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Iskolatörténeti adalékok 
az udvarhelyi református egyházmegyéből1 

II. 
 
 
  A református egyházmegyei esperesi vizitációk, egy több évszázados hagyo-
mány, de az egyházi törvények által is szabályozott rend alapján szinte minden évben 
felmérték a települések egyházainak gazdasági helyzetét, az itt szolgáló pap illetve 
iskolamesterek eredményességét. A vizitációk alkalmával előre megszerkesztett pontok 
alapján tették fel kérdéseiket. 1838–1839 között összesen 11 kérdőpontot fogalmaztak 
meg, amelyeket a vizitációs jegyzőkönyv első oldalán tüntettek fel. Az iskolára, illetve 
az oktató mesterre vonatkozó kérdések a forrásközlésben feltűntetett 3-as, 4-es, illetve 
a 10-es és a 11-es pontokban találhatók. 
  A most közölt iskolatörténeti adatok annyiban érdekesek, amennyiben rávi-
lágítanak a kor társadalmi, gazdasági és kulturális tényezőinek bonyolultságára. A mes-
terek és léviták neveinek megismerése mellett utalást kapunk a tanító és a falu 
(egyházközség) viszonyára, a 11. pontban pedig többnyire az iskolába járó tanulók 
számára, az oktatott tantárgyakra (betűk ismerete, szótagolás, olvasás, szent história, 
imádságok, számok, írás, éneklés, geográfia, erkölcsi regulák, haza históriája, arit-
metika, liturgika). A falvak különböző jelentéseiben olyan, az első oldalon meg nem 
fogalmazott kérdésekre is válaszokat találunk, amelyek azt bizonyítják, hogy a kérdések 
csak iránymegszabó, tájékoztató jellegűek voltak, nem zárták ki az egyedi, sajátságos 
problémák rögzítését. Ebből adódóan nem ritka, hogy egy-egy falu esetében a jegyzett 
válaszok száma meghaladja a kérdések számát, vagy eltolódást észlelünk a számo-
zásban. Az oktatási helyzet mellett ezekből derül fény a konfirmálók számarányáról, 
vagy az egyházközséget érintő különböző anyagi és erkölcsi problémákról. És az is 
egyfajta információ, ha tárgyunkban valamelyik falu esetében nincs információ. Az 
iskola léte vagy nem léte sok mindentől függött. Gyermeklétszámtól, az illető község 
fizetőképességétől, az „oskolamesternek” felkínált feltételektől, a faluval kialakított 
viszonytól. Az is sokatmondó, hogy egyetlen vizitáció alkalmával sem mulasztják el a 
típuskérdésekre adott válaszok rögzítését, és azok közül soha sem hiányzik a pappal, 
tanítóval való megelégedés kérdésének („tanításbeli fogyatkozása”, „magaviseletében 
való hibázása”) – az általuk és ellenük felhozott panaszok – tisztázása (bérhátralékok – 
„restanciák”, iskolának, mesteri laknak alkalmatlan hajlék stb.). A tanítók által nyújtott 
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teljesítményt a diákok előmenetelére tett megjegyzések igazolják: „dicséretesen, emi-
nenciával viselték magukat”, „jól igyekeznek”, „látszik előmenetelek”. Ha ezekből nem 
is kapunk konkrét információt a tényleges előmenetelről, mert csak általánosan el-
fogadott és alkalmazott szófordulatok, a hiányosságok tételes megemlítése mellett 
mégis az abban a korban elvárt és elfogadható oktatási szintet jelzik. 
  A papoknak és tanítóknak szánt fizetés és egyéb juttatások, illetve ezek idő-
beni kifizetése vagy elmaradása az illető közösség anyagi erejére is utaló megjegyzések, 
amelyeket kiegészítenek a tanítói kiegészítő munkakörre (harangozás, kántorkodás, 
akár temetés is), a tanítói lakás fenntartására, karbantartására „conservatiójára” (6–8. 
pontok2), iskola létesítésre, az oktató folyamat biztosítására („oskola házat építtetni és 
a szülőköt gyermekeik taníttatására szoríttatni parancsolni méltóztassanak”) vonatkozó 
erőfeszítéseket jelző megjegyzések. 
 
 

A Székelyudvarhelyi Ev. Református Egyházi Kerület 
visitációja Jegyzö Könyve 1838-ról 

 
 

Visitatioi kérdések3 

 
1. A Tiszteletes papról – nincsen-é valami panasz a Tiszteletes papnak hivatala 

folytatásáról, külső magaviseletéről, úgy háza népéről? 
2. A Tiszteletes papnak nincsen-é panassza az Ekklésiára, annak valamelly 

tagjára – illő becsülletét meg adják-é? papi fizetésit bé szolgáltatták-é? 
3. A Becses oskola mesterről – nincsenek az oskola mester ellen valami panasz – 

Templomi szolgálatját jól folytattya-é? Az oskolai gyermekek tanításában 
szorgalmatos-é? Külsőképpen maga és háza népe illőleg viseli-é magát? 

4. Az oskola mesternek nincs-é panassza az Ekklésiára annak valamellyik 
tagjára? Illő becsületét meg adják-é, fizetését bé szolgáltatták-é? 

5. A Megyebírórol – hogy folytatta hivatalát? Az Ekklésia gazdaságát híven vitte-
é – az intreseket fel szedte-é? Valami kárt nem tett-é? 

6. A Megyebírónak nincs-é panassza az Ekklésia tagjaira? Engedelmeskedtek-é? 
mikor valami dologra hívta elő állottak-é? 

7. Templomkerülők nincsenek-é az Ekklésiában? Kik, vagy az Isteni szolgálat 
meg utálásából, vagy valami vánkorból (így!) nem járnának Templomba, Úri 
szent vacsorával nem élnének? 

8. Botránkoztatók nincsenek-é? Kik paráznaságokkal káromló szavaikkal, 
részegeskedésekkel, vagy valami illetlen cselekedetökkel botránkoztatnának 
háborgó hitetlenül külön lakó házasok nincsenek-é? 
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9. Az Úr asztala készületei meg vagynak-é? Ujjak nem adattak-é? 
10. Az Ekklésia pap, mester földei kaszálói meg vagynak-é hiba nélkül? Nem 

foglaltattak-é el? 
11. Az Ekklésia javairól vagyon-é Conscriptio? 

 
Ezen kérdések szerént folytattatván a Visitatio, annak alkalmatosságával az Anyakönyv 
és a Rendelések protocolluma, úgy a Megyebírák számadása is meg visgáltatik, bé iratik 
és ha mi fogyatkozás hiba találtatik az Ekklésiai igazgatásban, ahhoz illő módon meg 
orvosoltatik. 
 
