy a temp lom kö rül lé võ kõ
ke rí tés ben temettesenek el hi deg te te mei.

Te kin te tes KÖNTZEI And rás ur és fe le sé ge T.
HENTER Kristina as  szony a to rony va ko lá sá ra és kife-
jérítésére va ló me szet egésszen a ma gok költ sé gek bõl
ál lot ták ki. 

NB. Ezenivül Te kin te tes KÖNTZEI Andrásné T.
HENTER Kristina as  szony a temp lom fejérítésire is
aján dé ko zott 5 id est öt né met fo rin to kat.
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INTZE Jósef 50
INTZE Ist ván 10
KÖNTZEI Sá mu el szol ga bí ró ur 2 40
SZATHMÁRI Gá bor 1
BARTUS Már is, ha ja don le ány 14
BARTUS Már ton 50
BARTUS Samuel 12
KÖNTZEI And rás Ur 2
BÁ LINT An tal, iffju le gény 5
BANKÕ Gá bor 50
VENTZEL Ádámné s ki sebb, le á nyá val 1
A vár me gyé tõl az or go ná ra gyült alamisna pén zek nek sum má ja

For. Hung. 53 Den. 72
[38] Fel Tor já ról
KOVÁTS Mi hály Ur 10
KOVÁTS Elek Ur 34
SZA BÓ An tal Pap és fe le sé ge PE TÕ Má ria 1 10
PE TÕ György Ur 48
KOVÁTS Pé ter 48
KOVÁTS Mihálly, Csor ba sze gi 10
TSOMOS Ferentz 6
BARTOK Ist ván, And rás fia 2
SOLYOM Ferentz 24
SOLYOM Már ton 14
RÁDULY Elek 24
BARTOK Sán dor 6
TOR SA Ferentz 14
KOVÁTS And rás 6
BARTOK Ferentz 12
KOVÁTS Ist ván 6
BARTOK And rás 14
SZÕTS Mi hály 12
FÜ LÖP Jósef 12
KERESZTÉLY An na, KÁ DÁR Pálné 12
SZÕTS Istvánné, he gyen lako 12
BARTOK Pál 24
VOLLONTS And rás 6
KOVÁTS Sá mu el 6
SOLYOM Ferentzné 13
VOLLONT Andrásné 12
GÁL Lász ló 14
[39] SZÕTS Lászlóné 14
INTZE Já nos 12
PAKOTS Ferentzné 10
GÁL Re be ka, ha ja don le ány 42
K. V. BENKÕ Dá ni el Ist ván fia, csiz ma dia mes ter em ber 50
FERENTZ Mi hály Sz. Ke reszt úri, most Al Tor ján
la kik, ob si tos ka to na adott 50
Sum ma Flor.                                                  Hung. 6 88



Te kin te tes POTSA Dá vid Ur öz ve gye, Tek.
KÖNTZEI Ilo na as  szony a to rony ra és temp lom
fejesítésire fi ze tett, in summe 14 id est ti zen négy
Réhnens fo rin to kat.

Te kin te tes KÖNTZEI Ismael úr fi egy má sa me -
szet aján dé ko zott a temp lom fejérítésire, a to rony ra pe -
dig fi ze tett 4 né met fo rin to kat.

Te kin te tes PETHÖ György Úr egy pulkeretzi
emberbek, egy sze kér mész nek el ho zá sá ért vecturát fi -
zet te 6 né met fo rin to kat.

NB. Az ekklésiának több tag jai repártitio sze rint
fi zet tek amint a megyebiró urak lis tá já ból kitetczik, kö -
vet ke zen dõ képpen:

[44] A[nn]o 1818
T. KÖNTZEI Sá mu el úr Fl. Rh. 4 xr
T. BA RA BÁS Já nos úr 4
T. SZABO An tal, localis pap 4
Ne mes KOVÁTS Elek 2
[45] An no 1818
Fel-Torjai RÁDULY Elek gya log ka to na és jubi-

latus öreg káp lár, is ten fé lõ em ber a temp lo munk ke rí té -
si re in gyen, ke gyes in du lat já ból csi nált egy fej ér ajtot,
az ekklésia osztán vas sze gek kel meg ve ret te, An no
1830 die 1-ma Novembris. Az Is ten támaszszon még
több jóltévököt is a ma ga Szent Há za kö rül.

Al só Volálban lako te kin te tes CZERJÉK Jósef
procurátor ur, a fel-tor jai to rony nak épí té si re ajjándéko-
zott 4 Rhenens fo rin to kat és egy vé ka ga bo nát.

T. Karathnai KÚN Mihálly uram, a mes ter em be -
rek nek egy vé ka ga bo nát, me lyért a ne mes ekklesia
elõljárói azt igérték, hogy mi kor õke gyel me meg hal F.
Tor ján ha ran go zás sal meg tisz te lik.

[46] An no 1818
Méltoságos KÖNTZEI Jósef Ur, ki most

Kolosvárrát la kik, a volali VENTZEL Ádám nál lé võ
adó sá gát, mely ál lott 24 id est hu szon négy né met fo rin -
tok ból és 52 krajczárokból, scala sze rint, ami fel sõ-tor -
jai ekklésiánknak ajjándékozván fel is vet tünk, amely
sum ma pénz bõl az or go na reparátiojáért VÁLTER
Máttyás ne ve ze tû mes ter em ber nek fi zet tünk 18 Rh. fo -
rin to kat, ezen fellyül a töb bi fi ze tõ dött K. Vásárhlyre a
to rony ra megkivántatott vas kap csok nak ta xá já ban a
renovatio al kal ma tos sá gá val.

An no 1819 Die 28-va Junii
Te kin te tes PETHÕ Jósef úr, a gróf BETH LEN

Ádámné õ nagy sá ga preffetussa most ha zá ját meg lá to -
gat ván ajjándékozott ekklésiánknak egy kis csenget-
sücsskét, most a pa pi ház nak tetejin va gyon.

Is mét méltoságos KÖNTZEI Jósef úr, a Tit. BA -
KA Elek guberniális cancellista úr nál le võ adosságát
contractussánál fog va conferálta Fel Tor jai Refomáta
Ekklésiánknak, amely capitalis [47] tett scala sze rint 50
id est öven rehnens fo rin to kat és 45 kraj cá ro kat, eze ket
sok utánna valo já rá sunk után a né hai BA KA Elek úr
test vér ötse kur ta pa ta ki tit. BA KA La jos ur
ekklésiánknak in An no 1821 Majus hol nap kez de tin

béfizetvén, eb bõl egy pár szép onn kannkáért az urasz-
talára fi zet tünk Fl. Rh. 20 [MMeeggjj..:: Kö vet ke zik: xr. (az -
az kraj cár) 12, ki húz va]

Nbene. Min de nik kan nán ez az iscriptio va gyon:
“A FEL TOR JAI REF. EKKLÉSIÁÉ M; KÖNTZEI
JOSEF UR COL LAT. VASAR AN NO 1821-ben”

A töb bi ré sze a pénz nek az ekklésia egyéb szük sé -
gi re erogaltatott amint a szám adó lis tá ból meg le het lát ni.