 

Bikafalva, január 3-án 18394 

 
 Jelen lévén hellybéli pap T Czintos Sigmond, oskolamester Csomor Sándor, 
Megyebíró Szakáts György. Birtokosok tekintetes. Lukátsfi János, T. Veres János és T. 
Lukáts László urak – presbiterek Hodgyai Mihály, Gergely János, Bentzédi György, 
Péter János, Lukáts István, Bentzédi Sigmond, Péter György, Finta Tamás, Székel 
István, Jakab János – Szöts János és Vaszi János egyházfiak. 

1. A T pap ellen nincs panasz – az o. mester ellen sincs. 
2. A T pap nem panaszol az Ekklesia ellen, […] – az o mester sem panaszol – 
restántiát nem jelentnek 
7. az o mester conventiojában 15 mf. 48 dr. 
10. Vagyon az oskolába fiú 17, leány 5, Nr 22 – még feljárható volna 9, kik is 
által irattak a Tiszteletes. brachium Urnak – Tanulnak olvasást, szent históriát, 
erkölcsi régulákat, imádságokot, számokot, írást, éneklést dicséretesen viselték 
magokot. Népessége az Ekklésiának 286 lélek. 

 
 

Petek, január 4-én 18395 
 
 Jelen lévén hellybéli pap T Kölönte Joseff, o. mester Nagy Sándor, Mbiró 
Nagy Mihálly – Birtokosok T Mihály Sámuel és T Gyárfás Pál urak – presbiterek Nagy 
János, Tot András, Biró Mihálly, Makai Sándor, Bíró Tamás, Nagy Sándor, Biás 
Ferentz – Falus bíró Bíró Sándor – egyházfia Gyermán András. 

1. A T pappal meg vagynak elégedve – az o. mesterrel is meg. 
2. A T pap nem panaszol – az o. mester sem. 
6. Ünnepi deákoknak háromszor 13 mf. 74 dr. papi s mesteri épületek conser-
vatiojára 19 mf. 26 dr. 
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13. Vagyon az oskolában 16 fiú és 10 leány, Nr.26. Tanulnak olvasást, vallást, 
erkölcsi régulákot, számokot, írást, éneklést – fel járások idejéhez képest 
dicséretesen viselték magokot – még fel járhatók vagynak az Ekklésiában 41 
gyermekek – kik is által irattak. Népessége az Ekklésiának áll 672 lélekből 

 
 

Alsórákos, január 5-én 18396 

 
 Jelen lévén hellybéli pap T Petre Mózes – o. mester FerenTz Jósef. Számadó 
egyházfiak Szabó Tamás és Sigmond András – presbiterek Antal György, Szöts 
Mihálly, Szöts Sámuel, Kertész András, Id. Nágó Tamás, Antal Sigmond – Ifj. Nágó 
Tamás és Szabó János. 

1. A T pap ellen nincs panasz – az o. mester ellen jelentik, hogy a gyermekek 
tanításában több buzgóságát kívánnák.  
2. A T pap nem panaszol – az o. mester fabérbeli restantiáit jelentvén, 
rendelés tétetik iránta. 
11. Vagyon az oskolában 16 fiú – 16 leány – Nr.32, – tanulnak betűk 
esmeretét szótagolást, olvasást, szent históriát, imádságokat, számokot, írást, 
éneklést korokhoz és fel járások idejéhez képest látszik előmentek – még fel 
járhatók vagynak 10, kik is által irattak. 

 
 

Héviz, január 5-én 18397 
 
 Jelen lévén helybéli pap T Tordai Áron, o. mester Fazakas István, Mbíró Máté 
András – presbiterek Imreh János, Szabó János, Török János – Hallgatók Gáspár 
Tamás, Szász István, Lengyen István, egyházfiak Szász Mihály, Samu Mihály. 

1. A papról dicsérettel emlékeznek – az o. mesterelis meg vagynak nyugodva. 
2. A T pap nem panaszol – az o. mester restantiáit jelenti, bé adása 
intimáltatik. 
6. papi s mesteri parochiákon lévő épületekre 11 mf. 34 dr. – Ünnepi deá-
koknak háromszor 10 mf. 20 dr. 
7. – még nincs ki fizetve hasonlólag az el ment o. mester Nimeti Josefnek is 
conventiojábol pro 836 – 52 mf. – pro 837 – 52 mf. – pro 838 22 mf. 
öszvesen 126 mf. – hasonlólag a fungens o. mesternekis pénz fizetése pro 
anno 838 usque 24-én Aprilis 839 – 52 mf. fizetetlen vagyon. 
11. Vagyon az oskolába fiú 13, leány 3, Nr.16 – tanulnak olvasást, vallást, 
geográfiát, számokot, írást, éneklést, fel járható nincs, látszik jó előmentek. 
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Moha, január 6-án 18398 

 
 Jelen lévén hellybéli pap T Mátyás Joseff – o. mester Orosz Jóseff – Megye-
bíró Arus János – Birtokos T Fogarasi Lázár – presbiterek Kozma Mihálly, Klozer 
János, Tamás György, Béres György – egyházfiak Szabó Moses, Gyerkes Pál. 

1. A T pap ellen nincs panasz – az o. mester ellen jelentik, hogy a közelebbi 
karácsonba is egyszer felette részegen volt a templomba – mellyböl a 
gyülekezetben nagy botránkozás történt. 
2. A T pap nem panaszol – az o. mester meg esmeri az ellene fel adott edgyes 
esetet s engedelem kérés mellett maga mértékletes comportatioját ajánlya ez 
utánra, mellyre a rendes meg intés után kötelezik is – azonban az o. mester 
fizetésbeli restantiáit jelentvén, annak felhajtására megintetik a megyebíró. 
6. - oskola mester conventiojában pro anno 1837–1838 – 10 mf. 26 dr. – 
ünnepi deáknak háromszor 6 mf. 
11. Vagyon az oskolába fiú 20 – leány 6 Nr 28. Tanulnak olvasást, szent 
históriát, imádságokot, számokot, éneklést – látszik elömentek. 

 
 

Szederjes, január 8-án 18399 

 
 Jelen lévén hellybéli pap T Sándor Mihálly – o. mester Szabó Joseff, Mbíró 
Karátson György, presbiter Szász Mihály. Máté János, Máté András, Szász István 
– egyházfia Máté István. 

1. A T papról dicsérettel emlékeznek – az o. mester ellen sem panaszolnak. 
2. A T pap nem panaszol – az o. mester sem panaszol.  
7. pap és Mester évi fizetésébe 33 mf. 60 dr. 
11. Vagyon az oskolába 11 fiú – tanulnak olvasást, vallást, számokot, írást, 
éneklést, dicséretesen viselték magokot. 

 
 

Nagy Bun, január 11-én 183910 

 
 Jelen lévén hellybéli pap T Kis Pál – oskola mester Székel István, Mbíró Id.. 
Boros György – egyházfi Pál János – Hites presbiterek Áron Pál, Deák György, Szabó 
János, Pál Joseff, Szakáts Miklós – Hallgatók Szász Imreh, Sütö György, Szász Miklós, 
Deák Mihály, Varga Miklós, Deák István, Szakáts György, Szász Péter, Pál Dániel, Pál 
György. 
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1. A T papról dicsérettel emlékeznek – az o. mester ellen nincs panasz, de 
oskola nem lévén intimáltatott annak bé gyülése. 
2. A T pap nem panaszol – az o mester sem panaszol. 
11. Oskola jelenleg nem lévén a fel adás szerént azon okból, hogy oskola ház 
nincsen, s a nép szegény – Tisztelettel kéri a visitatio az Ekklésia Méltóságos 
Patronussait, hogy az itteni nép nevelésének elő segíttésére oskola házat 
építtetni és a szülököt gyermekeik tanítatására szoríttatni parancsolni 
méltóztassanak. 

 
 

Héjjasfalva, január 12-én 183911 
 
 Jelen lévén helybéli T pap T. Diénes Sámuel, Domesticus Curator Tisztelt 
Nagy Pál úr – Mbíró Fodor Márton – Presbyterek Nagy Sigmond, Ferentzi György 
– Fodor István, Fodor Péter – Nagy Elek egyházfi. 

1. A T. pap ellen nincs panasz – Oskola nem lévén feljelentik; de annak oka, 
az oskola ház alkalmatlan volta – melyre meghagyatott, hogy az Ekklésia 
készittse el és a benne ülhetésre, tanulásra tegyék alkalmatossá. 
2. A Tiszt. papnak nincs panaszsza – ide járó o. mester ellen sincs panasz. 

 
 

Ujj Székel, január 12-én 183912 

 
 Jelen lévén Hellybéli pap T. Czere János, oskola mester Bálint Jóseff, megye 
bíro Lörinczi Benedek, presbiyterek T Révai András nemes Buzogány János, 
Buzogány István, Bálint Mihálly, Buzogány Ádám. 

1. A Tiszt. pap ellen nincsen semmi panasz – az o. mester ellen sincs. 
2. A Tiszt. papnak nincsen panaszsza – az o. mester sem panaszol. 
7. Oskola házhoz 4 mf 20 dr. 
8. lészen a Capitális effective a mint a capitális lista mutattya 846 mf. 57 dr. 
Ezen Capitalisból pia fundatio a T pap számára 118 mf. 58 dr. az o. mester 
számára 23 mf. 16 dr. összesen 141 mf. 74 dr. lévén, rendeli a visitatio, hogy 
az ezen túl nem szénával sem egyéb naturaléval hanem pénzel intereztessék, 
mellyet a Megyebíró ki az Ekklézsia Capitalissaira az intrest fel szedi, s 
perceptumában inferálja, a papnak és o. mesternek mindenkor ki adni, s 
erogatumábol inferálni köteleztetik 
13. Vagyon az Oskolába fiú 12 – leány 2 – Nr. 14 – tanulnak olvasást, vallást, 
geografiát – szent históriát – imádságot, számokot, írást, éneklést – 
dicséretesen viselték magokot. 
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Szent Erzsébet, január 12-én 183913 
 
  jelen lévén hellybéli pap T Illyés Illyés – O mester Bartha Sámuel – Mbíró Gál 
Mihálly Szakáts János – presbiter Hajdó János, Szabó Mihály, Kelemen Josef, Tordai 
János, Egyed Péter, Szabó Joseff, Ambrus György, Benkö Albert úr, If. Tordai János – 
egyházfiak Szakáts Áron és Ambrus Moses. 

1. A T pap ellen nincs panasz – az o. mester ellen az iránt panaszolnak né-
mellyek hogy ő kegyelme a halottnak nem akar harangozni, holott conventioja 
szerént tartozik. 
3. Az o. mester azzal menti magát, hogy mikor temet, nem lehet, hogy haran-
gozzonis, sőt egyébkor sem tudja egyedül huzni a két harangot, s kérné hogy 
mikor halott lészen egy egy segédet küldenének a keservesek s minthogy csak 
a szalmában kepézők adnak a harangozásért 5 kévét, rendeltessék vékásoktólis 
legalább 2 kupa gabona. 
12. Vagyon az oskolába fiú 26 – leány 15 – Nr. 41. – Tanulnak olvasást, 
vallást, geografiát, számokot, imádságokat, erkölcsi regulakot, írást, éneklést – 
látszik elő menetelek. 

 
 

Kis Solymos, január 13-án 183914 
 
 Jelen lévén helybéli pap T. Demeter Lajos – o. mester Imreh Pál – Mbíró 
Benkö Péter – presbiter Péterfi István, Egyedfi Moses, Vágó István, Szakáts János, 
Rezi János, Szikszai Ferentz – egyházfi Nagy György. 

1. A T pap ellen nincs panasz – az o. mester ellen fel tétetvén a kérdés bé 
adnak az Ekklésia tagjai a Megyebíró subscriptioja alatt egy kérelem levelet 
mellyben panaszolják: hogy az o. mesterné most Karácson első napján a T 
papnét meg vervén botránkozást okozott – bé ada T papis ezen tárgyban egy 
panaszos kérelmet, mellyben azis az érdeklett sérelmét adja fel – mindenik a T 
Esperest úrtol ide utasittatván. 
Szembesíttetvén a felek E Visitátionk a békességét köztök el probálta – de 
békességre nem birhatván, ajánltatik T Director atyánkfiának, hogy a 
differentia fel világositására nyomozást rendeljen és annak nyomán mind két 
feleket evocállya. 
2. A T pap nem panaszol – az o. mester sem panaszol. 
7. – az o. mester költöztetésire 3 mf. 80 dr. 
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11. Vagyon az oskolába fiú 4 – leány 3. Nr. 7. – Tanulnak olvasást, vallást, 
erkölcsi regulákot, imádságokot, számokot, éneklést – idejekhez képest látszik 
elő mentek. 