In An no 1822 Die 24-ta Martii mél tó sá gos Szé -
kely Klá ra úr as  szony, né hai v. colonellus PÉTSI Im re
úr õ nagy sá ga ke gyes öz ve gye ne gyed fél sing gyász fe -
ke te posz tot aján dé ko zott a temp lom szá má ra, olyan
vég gel, hogy a Krisz tus kinszenvedésének Nagyhetin a
pa pi catedrára te rí tes sék úgy egyéb ne ve ze tes te me té si
al kal ma tos sá gok kal is.

[48] An no 1828
Te kin te tes fel-tor jai PETHÕ Jósef úr a gróf

BETH LEN Ádámné aszszony eõ nagy sá ga prefectussa
el néz vén ezen fel-tor jai ki csiny ekklésiának a sok mix-
tum matrimoniumok és valoban na gyon ren de let len há -
zas sá gok ál tal esett feletébb va ló el gyen gü lé sét, ke gyes
és Is ten dítsõségét né zõ buz gó in du lat já ból azon capi-
talis pén zei kö zül me lyek legalis in te res fi ze tés mel lett
elocaltatva vad nak az fen nebb em lí tett mél tó sá gos gróf
BETH LEN [MMeeggjj..:: Kö vet ke zik: BETH LEN, ki húz va]
Ádámnénál, Gróf GYU LAI Ka ta aszszony õ nagy sá gá -
nál 1000 id est ezer rhenens fo rin to kat mos ta ni banko
pén zek ben 11-ma septembris hujus An ni, oly
modalítással tes tál ta ezen fel-tor jai ekklésiának, hogy
en nek min den eszetndönként va ló interessét percipiál-
lyák ezen ekklesia fungens pap ja és fungens mes te re
cse kély és va ló ban gyen ge fi ze té sek potlásában, a pap -
nak két rész men vén, a mes ter nek pe dig a tertiálitás.
Ezen testamentalis dispositioról va ló documentum, az
ekklésia na gyobb lá dá já ban áll.

Ezen kivül ta lál tat nak még másrendbéli le ve lek:
1. A fel-tor jai ekklésia temp lo ma er de jé rõl egy

igen ré gi le vél mely költ 1603-dik esz ten dõ ben.
2. A fel-tor jai Ev. Ref. Ekklésia min den kül sõ és

bel sõ bonumairól va ló relatoria, va gyis fe lel te tés le vél,
költ 1814-ben Februarius 25-dik nap ján a Mélt[oságos]
Suppremum Consistor pa ran cso lat já ból.

3. A to rony mel lett le võ vi rá gos ker tecs ké rõl va ló
documentum költ 1819-ben Áp ri lis 4to.

[49] 4. Két relatoriák va la mi szán tó föl decs ké rõl.
5. Az also-karathnai ekklésiával a pör ben elé for -

du ló min den documentumok, a supremum Consis to -
rium deliberatumával egye tem ben a két ekklésia kö zött
va ló mé tá ról va gyis ha tár ról. Ez ide be a partialison el -
kez dõd vén folyt a communitáson, synoduson, on nan
appeláltatott a Fõ Consistorium ele i ben, in nen a favorá-
bile deliberátumát meg nyer te ezen Fel Tor jai Ev.
Refor. Ekklésia.

N.B. Ezen deliberátum az Ekklésia
Protocolumában is be va gyon ik tat va és ezek re igen
szük sé ges a jó gond vi se lés.
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6. A fel sõbb ség pa ran cso lat já ból a fel-tor jai
ekklésiának kel lett csi nál tat ni egy ollyan réz pe csét
nyo mot, mely re rea mettzetett az ekklésia ne ve is, mel-
lyért kel le tett fi zet ni Flor. Hung. 6. Ez áll va gyis tar-
tatik a ekklésia na gyobb lá dá já nak a fiokjában.

7. A Visitátiónak mely Fel Tor ján 1832-ben 8-va
[MMeeggjj..:: Kö vet ke zik: Aprilis, ki húz va] Februarii tar ta -
tott, va gyon egy deliberatuma a Fel Tor jai Ev. Ref.
Ekklésia föl de i rõl, me lyet a pap szokot min den kor
colálni a ma ga szá má ra. NB. ez a Méltoságos
Supremum Consistorium pa ran cso lat já ból ké szült,
relatoriában be lé va gyon rét el ve a temp lom erdelyirõl
szólló, ré gi le vél lel egye tem ben.

8. Egy jó tsomoba köt ve az Ekklésia pén zi rõl va ló
esz ten dõn ként rátiok. 

[MMeeggjj.. Té ves az ol dal szá mo zá sa, a 49. után 51
kö vet ke zik.]

[51] 1832 An no
A Fel Tor jai Ev. Ref. Ekklésiának mos ta ni

Consistorai

A ne mes vár me gye ré szi rõl
T. KÖNTZEI And rás Úr
KÖNTZEI Im re Úr
KÖNTZEI Gá bor Úr
KÖNTZEI Gás pár Úr, me gye bí ró
KÖNTZEI Sá mu el úr
KÖNTZEI Beniám Úr

Fel Trojáról, szé kely ség rõl
t. PETHÕ György Úr
SZA BÓ Do mo kos prokátor
KOVÁTS Elek Úr, me gye bí ró
KOVÁTS Sá mu el gy[alog] ka to na
VOLLONTS Ist ván gy[alog] kat[ona]
RÁDULY Elek gy[alog] kat[ona]
[52] Egyházfiak
DOBRI Mi hály Volálból
VOLLONTS Elek Fel Tor já ról

NB. Fen nebb, a fel-tor jai ekklésia bonumaiból
kimaradott volt a két te me tõ hely, me lyek kö zül az
egyik va gyon Fel Tor ján, az ADA Ist ván kán tor és az
Albisi BA RA BÁS familia jó szá ga ik kö zött, a má sik te -
me tõ mely ben a vár me gyén la kok te met kez nek, va -
gyon a me zõ szé lin, Fel sõ Volál mel lett, me lyet Deme
he gyi nek is hív nak.