 
 

Nagy Solymos, január 13 183915 

 
 Jelen lévén a hellybéli pap T Böjthe Moses – az o. mester beteg lévén. Mbíró 
Jánosi István – presbiter Palko András, Dé György, Marosi István, Gergely Mihály, 
Faluvégi András, Faluvégi István, Simonfi György, Paniti György, Gergely János – 
egyházfiak Magyari György és Kádár András. 

1. A T pap ellen nincs panasz – az o. mester ellen bé adnak 18 subscribensek 
egy kérelem levelet, mellyben az o. mesternek tanításbeli fogyatkozását 
panaszolván, el rendeltettetését kérik. 
2. A T pap bérbeli restantiáit jelenti, egyéb iránt nem panaszol – az o. mester 
nem lévén jelen nem kérdethetett meg. 
7. ...Templom conservatiora 3 mf. – parochiális épületekre 12 mf. 92 dr. 
Oskola házhoz 1 mf. 65 dr. 
14. Vagyon az oskolába fiú 21. Leány 3 – Nr. 24. Tanulnak olvasást, vallást 
szent históriát, geografiát, számokot, írást, éneklést – látszik elö menetelek. 

 
 

Bözöd, január 14-én 183916 
 
 Jelen lévén helybéli pap T Csakány Mihálly – o. mester Benkö Mihály, T. 
Tamási Károlly úr, Mbíró Senye István – presbiterek Kováts András, Gergely István, 
Hertzeg Josef, Hertzeg István, Kontz István, Hertzeg Sándor, Nagy Sándor, Nagy 
Joseff, Kováts István – egyházfiak Albert István és Marosi Mihálly. 

1. A T pap ellen bé adatik a múlt tavaszi változó partziálisrol nyert válasz fel 
mutatása mellett egy kérelem, mellyben el rendeltetése kéretik a régebbenis fel 
jelentett vád pontok okán. – az o. mester ellen nincs panasz. 
2. A T pap nem esmeri meg hogy hibázott volna s restántiáit jelentvén azok 
pro exequntione által irattak. – az o. mester nem panaszol. 
14. Vagyon az oskolába fiú 20 – leány 6 – Nr. 26. Tanulnak olvasást, vallást, 
imádságokot, számokot, írást, éneklést – eminenter viselték magokot. 

 
 

Körispatak, január 15-én 183917 
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 Jelen lévén hellybéli pap T. Molnár István – o. mester Szentgyörgyi János 
Megyebíró Tiboldi István – Notárius Onodi Pál – presbiter Szabó István, Dénes 
János, Antal Lászlo, Török Elek, Pap Mihály, Dömös István Péterfi László, Antal 
Beniám, Birtalan Sándor – egyházfiak Dénes Áron, If. Biró György. 

1. A T pap ellen nincs panasz – az o. mester ellen sincs. 
2. A T pap nem panaszol – az o. mester sem. 
7. – ünnepi deákoknak 9 mf. […] – Templom conservatiojára 27 mf. 56 dr. – 
parochia conservatiora 4 mf. 18 dr. – oskola házhoz 3 mf. 6 dr. 
12. Vagyon az oskolában fiú 40 – leány 10 – Nr. 50. Tanulnak olvasást, vallást, 
haza históriát, geográfiát, arithmeticat, írást, éneklést – eminenter viselték 
magokot. 

 
 

Etéd, január 16-án 183918 

 
 Jelen lévén helybéli pap T Kendi Ferentz, o. mester Kováts János – Mbíró 
Hodgyai János – presbiter Csiszér János, Simó Péter, Gálfi Joseff, Gagyi Sámuel, 
Király István, Máté Márton – egyházfiak Havadi János és Sipos Birtalan Mihálly. 

1. A papról dicsérettel emlékeznek – az o. mestert dicsérik. 
2. A T pap nem panaszol – Az o. mester sem 
8. – ünnepi deákoknak 46 mf. 80 dr. oskola mester fizetésibe 20 mf. 
16. Vagyon az oskolába fiú 49 – leány 15 – Nr 64 – tanulnak olvasást, vallást, 
geográfiát, Haza históriát, arithmetikát, írást, éneklést, eminentiával viselték 
magokot. 

 
 

Küsmöd, január 17-én 183919 

 
 Jelen lévén helybéli pap T Karátson Sámuel – o. mester Gellérd Moses 
– Mbíró Bod Ferentz, Notárius Kontz Josef – Presbiter Szakál Sámuel, Antalfi János, 
Dávid András, Jakabfi Péter, Beretzki István, Dávid Ferentz, Kovács Joseff, Nemes 
János – egyházfiak Bálint Péter és Fodor Moses, Nemes Moses. 

1. A T pap ellen nincs panasz – az o. mester ellen sincs 
2. A T pap nem panaszol, de némely restántiáit jelenti – meg hagyatott, hogy 
adja ki – az o. mester sem panaszol. 
7. – Parochiára, oskola házra és esztena házra valo költségbe 21 mf. 36 dr. 
13. Vagyon az oskolában fiú 19 – leány 11 Nr 30 – tanulnak olvasást, vallást, 
aritmeticát, Haza históriát, írást, éneklést – látszik előmenetelek. 
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Szolokma, január 18-án 183920 
 
 Jelen lévén a helybéli pap T Demeter János, o. mester Kováts György 
– Mbiró Jakab János – presbiterek Dániel Péter, Dániel András, Dániel István, N Szép 
István, Jakab András, Jakab Dániel, K Szép István – egyházfi Jakab Márton. 

1. A T pap ellen nincs panasz – az o. mester ellen sincs. 
2. A T pap nem panaszol – az o. mester sem. 
7. Parochia conservatiojára 8 mf. 20 dr. – Oskola házra 8 mf. 80 dr. 
14. Vagyon az Oskolában fiú 22 – leány 8 Nr 30 – tanulnak olvasást, vallást, 
geográfiát, számokot, írást, éneklést, idejekhez képest látszik elő menetelek. 

 
 

Siklód, január 18-án 183921
 

 
 Jelen lévén hellybéli pap T Biro Márton, Segéd pap T Hegyi Mihálly, o mester 
Demeter Joseff Mbíró Balás András – presbiterek Jánosi Mihály, Barabás Ferentz, 
Györgyi András, Silvester István – hallgatok Márton János, Barabás János – egyházfi 
Barabás Márton. 

1. A T pap ellen nincs panasz – az o. mester ellen sincs. 
2. A T pap nem panaszol – az o. mester sem panaszol – a Segéd pap sem. 
14. Vagyon az Oskolába fiú 29 – leány 10 Nr 39 – tanulnak olvasást vallást, 
liturgikát – számokot, írást, szent históriát, éneklést – dicsértetnek. 