[53] Mi nek utánna ezen ekklésiának bonumait,
bel sõ sze mé lye it, azok nak ne ve it, szolgálottyokot,
szolgálattyok ide jét s más ne ve ze te sebb tör té ne te it
ma gá ba fog lalt köny vet n.b. K. Vá sár he lyi SZA BÓ
An tal úram a ma ga kõltségén a Fel Tor jai Ref.
Ekklésia szá má ra meg ké szí tet te és ab ban az alat ta és
elõt te meg jegy zést ér dem lõ dol go kat feljegyzette;
szük sé ges nek s ép pen kö te les sé gem nek tar tom az õ

ke gyel me utmutatását kö vet ni el huny ta elõt ti dol ga it,
me lye ket a sze mé rem nem en ge dett fel je gyez tet ni,
fel je gyez ni, az azutánni változásokor me lyek az
ekklésiá jó szá ga in, szán tó föl de in, ka szá ló in, bel sõ
személlyein estenek, meg ír ni, hogy így a ma ra dék
lát ván ezen Jegy zõ Köny vet, ne akad jon meg, ha va -
la mi nek vé gi re akar jár ni, ha nem he lyes esméretet
ke res sen ma gá nak, s tud ja az [54] ré gen el múl tat a
mos ta ni val öszve füg gés be hoz ni. Irtam F[el] Tor ján
pap sá gom másadik esz ten de jé ben K[risztus]
Sz[ületése] U[tánni] 1835-be No vem ber hol nap ja 6-
án.

Uzoni Zajzon Ist ván mp.
hely be li pap

Legelsõbben is K[ézdi] Vásárhellyi SZA BÓ An -
tal tiszte[letes] pap ról kivánok egy meg jegy zést ten ni;
Né hai tisz te le tes HENTER György Úr mel lé káp lán -
ság ra meg szó lí tat ván 1785-be. En nek ha lá la után az
actualis pap sá got meg nyer te 1787-ben. Há zas ság ra lé -
pett PE TÕ Má ri á val 1786-ban. Szerentcseknek több
zá lo gai lé vén, fe le sé gét el vesz tet te a ha lál ál tal,
minekutánna 45 éve ket együtt él tek vol na. 1831-be
vég re ma ga is, mint egy öreg pat ri ar cha, minekutánna
48 éve ket di csé re te sen egésségesen, min de nek meg elé -
ge dé sek kel paposkodott vol na, el hunyt az 1833-dik év -
ben marty 5én guttaütésbe.

Ezen hos  sza son szol gált lel ki ta ní tó után vál to zá -
sok es tek az ekklésia bonumain, er rõl szó lok most.

1ben. Az épü let rõl, a pa pi jó szá gon.

[55] A la kó ház ban lé võ ab la kok el ro mol ván a ré -
gi ség mi att a na gyobb ház ba két fá ba rakot ab la kok ké -
szí tet tek, ezen Jegy zõ könyv 18-dik lap ján meg írt ki -
csin ab la kok he lyett, egyik onos ab lak pe dig a ki sebb
ház ból ki ho zat ván, fel cse ré lõ dött, a na gyobb ház ba lé -
võ ki csin fá ba ra kott ab lak kal, 1834-ben ké szült az
ekklésia költ sé gén, mely rõl szá mot is ad tak az ak ko ri
me gye birák 1895-nek ele jén. To váb bá a négy edgyes
szék bõl, 1 ka ros és két karotlan, van meg most t. i.
1835-ben. A fö de le meg rongyolodván, az el sõ fe le
ujra sendellyeztetett 1833-ban Tit. ADA Móses pap sá -
gá ban.

A 19-dik la pon a 3-dik pont alatt meg jegy zett
csûr, Tit. SZA BÓ An tal uram ha lá la után el ada tott
kotyavetyén 32 r. fl., mely bõl az ekklésia pa pi há zat
sendelyeztette meg elõl fe lõl.

A 19ik la pon, az 5-ik, 6-ik, 7-ik pont alatt lé võ ga -
bo nás, sü tõ és ser tés paj ta sözve rongyossodván sok ké -
ré sem re az ekklésia öszve ron tot ta., el há nyat ta és egy
fö dél alá épí tet te a hár mat, sendely alá a ré gi ga bo nás
he lyé re. A reá va ló költ ség az ekklésiá jóltévõ tag ja i tól
tel vén ki több nyi re 1835-ben és 1836-ban akik ad tak,
azok nak ne ve ik így követkeuznek:
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[57] A szán tó föl dek rõl
Meg hal ván tiszt. SZA BÓ An tal Uram, mig más

pa pot hivánnak, ad dig az adigi örök ké pap tól birt szán tó
föl dek nek har mad ré szit ki szakasztá az ekklésia a kán tor
szá má ra, ti. a 19-dik la pon, az 1-sõ, a 20-dik la pon az 5-
ik, a 21 la pon a 6-ik pont alatt va ló szán tó föld nek fe lét
és nem külömben a 21-dik la pon meg írt szé na fû he lyek -
nek har mad ré szét, de mint hogy jus sa az ekklésiának
ezen ré gi szo ká son vál toz ta tást ten ni nem le het, a tisz te -
le tes Szent Szék tõl a méltoságos Consistorium eli be van
ezen do log appellálva, s épp most ott va gyon a do log,
hogy vár juk a fi ná lé deliberatumot, el is jön, vis  sza itél-
tetvén a pap szá má ra. Jegy zõ könyv. 1836 junius 8-án.

A szé na fû he lyek rõl
A 21-dik la pon az 1-sõ pont alatt meg jegy zett szé -

na fû hely az az Hõnye, mint hogy a nem curatas mi att ki
so vá nyod ván, sem mi szé na se ter mett, te hát jó nak lát tam
ott hol fel le he tett fel sze get ni és így szán tó föl det ké szí te -
ni belõlle. 1835-ben rossal bé is vet tem, en nek is har ma da
most a kán to ré lé vén, ugy a 2-dik pont alatt [58] lé võ Holt
Al más ne ve ze tû hely nek is har mad rész szé na ter mé se.

A mes te ri jó szág ról
A 23-dik la pon a 2-ik és 3-ik pont alatt lé võ két

épü le tek b.v.m. SZOTYORI Ist ván uram ide jé ben egy
fe dél alá hú zat ván, egy istáló lett, egye bek meg ma rad -
ván t.i.kettei a két paj ta és szín.

A pa pok ról
A 25-ik la pon bé vég zõd vén a pap ság meg írá sa

amint az 54-ik la pon meg ír tam, SZA BÓ An tal tiszt. pap
meg hal ván, hellyébe az ekklésia votiratás uttyán meg
vá lasz tot ta karatnai tiszt. ADA Moses uramot az 1833-
ik év mártiussában, 13-ik nap ján amint az a felt-tor jai
Domus Consistorium Protocollumából ki tettzik de ezen
szor gal ma tos pap minekutánna esz ten dõ két hol na pot és
hat na pot, dítséretesen szol gált vol na, 1834-be Má jus -
nak 19-én Pün kösd má sod nap ján meg holt, nõ te len.
Mint hogy pap nél kül sem bá tor sá ga sem hasz nos do log
nem jó len ni, te hát más pap ról kel lett gon dos kod ni és
hellyébe hasonloképp votizalás [59] uttyán mi dõn
Sz[ékely]Udvarhellyen préceptorságot vé gez ve con-
trasciba let tem vol na meg választa a Sz. Ekklésia 1834-
ben juliusnak 8-ik nap ján en ge met Uzoni ZAJZON Ist -
vánt, mi dõn 23-dik esz ten dõs vol nék amint ez is a
Domus Consistoriunm Protocollumabol vi lá go san ki
tet szik. Ezen hi va talt mint ed dig be csü le te sen kivántam
vin ni s ezutánra is az is te ni ke gyel met ohajtom, hogy fe -
lel hes sek meg mind vé gig.