 
 

Also Sofalva, január 19-én 183922 

 
 Jelen lévén hellybéli pap T Csejdi Károlly – O mester Bako Dániel, Mbíró 
Kádár György – presbiter Bálint Mihálly, Kováts Sámuel, Fülöp Joseff – Hallgatók 
Katso István, Fülöp János – egyházfiak Katso Ferentz, Fülöp Sámuel. 

1. A T pap ellen nincs semmi panasz – az O mester ellen sincs. 
2. A T pap egyéb iránt nem panaszol de restantiáit jelenti – által adatik a  
T brachium úrnak – az o. mester sem panaszol, de restantiáit jelenti ezis által 
adatik. 
11. vagyon az oskolába fiú 31 – leány 27 Nr. 58 – tanulnak olvasást, vallást, 
geográfiát, szent históriát, arithmeticát, írást, éneklést – eminentiával viselték 
magokot. 
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Parajd, január 20-án 183923 

 
 Jelen lévén hellybéli pap T Biro András – o. mester Pál Moses, mbíró Kénesi 
Moses, Birtokos T Mátyus Sigmond – Notar Enyedi Imreh úr – presbiter Gagyi János, 
Simofi György, Barabás Ferentz, Horváth Joseff, Illyés Ferentz, Fülöp Sámuel – Varga 
János, Kénesi János, Fülöp András – egyházfi Deák Ferentz, Cseresnyés Ferentz. 

1. A T pap ellen nincs panasz – az o. mester ellen fel adják, hogy az éneklés-
benis hibázik néha, de főként maga viseletében hibázik mert pálinkát áruló 
háznál hál s onnan hívták haza templomrais – mellyért meg is intetett ezennel. 
2. A T pap nem panszol – az o. mester sem. 
10. Vagyon az oskolába fiú 31 – leány 13 Nr. 44 – tanulnak olvasást, vallást, 
geogracfiát, számokot, írást, éneklést idejekhez képest látszik előmenetelek. 

 
 

Felsö Sofalva, január 20-án 183924 
 
 Jelen lévén hellybéli pap T Györke Josef – O Mester Demeter István, Mbíró 
Szász Márton – presbiter Péter Ferentz, Szász Mihálly, Fülöp Ferentz, Deák János, 
Jánosi Ferentz, Lukács János, Fábján Moses – egyházfiak Fülöp László, Oláh Mihálly, 
Molnár Moses. 

1. a T pap ellen nincs panasz – az O mester ellen sincs. 
2. a T pap nem panszol egyéb iránt de restantiáit jelenti – az O mester is 
hasonlólag. 
11. vagyon az oskolában fiú 51 – leány 31 Nr. 82 – tanulnak olvasást, vallást, 
geográcfiát, szent históriát, számokot, írást éneklést – látszik előmenetelek. 

 
 

Kecset és Kisfalud, január 21-én 183925 
 
 Jelen lévén hellybéli pap T Vajda Ferentz – o. mester Kálmán Moses, Mbíró 
meg halálozván hellyette fia Pál Moses – presbiter Czeglédi János, Bak Elek, Pál István 
– Kis Faludi, Mbíró Szász Sámuel. 

1. A T pap ellen nincs panasz – az o. mester ellen sincs. 
2. A T pap nem panaszol – az o. mester sem. 
18. Vagyon az oskolába fiú 12 – leány 9 – Nr. 21. Tanulnak olvasást, szó-
tagolást, vallást, geogracfiát, erkölcsi régulákot, számokot, írást, éneklést – 
látszik elö menetelek. 

 

                                                 
23

 Uo. 34. 
24

 Uo. 35. 
25

 Uo. 36. 



 

Also Siményfalva, január 22-én 183926 
 

7. Oskola nincsen fel járó gyermek nem lévén. 
 
 

Rugonfalva, január 22-én 183927 
 
 Jelen lévén hellybéli pap T Gál János. o. mester Makai András – Birtokos T. 
Jeddi Joseff úr – Mbíró Benedekfi István – presbiterek Benedekfi Gergely, Vetési 
István, Kis Gergely, Szőke Ferentz, Vetési Pál, egyházfiak Biro István, Szöke Dániel. 

1. A T pap ellen nincs panasz – az o. mester ellen sincs 
2. A T pap nem panaszol – az o. mester sem. 
7. – Templom conservatio 46 mf. 16 dr. – Mesteri házhoz 11 mf. 64 dr. Kis 
Miklós pium legatumábol a T. Papnak és o. Mesternek 3 mf. 60 Dr. – detto az 
oskola számára 66 Dr. egy fekete táblára az oskolához 72 Dr. 
13. Vagyon az oskolába fiú 28 leány 4 – Nr. 32 – tanulnak olvasást, vallást, 
Haza esmeretét, geogracfiát, számokot, erkölcsi régulákot, írást, éneklést – 
dicséretesen viselték magokot. 

 
 

Csekefalva, január 23-án 183928 
 
 Jelen lévén hellybéli pap T Biro Sámuel, o. mester Magyari Joseff – Megye 
bíró Lörintzi Mihálly– presbiterek Lőrintzi János, Simó György, Lőrintzi Joseff, Simo 
János – Nagy Mihálly – Simo Ferentz – Szabo Mihálly – Demeter Gergelly – Egyház-
fiak – Demeter Moses – Demeter András. 

2. Az o. mester ellen jelentik, hogy takarodóra nem harangoz, holott eddigi 
szokás szerént köteles volna – s a harangozásért külön fizetnekis – e mellett a 
gyermekeket igen szabadoson engedi – az utzán játzadozni – de az 
examenben jol producált a tanittásban a harangozásra nézve pedig 
kötelességévé tétetett a takarodási harangozás. 
4. Az O. Mesternek nincs semmi panasza. 
9. – ünnepi deákoknak 6 mf. 42 dr. […] – az o. Mesternek a pium legatumot 
ki adva 6 mf. 
15. Vagyon az oskolába fiú 15 – leány 5 Nr. 20 – tanulnak olvasást, vallást, 
geogracfiát, imádságokot, számokot, írást, éneklést – dicsértetnek. 
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Fiatfalva, január 23-án 183929 

 
 Jelen lévén Hellybéli pap T. Sipos István – o. mester Szengyörgyi Joseff 
– Megyebíró Varro Mihálly – presbiterek Mester Mihálly, Kertész János, Varro 
Ferentz , Pap Joseff, Kertész István, Gagyi Péter, Demeter István – Gagyi Mihálly, 
Máté János, Török Mihálly egyházfi, és Táncos Ferentz. 

1. A Tiszt. pap ellen nincsen panasz – az O. mester ellen sincs. 
2. A T. papnak nincs panasza – az O. mesternek sincs semmi panasza. 
8. – oskola ház szükségeire 3 mf. 42 dr. […] pium legatumot az o. mesternek 
5 mf. 72 dr. 
  Jegyzés a Mesteri ház fedeléről le szedett granyitzokot még 836-ban 
el adván a Mbíró 3 mf. 60 dr. – mind eddig a perceptumba fel nem vétetett – 
ezt azért a Mbíró incassálni és perceptumba iktatni el ne mulassa. 
11. Vagyon az oskolában fiú 18 – leány 6 Nr. 24. – Tanulnak olvasást, vallást, 
sz. históriát, erkölcsi régulákot, számokot, írást, éneklést – dicséretesen 
viselték magokot. 

 
 

Sz. Keresztur, január 24-én 183930 

 
 Jelen lévén hellybéli pap T Dáné Moses – o. mester Kádár András – Mbíró 
Csiki Josef – presbiter Beretzki Joseff, Szabo István, Horváth István, Antal István, 
Kováts Moses, Fodor Moses, Györfi János – egyházfiak Simo Moses, Szabó Josef, 
Pálfi Mihály, Nagy János. 

1. A T pap ellen nincs panasz – az o. mester ellen sincs. 
3. Az o. mesternek sincs egyéb panaszsza, hanem fizetése nagy része 
restantiába van. 
7. – ünnepi deákoknak 9 mf. papi és Mesteri parochiák 6 mf. 36 
13. Vagyon az oskolába fiú 57 – leány 38 – Nr 95 – Tanulnak olvasást, vallást, 
geogracfiát, sz históriát, erkölcsi regulákot, számokot, írást, éneklést – 
eminenter viselték magokot. 

 
 

Bethfalva, január 25-én 183931 
 
 Jelen lévén a hellybéli pap T. Pataki István – O mester Albu Diénes – Mbíró 
Bokor Sándor – presbiter Szakáts Josef, Szétsi Sámuel, Szétsi Dániel, Szétsi Imreh, 
Arus István, Szétsi András – egyházfiak Beke Dániel és Szakáts Dániel. 
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1. A pap dicsértetik – az o. mesterelis meg vagynak elégedve. 
2. A T pap nem panaszol egyéb iránt, de jelenti restantiáit – az o. mesteris 
jelenti, hogy némellyek nemis adnak semmi bért, s mégis szolgálatot kívánnak. 
– mindenik által iratik. 
7. - Oskolaházhoz 1 mf. 
13. Vagyon az oskolába fiú 12 – leány 4 – Nr. 16. – tanulnak olvasást, vallást, 
szent históriát, erkölcsi régulákot, számokot, írást, éneklést – dicséretesen 
viselték magokot. 

 
 

Kis Galambfalva, január 25-én 183932 
 
Jelen lévén hellybéli pap T Gál Sándor – az o. mester jelen nem létében Mbíró 

Fenyédi János – presbiter pap Sámuel, Szabo Joseff, Török János, Fazakas János, 
Felszegi Moses, Demeter János, Lörintzi András, Sándor Joseff, Demeter Dániel – 
egyházfia Miklosi Sándor. 

1. A T pap ellen nincs panasz – az O mester ellen sincs. 
2. A T pap nem panaszol – az o. mester résziröl sem jelentetik panasz. 
7. Jegyzés. Vagyon az Ekklésiának passivuma  
  b. Az o. mester ház épitésire kölcsön fel vett pénz 152 mf. 34 dr. 
13. Vagyon az oskolába fiú 28 – leány 8 – Nr. 36 – tanulnak olvasást, vallást, 
erkölcsi regulákot, számokot, írást, éneklést – látszik elö menetelek. 

 
 

Nagy Galambfalva, január 26-án 183933 
 
 Jelen lévén hellybéli elsö pap és Esperes T Pálffi Diénes, Segéd pap T Gido-
falvi Diénes – o. mester Benedek Ferentz, Mbíró Tot István, Notár Hegyi István, 
presbiter Bartos János, Pál Sigmond, Kányádi György, Hegyi Moses, Bentze Moses, 
Máté Mihálly, Petre Pál, Pap Daniel, Feleki András, Kádár Pál – egyháziak Fülöp 
Ferentz, Major Mihálly. 

1. A T elsö pap mint Esperest Visitátioi kérdés felett lévén a Segéd T pap 
iránt dicsérettel emlékeznek – az o. mesteri hellyettesről is hasonlólag. 
2. A T papok nem panaszolnak – az özvegy o. mesternének feles restantiái 
lévén meg hagyatott a Mbírónak felszedése. 
7. – parochia és Oskola ház conservat 28 mf. 40 dr. ünnepi deákoknak 21 mf. 
36 dr. 
11. Vagyon az oskolába fiú 35 – leány 14 Nr 49 – tanulnak olvasást, vallást, 
szent históriát, geografiát, erkölcsi regulákot, számokot, írást, éneklést 
– tellyes eminentiát érdemelnek. 
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Agyagfalva és Magyaros, január 26-án 183934 
 
 Jelen lévén hellybéli pap T Beke János – o. mester Nagy Lajos, Levita Batzoni 
György. Máterbéli Mbíró Zongor Samuel – Fiabéli T Balási Elek Úr – presbiter 
Csomor Mihálly – Követsi Imre, Követsi György, Csomor Jakab, Hegyi János, Hegyi 
Sigmond, Goro György, Zongor István, Farkas Mihálly – filiából Hegyi Ferentz, Istók 
István – egyházfi Csomor Sigmond – filiából Varga János. 

1. A T papról dicsérettel emlékeznek – az O mester és Levita ellen 
nincspanasz. 
2. A T pap nem panaszol – az O mester és Levita sem. 
15. Vagyon az Oskolába fiú 31 – leány 17 Nr. 48 – tanulnak olvasást, vallást, 
geogracfiát, szent históriát, erkölcsi régulákot, számokot, írást, éneklést 
– dicséretesen viseltél magokot. 

 
 

Mátisfalva, január 27-én 183935 

 
 Jelen lévén hellybéli első pap T. Sándor János – segéd pap T Sándor Károlly, 
o. mester Németi Joseff – Mbíró Pallo Mihály – presbiterek Lörintz Sámuel, Lörintz 
Ferentz, Gábos Ferentz, Pálhegyi András, Szöts András, Biró Péter, Pálhegyi Josef 
– egyházfi Szöts Dániel és Pálhegyi Péter. 