A kán to rok ról
A 25-dik és 26-dik la pon meg jegy zett mes te rek

vagy kán to rok kö zül PETHÕ Josef uram mel lé se géd -
nek hivták volt BISZAK Mik lós uramot, ki nek ha lá la
után az actualiss kán tor sá got még nyer vén, mi nek
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Vál tó ban Ma gyar

[56] A vár me gye ré szé rõl

Fl. Den.
T. KÖNTZEI And rás Úr 1 20
KÖNTZEI Sá mu el ur 1 20
KÖNTZEI Ismael urfi 1
KÖNTZEI Beniamin ur 1
SZATHMÁRI Gáborné as  szony 1
KÖNTZEI Ra fa el ur 1
KÖNTZEI Lász ló ur 1
ER DÕ Mi hály, sza bad 1
KOVÁTS Móses gy[alog] ka to na 1
BA BOS Josef ur 1
KOVÁTS Pál Ferentz gy[alog] k[atona] 1
KOVÁTS Pál Sigmond gy[alog] k[atona] 1
GÁL La jos 1
T. KÖTZEI Gá bor ur 1
KÖNTZEI Gás pár ur 1
SZATHMÁRI Sán dor ur 1
KOVÁTS Daniel ur 1
KOVÁTS Al bert ur 1
KOVÁTS La jos ur 1
NAGY Moses 1
BARTOS Elek 1
KÖNTZEI And rás ur 1
KOVÁTS Jó zsef ur 1
INTZE And rás 50
INTZE Jó zsef 36
BAKTZI Ádám ur 1

25 26

Szé kely ség ré szé rõl 

Váltoba M[agyar] Fl. Den.
(át vi tel) 25 26
T. PETHÕ György ur 1
KOVÁTS Mi hály ur 1
VOLONTZ Ist ván gy[alog] kat[ona] 1
KOVÁTS Ist ván gy[alog] kat[ona] 1
SOLLYOM Ferentz l[ovas] ka to na 1
SOLLYOM Már ton ka to na 1
SOLLYOM Ist ván lo vas ka to na 1
BÁ LINT Jósef provizor 1
T. KOVÁTS Elek ur 1
KOVÁTS M. Sigmond 50
SOLLYOM Már ton ju ni or 1
KOVÁTS Mi hály provizor 1
T. SZA BÓ Do mo kos ur 1
KOVÁTS M. And rás 1
KOVÁTS M. Já nos 1
BARTOK Lásszló 1
KOVÁTS P. And rás 1
KOVÁTS P. Jósef 1
KA LIT Ferentz 1
BARTOS Már ton if jabb 1
SOLLYOM And rás 1

Ös  sze sen: 45 76



uánna 29 esz ten dõ ket ditséretesen szol gált vol na meg
holt ez a tár sa ság be li vig em ber, de jó kán tor is 1831
má jus 13-án. BISZAK Mik lós uram he lyé be a ne mes
ekklésia vá lasz tot ta K. Vá sár he lyi particulista SZOTY-
ORI Ist ván uramot kán tor nak, amint ez is a Domus
Consistorium Protocollumából meg lát szik 1831-be
má jus 24-én, aki most jól foly tat ja hi va ta lát.

[60] Meg jegy zés re mél tó do log
Te kin te tes KÖNTZEI And rás úr so ron aján dé -

ko zott az ekklésiának 100= száz R. Fo rin tot oly vég -
gel, hogy K[ézdivásárhelyi] sze ke res JANTSO
Joseftõl fel végye, de mi vel hogy tör vé nye sen kénte-
lenitetett a sz[ent] ekklésia fel vé tet ni, kentelen volt
fe li be ad ni a fel ve vés vé gett tit. SZA BÓ Do mo kos
procurator urnak ki is exequaltatván, 50 = azaza öt -
ven R. Fl. az ekklésiának ál tal adott mely bõl a ren de -
lés szerént a kán tor szá má ra egy 3 vé kás fõld vá sá rol -
ta tott is amint ez a Domus Consistorium
Protocollumábol vi lá go sab ban ki tet szik.

NB. Az er rõl va ló le vél az ekklésiának na gyobb
lá dá já ban va gyon. Adan Is ten bár illyen sok jó ta got
ekklésiánknak.

Reformata Sz. Ekklésiánkban az or go na meg hi -
bá sod ván, az ekklésia tag jai egye zés re lép tek, s
egymásközt a re no vá lás ra te en dõ köl tést repartiálták, s
meg is fi zet ték amint a tulsó la pon lát ni le het:

1837-ben consistorok
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[61] Vár me gye ré szé rõl Mf. Dr.

T. UJVÁROSI Sigmond ur 48
T. KÖNTZEI Ismael ur 1
T. KÖNTZEI Sámue ur 50
T. KÖNTZEI Jósef ur 1
T. KÖNTZEI Gá bor ur, ónot adott
t. KÖNTZEI Gás pár ur 48
T. KÖNTZEI Lászlóné 1
T. KÖNTZEI Ádám ur 60
ADA Istvánné 24
T. BAKTSI Ádám ur 48
T. KOVÁTS Ábel ur 50
T. KOVÁTS Dá ni el 24
Ns. KOVÁTS La jos 50
T. SZAT MÁ RI Sán dor 24
T. KÖNTZEI And rás ur 48
Ns. KOVÁTS Jósef 48
KOVÁTS M. And rás 24
VENTZEL Ambarus 24
VENTZEL Daniel 36
NAGY Moses 24
Öreg BARTOS Már ton 16
BARTOS Elek 24
KOVÁTS Mósesné 24
GÁL La jos 24
ER DÕ Mi hály 24
INTZE And rás 24
INTZE Josef 50
KOVÁTS P. Sigmond 24

át vi tel 11 40
Ns. SZAT MÁ RI Gáborné 48
INTZE Ist ván 12
KERESZTÉLY Ist ván 12
INTZE Ferentz 24
INTZE Ist ván voláli 12

Szé kely ség ré szé rõl
T. PETHÕ György ur 1 20
T. SZA BÓ Do mo kos ur 50
Ns. KOVÁTS Elek ur 60
Ns. KOVÁTS Mi hály 24
FÜ LÖP Moses 12
BÁ LINT Jósef 24
BARTOK Lász ló 24
RÁDULY Elek 12
SOLLYOM Ferentz 24
Prov. KOVÁTS Mi hály 24
KOVÁTS P. Josef 24
KOVÁTS P. And rás 24
KOVÁTS Fetentz 12
KOVÁTS Ist ván 24
KA LIT Sá mu el 24
KOVÁTS Sá mu el 12
SOLLYOM And rás 12
SOLLYOM Már ton if jabb 12
SOLLYOM Ist ván 48

BARTOK Be ne dek
12

Ns. KOVÁTS Im re 18
[62] [Megj.: KOVÁTS N. Sigmond több szö rö sen
ki húz va] 

át vi tel 18 44
MOL NÁR Jánosné 24
VARGYASI Jósefné 4

Összvesen:
18
mf

72
dr

Vár me gye ré szé rõl Szé kely ség ré szé rõl

T. KÖNTZEI Gá bor ur T. PETHÕ György ur

T. KÖNTZEI Gás pár ur T. SZA BÓ Do mo kos
ur jegy zõ

T. KÖNTZEI Sá mu el ur T. KOVÁTS Elek ur

T. KÖNTZEI Ra fa el
ur d. curator

VOLLONTS Ist ván
megyebiró

T. UJVÁROSI
Sigmond ur KOVÁTS Sá mu el

T. KÖNTZEI Jósef ur RÁDULY Elek

Privuz DOBRI Mi hály
egyházfiu

VOLLONTS Elek
egyházfiu



[63] Meg jegy zés re mél tó do log. Az 1838-dik év jan-
uariussának 23-án délutánni 8. és 9 óra kö zött oly ret te ne -
tes föld ren gés volt, mi lyent a mos ta ni rend em ber 1802-tõl
fog va nem ér zett, mely több he lye ken si ral mas károkot
oko zott, templomokot és tornyokot meg gyengitett. Ek kor
okoza te te mes kárt a mi F. Tor jai Ref. Szent Temp lo mink -
ba is ugyan is a há tul só ré szén a Géber fal 2, 1/2 öl nyi ma -
gos ság ra le om lott, mely belõll a men  nye ze tet le ron tot ta,
az arcus vagy a szi vár vány ha szon ve he tet len né lett, mely
he lyett már ujból kell mást rak ni a tulsó ol da lán a pár ká -
nyo zás cse re pe zé sé vel edgyütt le rokant, be lõl a stakatur-
ról sok va ko lás le hul lott, szó val az egész fel sõ sza kas  sza
va gyis a sanctuarium meg ha sa do zott. A to rony szé les kõ -
ra ká sai is meg ha sa do zott, ez azon ban [64] szen ved he tõ.
Most hát az ekklésia ezen rom lás meg ujitására kivánván
fi gyel mét for dí ta ni egy más közt az ar ra te en dõ költ sé get,
pénzt fel osz tot ta, mely bõl alább em lí tést teéndek.

ZAJZONI Ist ván mp. mos ta ni ref. pap

Karatnai te kin te tes KÖNTZEI Sán dor ur ke reszt -
ye ni jó in du lat ból rom la do zott temp lo munk megujitása
te kin te té bõl aján dé ko zott mész re 33 (harminczhárom)
ma gyar fo rin tot vál tó ba, mely az te kin te tes curátor
KÖNTZEI Jó zsef ur szám adá sá ban ál tal is ada tott. Kö -
szö net a ne mes lelkü férfiunak a hív ke resz tyén nek!!
Meg je gyez te U. ZAJZONI Ist ván hely bé li pap.

Az 1838-dik év ben télhó 23-án a föld in gás mi att
meg ro mol ván temp lo mun kat az 1841-ik évig nem lehett
[65] (mert ha nyag ság volt ben ne) meg ujitani. Ek kor ha tós
köz be já rá som ra fel buz dul ván a hivek, ma gam fel vi gyá -
zá sa alatt le bon tot tuk a szarvazattyát egé szen és az
emlitett év ben fel is rak tuk, bé cse re pez tük la pos cse rép -
pel, uj gom bo kat té vén a na gyobb rész re, BARTUS
Ferentz mes ter em ber lé vén a czélra meg fo gad va, ez zel
meg szünt az ujitás az 1842-dik évig, ak kor LAND And -
rás kõmives ésezévedi[?] paller 100 pen gõ fo rin to kért vál -
lal ko zott a kõmivesi mun kák vég re haj tá sá ra. Meg lett ez
is az érin tett év nyá ri hól nap ja i ban tuljadon je len lé tem,
fel ügye le tem és gond vi se lé sem malatt, mert a ré gi rom lott
szi vár ványt le szed ve ujból el ron ta tott, meg om la do zott
stakaturja ki ujitatott az egész temp lom kivül-belõl megu-
jitatott, uj kathedra ál lí ta tott, s mind ezek rész szerént a
hivek költ sé gén, rész szerént ki sebb mér ték be az ekklésia
tökepénzén egy ré sze fel haj tá sá ból es tek meg. Õriz ze a jó
Is ten szent sé ges templomunkot több ilyen sé rel mes csa pá -
sok tól. 1843-ban tél utó 20-án. ZAIZON Ist ván pap mp.

[66] E follyo 1845-dik év martiussa 6-án a feltor-
jai ref. ekklésiában consistorok;

Vár me gye ré szé rõl
T. KÖNTZEI Gás pár ur
KÖNTZEI Sá mu el ur
KÖNTZEI Ismael ur
KÖNTZEI Ra fa el ur
KÖNTZEI Josef ur
KOVÁTS Ábel ur megyebiró
BARTUS An tal egyházfiu

Szé kely ség ré szé rõl
T. PETHÕ György ur
SZA BÓ Do mo kos ur
KOVÁTS Elek ur m. biró
VOLONCS Ist ván
KOVÁTS Ist ván
KOVÁTSS Ferentz egyházfiu
1851-ben februarrius 28-án kiegészitette a feltor-

jai ref. egy há zi ta nács e szerént:
Fel Tor ján
HATHÁZI Josef, PE TÕ Ist ván, KOVÁTS Ist ván,

VOLONCS And rás ta ná cso sok.
PE TÕ Kár oly megyebiró
KO VÁCS Fe renc egy ház fi
Volál és Karatnán
KÖNTZEI Sán dor, KÖNTZEI Ismael, KÖNTZEI

Jósef, KÖNTZEI Rafel, KÖNTZEI Kár oly ta ná cso sok.
KÖNTZEI Fe renc curator, ADA Josef jegy zõ,

BARTOS An tal egy ház fi.