3. Az o. mester ellen nincs panasz – az o. mester sem panaszol. 
14. Vagyon az oskolába fiú 14 – leány 5 Nr. 19 – tanulnak olvasást, vallást, 
szent históriát, erkölcsi régulákot, számokot, írást, éneklést – dicséretesen 
viselték magokot. 

 
 
 
 
 

Bögöz, január 28-án 183936 

 
 Jelen lévén hellybéli pap T Bentzédi Sándor – o. mester László István, Mbíró 
Demeter Ferentz – presbiterek Fekete Dániel, Toásó János, Mihállyi Ferentz, Tot 
Ferentz, Csáki János, Fekete Lajos, Farkas István, Kis Dávid – hallgatók Farkas 
Moses, Csáki Ferentz, Veres György, Mihály Joseff, Farkas János, Illyés Ferentz, 
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Fekete Ferentz, Fekete András, Csomor Joseff – egyházfiak Csont Mihálly, Fekete 
János, Duka András. 

1. A T pap iránt dicsérettel emlékeznek – az o. mester ellen nincs panasz. 
2. A T pap restantiáit jelenti melly által iratik – az o. mester restan[tiáit] jelenti. 
7. – Oskola házhoz 5 mf. [...] – ünnepi deákoknak 12 mf. … 
11. Vagyon az Oskolába fiú 23 – leány 11 Nr. 34 – tanulnak olvasást, vallást, 
szent históriát, számokot, írást, éneklést – dicséretesen viselték magokot. 

 
 

Musna, január 28-án 183937 
 
 Jelen lévén hellybéli pap T Jako Antal – o. mester Gábos Elek, Mbíró Kots 
Gergelly – presbiter Kerestely Péter, Kots Dávid, Kots Ferentz, Nagy Péter, Bálint 
Péter, Dénes János, Zoltán Joseff, Zoltáni Ferentz, Máté István, Bartos Lörintz, Lajos 
Mihálly, Benkö György, Máté János, Bartos Moses, Kerestely Miklós – egyházfiak 
Bedö Ferentz, Máté István ifju. 

1. A T pap ellen nincs panasz – az o. mesternek ha el menö szándéka lejénd 
nem ellenzik. 
2. A T pap nem panaszol – az o. mester sem. 
13. Vagyon az oskolába fiú 26 – leány 12 Nr. 38 – tanulnak olvasást, vallást, 
szent históriát, erkölcsi regulákot, haza esmeretét, számokot, írást, éneklést  
– dicséretesen viselték magokot. 

 
 

Kányád, január 29-én 183938 
 
 Jelen lévén hellybéli pap T Bodor Pál – o. mester Kis János, Mbíró Jakab 
Sigmond –presbiter Dersi Ferentz, Toro István, Dienes Dersi Joseff, Kis Ferentz 
– egyházfi Kelemen Lörintz, Nagy Sámuel, Zoltán Sigmond, Nagy Joseff Jásfalváról. 

1. A T papról dicséretesen szollanak – az o. mester ellen sincs panasz. 
2. A T pap nem panaszol – az o. mester jelenti restántiáit – meg hagyatott ki 
irása s által iratik a proc tiszt úrnak. 
12. vagyon az oskolába fiú 18 – tanulnak olvasást, vallási, szent históriát, 
erkölcsi regulákot, írást, számokot, éneklést – dicséretesen viselték magokot. 

 
 

Egeh, január 30-án 183939 
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 Jelen lévén hellybéli pap T Bándi János – O mester Szabó Lajos – Mbíró 
Zoltán Lukáts, presbiter Csiszér Sándor, Kováts János, Molnár György, Demeter 
Ferentz, Zágoni Sigmond – egyházfiak Zágoni András és Zágoni Joseff. 

1. A T pap ellen nincs az Ekklesiának panaszsza – az o. mester ellen sincs. 
2. A T pap nem panaszol de restantiáit jelenti – az o. mester restantiáit jelenti 
– által iratik. 
7. – Oskola Házra 2 mf. 72 dr. 
11. Vagyon az oskolába fiú 12 – leány 3 Nr. 15 – tanulnak olvasást, vallást, 
szent históriát, geográfiát, erkölcsi regulákot, számokot, írást, éneklést – dicsé-
retesen viselték magokot. 

 
 

Dállya, január. 30-án 183940 

 
 Jelen lévén a hellybéli pap T Kátó Joseff – o. mester Szabó Joseff. Birtokosok 
– T Kováts Sámuel – T Kandó János úr, T. Kandó Mihálly, T. Bedö Moses úr 
– T Ábrahám Ferentz úr – Mbíró Beke Ferentz, presbiter Gergely Sándor – presbiter 
Diénes Pál, Bálint Ferentz, Forro Ferentz, Zoltán Ferentz, Bálint István, Szabó 
György, Gergely Sándor, Ábrahám Ferentz, Péter János, Szöts István – egyházfiak 
Szász Ferentz, Miklós Mihálly. 

2. Az o. mesterre nézve fel tétetvén a kérdés, bé adatik egy kérelem levél 18 
subscribensek által, mellyben a régebbi panaszos kérelem fel említése mellett 
részegeskedésben lett elmerülése panaszoltatván annak el rendeltetésit kérik. 
Közlésre ki adatott. – az o. mester nem panaszol. 
Válasz -A panaszoltatott o. mester maga hibájának meg esmerésével a 
kérelmeseknek és Ekklesiának engedelmét kérvén felelettyében Visitátionk is 
ajánllya ötet mint régi szolgát a Sz Ekklésia töredelmes engedelmében – annak 
meg nem nyerhetése esetében pedig kereshetik a kérelmesek a magok 
sérelmeknek orvosoltatását a partzialisi Széken. 
7. – ünnepi deákoknak 10 mf. 86 dr. 
11. Vagyon az oskolába fiú 9 – leány 3 Nr. 12 – tanulnak olvasást, vallást, Sz. 
históriát, erkölcsi regulákot, számokot, írást, éneklést – látszik előmenetelek. 

 
 

H Szent Pál, január 31-én 183941 

  
 [nincs információ] 
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Bágy, január 31-én 183942 

 
 Jelen lévén Hellybéli pap T. Karátson Moses – o. mester Nagy Pál, Mbíró 
Dáné Josef – presbiter Batzo Lászlo úr, Demeter Mihály, Lukács Mihálly, Bentze 
János, Csoma Sigmond, Balási Sigmond, Bentze Márton – egyházfi Zollja István, 
Nagy Ferentz. 