[67] Ujabb ál do zat a val lás ol tá rá ra
Karatnai KÖNTZEI Ka ta ha ja don KÖNTZEI Ra -

fa el le á nya a múlt 1852-dik év de cem be ré nek 28-ik
nap ján aján dé ko zott a f. tor jai ref. egy ház nak egy a ma -
ga mívészeti mes ter sé gét tanusító úr asz ta lá ra hasz ná -
lan dó ta ka rót mely egésszen szölök be lé lé vén köt ve az
év szá ma t. i. 1852 és a ne ve e két betükkel: K. K.

Ugyan karatnai de Volálban lako KÖNTZEI Sán -
dor ur és ne je AN TAL Ilo na a szent szó szék re aján dé -
koz tak egy ve res bár sony ta ka rót roj tos sze gél  lyel s
alat ta sze mér me te sen az bé kes sé get je len tõ fej ér organ-
tin vi rá gok kal el lá tott ta ka ró val, e folyo 1853-ik év el sõ
nap ján teritettvén il le tõ he lyé re. Tart sa meg Is ten éltelit
a ne mes adományozoknak. Meg ír ta ZAJZON Ist ván
mp. lel kész. Fel-Torján 1853-ba, martii 8-án.

[68] AZ 1855-ik év ben azon pa pi lak ház he lyett,
mely rõl ezen Jegy zõ Könyv 18-dik lap ján em lé ke zet
va gyon s mely ezen Jegy zõ Könyv 55-ik lap ján is
ujjitást ka pott egy ujj öt szo ba v[agy] kü lön al ka lom mal
el lá tott s e kor kivánatához ké pest szé pen ké szült íz le tes
ház épí te tett alat ta lé võ pintzével. A ház épí tés hir te len
tör tént mert au gusz tus kö ze pén el há nya tott és no vem ber
kö ze pén már be lé köl töz tem – rit ka do log ugye? Ked ves
olvasó!, hogy köz épü let s ép pen it ten Fel-Torján a pa pi
ház ily hir te len lak ha tó vá le gyen? Tudd meg jó ol va só,
háladatos maradék!, hogy en nek több okai vol tak, mert:

1-ben Elõ re az egy ház ne ve alatt s hasz ná ra há rom
táncz vi ga lom [bál] ren dez te tett, ket tõ az én és megye-
biró PE TÕ Kár oly uram mun ká ja s me lyen fel lé pé sünk
és fel ügye le tünk, egy pe dig is mét az én és megyebiró
KÖNTZEI Fe renc [69] és PETÖ Kár oly urak után já rá -
suk mel lett, ho vá nem csak a jozonabb értelmü, keb li
hal[l]gatok, ha nem a kör nyék bé li ne me sebb értelmü if -
jak és egyé nek meg je len tek is az ek kor béjött tisz ta ha -
szon mely mind egy 100 fo rint pen gõ pénz re rug, a ház
épí tés re forditatott.
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2-ra. Né hai HATHÁZI Josef és ne je SZABO
Polixena a keritésbe te met tet vén, elõ re az en ge dé lyért
igért 100 fo rint pénzt, mit ha lá la után meg nyer vén ez
is a ház épí té sé re for dí ta tott, mely pénzt az én ké ré -
sem s köz be jö ve te lem ál tal nyer te a ne mes egy ház.

3-ra. A feltorjai ti lal mas erdõbenni bir to kos ság
egy felszólitásomra aján lott 20 fo rint pénzt, ezt is a töb -
bi hez csa tol ta tott.

4-re. A halgatok is egymásközt rovatalon té vén a
ke pés gardis 2 for. pénz az sze gé nyebb jussuak ke ve sebb
pénzt fi zet vén, ezen rovatalbol is szép [70] összveg, min
egy 160 for. pénz gyüle bé, mit is ke ve sek ki vé te lé vel jó
szivvel be fi zet tek, s így lett pénz a ház épí té sé re, de meg
jegy zen dõ, hogy né kem ke rült leg több ál do zat ba, mert
mig épült a ház nem tud tam tá voz ni sa ját dol gom vagy
mun kám mel lé is, és PETÖ Kár oly megyebiró uram nak
tud ni il lik ki az amit le he tett, min dent el kö ve tett hogy ha -
lad jon a mun ka e mel lett az értelmebb hall ga tok ha sze -
mé lye sen nem le het tek is je len, leg alább az ér tet le nek -
nek roszsz pél dát s ta ná csot nem ad tak.

A ház köl té sé rõl va ló szám adás meg van a
Számadolo Könyv be, mely két év be t. i. 1855-be és
1856-ba tör tént, mint egy 400 pen gõ fo rint ra mégyen,
mi vel a ré gi ház ból va ló épebb fák fel hasz nál tat tak a
[71] pincze ásás ra s a kömivesek mel lé, napszámosokot
a me gye adott, ételt és italt, ács és kömiveseknek több -
nyi re a te he tõ sebb hall ga tok kül döt tek. Volál mint egy
40 szál nyár és cse re, Karatna 5 szál cse re (nagy) és
egy ne hány szál nyár, a feltorjai ti lal mas ból 20 szál
nyár, az ekklésia erdelyébõl is mint egy 20 szál nyár,
bo ro nát kap tunk. Ezek bõl is ami le he tett fel hasz nál ha -
tott, a megmaradott rész a rosz, ré gi kár fá i val elár ve -
rez te tett. Itt az egyik ok te hát, mi ért is ke rült ily cse kély
összvegbe. Ma mi dõn ezt írom, még a két ki sebb vagy
pincze fe let ti há zak nin cse nek ki pa dol va, kivül pe dig
nincs bépakolva, de ké szen a desz ka szá rad tá ba va gyon
s ha Is ten is ugy akar ja ara tás kö rül vagy után bé vég zõ -
dik min den. Lé gyen kö szö net azok nak kik e ház épí té -
sén [72] se géd ke zet nyujtottak, kik ál do zat tal já rul tak,
so ká ig áljon ép ség be la koz zék ben ne böl cses ség, okos -
ság, jó hív val lá sos ság és csen des ség, s a ki min de ne ket
kép vi sel je, be csü le tes pap. A kö zép sõ ház kö zép sõ ge -
ren dá ján ezen felül írás áll: ÉPÜLT A F: TOR JAI REF:
EGY HÁZ KÖLTSEGEN ZAIZON IST VÁN PAP SÁ -
GÁ NAK 22-DIK ÉVÉ BEN 1855-BEN.

Kis s men  nyit fi zet tek a hall ga tók ré szé rõl a ház épí té -
sé be –, szük sé ges nek la tom fel je gyez ni a mint kö vet ke zik:

[MMeeggjj..::A be ígért név jegy zék he lyén a 73-as ol dal üres]
[74] Az 1856-ik év julius ha vá ban egy ujjkut ása tá sa

szük sé gel tet vén (mi vel a ré gi, mely a pa pi te lek re béjáró
nagy ka pu sar ká nál vala, bé om lott, s a kö vei is na gyobb
ré szint benn mar adott) meg is ása tott a kán to ri te lek re az
át já ró víz ka pu mel lett a hall ga tok hor doz ván a ter het, kõ -
re és pénz re néz ve, egy kö vön ezen év szám áll: 1856.

F[elsõ] Volálban lako te kin te tes KÖNTZEI Sán -
dor uram és ne je AN TAL Helena as  szony a múlt 1853
év ben teritették vala bé a sz[ent] szó szé ket amint ezen
jegy zõ könyv 67-dik lap ján irva va gyon, e foly 1853-
dik év ben ép pen husvét el sõ nap ján aján dé koz tak egy

szebb és diszesebb ta ka rót, se lyem vi rá gok kal, ezüs -
tös, roj tos szegélyel el lát va. Lé gyen em lé ke ze tik ál -
dás ba. Irám F[el] Tor ján, ZAIZON Ist ván. mp. pap.

[75] Ezen Jegy zõ Könyv 24-dik laján fel em lí tet -
tek nek, kik a f.-tor jai ref. egy ház ba paposkodtak a múlt
seculumba hol csak is 1723-ig es he tett e nyomozodás,
én mint alol irt hely be li lel kész több hi te les irásokból
lát va, ol vas va, hiven ide ír ha tom, hogy:

a. Karatnai ne mes KUN Ist ván urnál a le vél tár ban
va gyon egy szerzõdvény, mely 1677-be, 8-kán, 9-kén
kelt s mely be egyik regin s NAGY György Máront, fel-
tor jai predicator ír alá.

b. Ugyan azon le vél tár ba egy más szerzõdvény,
mely azu tán tíz ével és így 1687-ben junius 15-én
LISZNYAI Pé ter, feltorjai predicator mint egyik regin
alá írá sa alatt ke let ke zett és

c. Egy pe res le vél cso mag ban [MMeeggjj..:: Kö vet ke zik:
mint egyik pe res fél, több szö rö sen ki húz va] ugy emlitettik
SZAT MÁ RI Ist ván f. tor jai schola mes ter 1688-ba aprilis
[76] 11-én mint aki nek parochialis há zá nál iratott alá egy
szer zõ dés KÖNTZEI Ist ván ma jor és KÖNTZEI Fe renc
ju ni or regensek ál tal. Ezen mes ter ké sõbb re, t. i. 1695-be,
mint udvarhellyi cantor ugy for dul meg a processus ren din.

Tá jé ko zás is ez egy ház tör té nel me tö ké le te sebb ki
tisz tá zá sa vé gett írám F. Tor ján de cem ber 10-én 1859-
be. ZAIZON Ist ván mp. a fel-tor jai ref. pap.

Jegy zés: Né hai ne mes KÖNTZEI Ra fa el sze re tet
aposom le ve les lá dá já ban több irások kö zött ta lál tam
ol vas ni, hogy a F. tor jai ref.  egy ház nál szol gált, két os -
ko la mes ter egyik alcsernátoni PÁL Ist ván 1616-ba, a
má sik K[ézdi]vásárhelyi AMB RUS Já nos 16[?] kik
mint közbirák irják alá a szer zõ dé se ket. Irám F. Tor ján
1862-ben már ci us 9-én. ZAIZON Ist ván mp. pap.

[77] 1862-ben ja nu ár 26-án a Generalis Sz[ent]
Sinat és a méltoságos Fõ E[kklesia] Ta nács meg álitott
rend sza bá lya ér tel mé be ujból szer vez tet vén az E[kle-
sia] Ta nács lett az ered mény e szerént:

Fel Tor já ról
1. T. PETÖ Ist ván uram d. curator
2. T. PETÖ Kár oly
3. KOVÁTS Ist ván idõsb
4. KOVÁTS Ist ván ifj.
5. Voloncs György egy há zi ta ná cso sok
6. SOLYOM Fe renc
7. BÁ LINT Josef
KOVÁTS Fe renc egy ház fi
F. Volál Karatnáról 
1. T. KÖNTZEI Fe renc uram, d. curator 
2. T. KÖNTZEI Josef 
3. T. BA BOS György 
4. T. KÖNTZEI La jos 
5. BARTOS Lász ló egy há zi ta ná cso sok 
6. KOVÁTS An tal 
7. KOVÁTS Jó zsef 
BARTOS Da ni egy ház fi
Jegy zõ T. CSISZÉR Far kas uram

Irám 1863-ba junius 29-én, 
ZAIZON Ist ván mp. pap.
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[78] Az 1869-dik év ben aján dé koz tak úr asz ta li
szük ség let re:

a. Öz vegy SZA BÓ Sámuelné szü le tett Ne mes
GILTEN [?] Régiona as  szony mint lutherana vallásu,
egy teritéket az urasztalára.

b. KÖNTZEI Ferentznõ. szü le tett UJVÁROSI
Má ria as  szony egy más teritéket mely nek anyag ját ma -
ga fon ta, Bras só ba megszõtette, fej ér szín, be le van
szõ ve egyik szé lén: KÖNTZEI FERENCNÉ 1869, a
má sik szé lén: UJVÁROSI Már is

Kö szö net a szí ves ál do za tért a két tisz tes nõ nek Fel-
tor ján, jan. 21-én 1870-ben, ZAJZONI Ist ván mp. Lel kész

[79] Az 1869-ik év ben a még 1838-dik föld ren gés
ál tal meg romlo temp lom be li or go ná nak ki ja vít ha tá sa
vé gett egy fel szó lí tás ál tal ado má nyoz tak:

[81] Az elõtt írt pénz öszveg 62flr. 54 krajc. folyo
1872-ik év vé gé ig ka ma toz tat ván ki nõt te ma gát 85
flor. 80 kraj cár ek kor töb bé ki nem adathattatván mert
az or go na kijavitatott, forditatott az or go na költ sé gi re.
A fel-tor jai temp lom or go ná ja kijavitására néz ve a költ -
ség ve tés meg tör tén vén ment az összveg a mû vész
kész pénz fi ze té sét il le tõ leg 220 fo rint ra, mi tör tént?
Altorjai bá ró APOR Gé za eõ nagy sá ga ke gyes in du lat -
ból ado má nyo zott e czélra 140 irva 140 [!],vagyis száz -
negy ven fo rin tot és így ki tel vén az öszveg ujj ita tott
meg az or go na, tti. a chorus, a corpus bé festelen uj
széláda ké szí te tett, új önsipok ön tet tek, a fa sipok ki
javitattak, fa i val. Az er rõl valo költ ség ve tés az eclesia
lá dá já ban meg le vén ott jegyzette 1873-ban junius 10-
én ZAIZON Ist ván mp. F. Tor jai pap.
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Feltorjai ada ko zó ne vei flr. xr.

1. PETHÖ Istvánné 1 
2. PETHÕ Károlynõ 1
3. CSISZÉRJánosné 1
4. KOVÁTS M. Daniel 12
5. SOLYOM Ferencné ifj. 12
6. SOLYOM Ferencné id. 10
7. SOLYOM Jánosné 20
8. SOLYOM Pálné 50
9. KO VÁCS Sámuelné 20
10. KO VÁCS Miklósné 25
11. BÁ LINT Fe renc iffjabb 20
12. SOLYOM Lukáts 20
13. FAR KAS Jó zsef id. 10
14. KITSI Já nos 10
15. VARGYASI Josef 10
16. VOLONCZ György 20
17. KO VÁCS Ist ván 50
18. KOVÁTS Danielné 30
19. KOVÁTS Lajosné csor ba sze gi 1
20. KOVÁTS La jos som sze gi 10
21. PHILBÁT Lászlóné 10
22. SOLYOM Sándorné 40
23. SOLYOM Andrásné 6
24. KOVÁTS Lászlóné 13
25. SZA BÓ Samuelné 1
26. SZOTYORI Má ria 50
27. KOVÁTS Mihályné 50
28. SZÖTS Jánosné 40
Karatnán
29. KÖNTZEI Benjamin 10
30. BARTHA Ádám 50
31. IL  LYÉS Zsigmondné Irén 2
32. ÁDA Fe renc 30
33. BA BOS Jozsefnõ 40
34. BA BOS Gá bor 1
35. BARTHOS Jozsef urak is 20
36. KÖNTZEI Lász ló 15
37. KOVÁTS Dá ni el 50
38. GÁL La jos 15
39. GÁL Ferenczné 10
40. MI HÁLY Andrásné 14
41. KÖNTZEI Má ria 1
42. KÖNTZEI Josefné 40
[80] 42a. MIKE Jozsefné
43. KÖNTZEI Lajosnõ 1

Felsõvolálban
44. RÁCZ Fe renc 1
45. JANKO Már ton 10
46. KOVÁTS M. Ist ván 10
47. KOVÁTS M. Jozef 50
48. KÁ DÁR Balázsné 20
49. SZA BÓ Lajosné 40
50. GYU LAI Elekné 40
51. SZOTYORI Dénesné 50
52. SZAT MÁ RI La jos 50
53. KÖNTZEI Ferenz 3
54. KOVÁTS Antalné 60
55. KÖNTZEI Dávidné 1
56. KÖNTZEI Jó zsef 1
57. NAGY And rás 30
Al-Torján
58. KOLOMBÁN Kár oly 1
59. KO SA Ist ván 1
60. MÁR TON Já nos 1
61. GÁL Miklosné 30
62. SZA BÓ Antalné 10
Ga bo nát ad tak nincs pén zé té ve, lett

63. B. APOR Mihályné 2 vé ka
ros

64. CSISZÉR Kár oly 7 ku pa
ár pa

65. BÁ LINT Jozef 1/2 vé -
ka ros

66. KOVÁTS Istvánné 3 ku pa

67. KÖNTZEI Ádámné 1/2 vé -
ka ros

68. ADA And rás 1 vé ka
rozs

69. KOVÁTS Ág nes 1 vé ka
rozs

70. KOVÁTS Ju li an na
1/3 vé -
ka rozs

Összvesen: 4 32
1869. ja nu ár 2-án tar tott tántz vi ga da lom kor 23

1870. feb ru ár 28-án is mét
2 (vé ka
rozs)

B. APOR Mihályné 1

összvesen 62, 54, az az 62, 54



[84] Az 1821-dik esz ten dõ ben a na gyobb ha rang -
nak kötelire ken dert egye dül tek. KÖNTZEI Imréné
BODO Rákhel as  szony ajjándékozott. A ki sebb ha rang
kötelit a fel-torjaiak ál lot ták ki, te kin te tes KÖNTZEI
Ilo na as  szony pe dig a POTSA Dá vid úr öz ve gye a két
kö tél nek meg csi ná lá sá ért fizettett 1 Rehnens fo rin tot.

PPrroottooccooaalleellee ddiinn sseecc.. aall XXIIXX--lleeaa
aallee bbiisseerriicciiii rreeffoorrmmaattee ddiinn TTuurriiaa
ddee SSuuss 
((ddee TTuurriiaa,, jjuudd.. CCoovvaassnnaa))
(Rezumat)

Protocolul publicat es te un manuscris de
84 de pagini care urmãreºte evenimentele mai
importante ale istoriei bisericii reformate din
Turia de Sus timp de 72 de ani (1801-1873).
Protocolul s-a scris de preotul comunei, An tal
SZA BÓ (din Tg. Secuiesc), iar dupã moartea
acestuia (1833) de cãtre succesorul lui, Ist ván
ZAIZON (din Ozun). Valoarea specificã a ma -
nuscrisului constã între altele în faptul cã
descrie edificiul  vechii biserici dinaintea mare-
lui cutremur din 1802 ºi mobilierul acestuia,
respectiv clenodiile pãstrate aici.De asemenea,
în manuscris s-au descris cu grijã toate inscripþi-
ile vechi, lãsându-ne astfel moºtenire ºi un fel
de cronologie a istoriei bisericii din perioada
sfârºitul sec. XVIII. - începutul sec. XIX.

TThhee 1199tthh CCeennttuurryy PPrroottooccoollss ooff
tthhee RReeffoorrmmeedd CChhuurrcchh ooff
FFeellttoorrjjaa ((TTooddaayy BBeelloonnggiinngg ttoo
TTuurriiaa,, CCoovvaassnnaa CCoouunnttyy))
(Abstract)

The protocols of the past century to be
presented form a manuscript of 84 pages, repre-
senting the most important events in the life of
the Reformed church of Feltorja over 72 years.
The document was written by the pastor Antal
SZABÓ from Kézdivásárhely and continued
after his death (in 1833) by the pastor István
ZAJZON from Uzon. Among others, its special

value consists in the references to the building of
the church before the earthquake of 1802, as well
as to the objects in the church at that time. Every
object and document is very accurately present-
ed, thus offering the chronology of the church
from the end of the 18th until the beginning of
the 19th century.
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94 1. ábra A jegyzõkönyv címlapja 



95
2. ábra A háromszéki Feltorja (ma Torja része) református harangtornyának sisakja. Épült a 18.
század közepén, cinteremkapuja 1770-ben 1. távlati rajz, 2. keresztmetszet, 3. alaprajz, 4. a cin-
terem tornácának részlete



96 3. ábra A Torja (akkor Felsõ- és Alsó Valál, Fel- és Altorja, Karatna) az elsõ, 
II. József-féle felmérésen (1780–1784) 