1. A T pap iránt nincs panasz – az o. mester ellen közönséges panasz nincsen, 
de a Mbíró személlyes sérelmét jelenti azért, hogy egy halott felett énekelt 
búcsúztatójában meg bántotta – complánáltatott. 
2. A T pap nem panaszol, de restantiáit jelenti – az o. mesteris restantiáit je-
lenti – mindenik által iratik. 
11. Vagyon az Oskolába fiú 16 – leány 9 Nr. 25 – tanulnak olvasást, vallást, 
szent históriát, geogracfiát, erkölcsi régulákot, számokot, írást, éneklést – fel 
járások és életek idejéhez képest látszik elö menetelek. 

 
 

H Szent Márton, február 1-én 183943 
 
 Jelen lévén Fö birtokos Mgs farkas Dániel úr – helybéli pap T. Kováts János 
– o. mester Veres Dániel – Mbíró Orbán István – presbiter Nyágo Mihály, Sos 
Ferentz, Kerekes Pál, Balás András, Gábri András, SzabÓ Moses, Nyágo István. 

1. A T papról dicsérettel emlékeznek – az o. mester ellen fel adják, hogy a 
Classisba pálinkát főz – meg hagyatott hogy azt ne tegye. 
2. A T pap nem panaszol – az o. mester sem. 
11. Vagyon az oskolában fiú 4 – leány 3 Nr. 7 – tanulnak olvasást, vallást, 
erkölcsi regulákot, számokot, írást, éneklést – látszik elö menetelek. 

 
 
 
 
 
 

Patakfalva, február 1-én 183944 

 
 Jelen lévén hellybéli pap T Maxai Áron – o. mester Györke István – Mbíró 
Jakab Sámuel – presbiter Szabados István, Jakab István, Márton István, Simon 
Mihálly, Sombori Pál – egyházfiak Tzerják János és Sándor Moses. 
 1. A T pap iránt nincs panasz – az o. mester ellen sincs. 
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Reflexió egy konferencia margójára 

 
2. A T pap nem panaszol – az o. mester jelenti, hogy oskolája nincs mert az 
oskola ház nem arra való lévén a gyermekeket nem adták fel. Restántiáikat 
mind ketten jelentik – által íratik. 
10. A mint fel adatik az oskola háznak éppen alkalmatlan volta s főként 
Atyáknak hidegsége okán tanuló gyermekek nincsenek az oskolában, ez azért 
által iratik. 

 
 

Telekfalva, február 2-án 183945 
 
 Jelen lévén hellybéli pap T Kováts Joseff – o. mester Balás Sámuel – Mbíró 
Forró János, presbiter Kováts János, Balás András, Kováts Dávid, Bálint Ferentz, 
Fodor Mihálly, Kováts Sámuel, Orbán János, Kováts István, Demeter János, 
– egyházfiak Illyés János és Demeter Mihálly. 

1. A T pap iránt nincs panasz – az o. mester ellen sincs. 
2. A T pap restantiáit jelenti, s panaszollya föként, hogy if. Kovács Sámuel és 
másokis nem akarják fizetni a kepét, meg hagyatik, hogy adja bé neveiket. 
Az o. mester is restantiáit jelenti. 
12. Vagyon az oskolába fiú 27 – leány 16 – Nr. 43 – tanulnak olvasást, vallást, 
szent históriát, geogracfiát – erkölcsi régulákot, számokot, írást, éneklést – di-
cséretesen viselték magokot. 

 
 

Sándorfalva, február 3-án 183946 
 
 10. Az oskolába nincsenek gyermekek. 
 
 
 
 
 
 

Szent Lászlo és Miklosfalva, február 3-án 183947 

 
 Jelen lévén hellybéli pap T Jakab István, o. mester Nagy Ferentz – Levita 
Bardotzi Simion – materbéli Mbíró Nagy János, presbiter Lukáts Ferentz, Kováts 
Ferentz, Benkö Mihály, Koltsár Moses, Benkö István, Benkö Ferentz, Száva András – 
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filialis Mbíró Illyés Ferentz, presbiter Biro György, If. Biro György, Nagy Josef, 
Hodgyai Sándor, Molnár István, Veres János, Molnár János. 

1. A T pap ellen nincs semmi panasz – az o. mester és Lévita ellen sincs 
panasz. 
2. A T pap nem panaszol különben, hanem jelenti, hogy némellyek a fabért 
csak ithoni Tziherböl, bokorból akarják fizetni – meg hagyatott, hogy törvé-
nyes fát adjanak. – az o. mester nem panaszol – a Lévita sok restantiáit jelenti 
– mindenikre nézve által iratik. 
6. – Oskola mesteri ház taxájába 2 évre 10 mf. [...] a Lévita ház építésére 80 
mf. 56 dr. 
7. Vagyon a filiális oskolába fiú 16, leány 4 – Nr. 20 – tanulnak olvasást, 
vallást, Haza esmeretét, számokot, írást, éneklést – dicséretesen viselték 
magokot. 
8. … a T papért és mesterért 3 mf. [...] – parochiára s oskola házon való javí-
tásokra 44 mf. 86 dr. 
13. Vagyon az Oskolába fiú 7 – leány 2 Nr.9 – tanulnak olvasást, vallást, 
erkölcsi regulákot, számokot, írást, éneklést – dicséretesen viselték magokot. 

 
 

Otzfalva, február 4-én 183948 
 
 Jelen lévén hellybéli pap T Fogarasi Joseff – o. mester Gábri Ferentz, Mbíró 
Székel János – presbiter Hodgyai Josef, Biro István, Szente Ferentz, Biro Moses, Pál 
Mihálly, Gábos Lörintz, egyházfi Orbán Mihálly. 

1. A T pap iránt semmi panasz nincs – az o. mester iránt sincs. 
2. A T pap sem panaszol – az o. mester sem panaszol különben, hanem je-
lenti, hogy néhányan nem akarnak bért fizetni – által iratik. 
11. Vagyon az oskolába fiú 22 – leány 1 – Nr. 23 – tanulnak olvasást, vallást, 
szent históriát, erkölcsi regulákot, számokot, írást, éneklést, dicséretesen visel-
ték magokot. 

 
 
 
 

F. Boldog Aszszonyfalva, február 4-én 183949 

 
 Jelen lévén helybéli pap T Szabo Sámuel, o. mester Koltza Lajos, Megyebíró 
Árapataki Sámuel – presbiterek Dersi Joseff, N. és K. Pál Joseff, Pál András, Raduj 
András, Dersi Pál, Ifj. Szakáts György, Pál Mihálly, K. Pál Moses – Fülöp János 
egyházfi és Sánta Lukáts. 

                                                 
48

 Uo. 66. 
49

 Uo, 67. 



Reflexió egy konferencia margójára 

 
1. A Tisz. pap ellen nincs panasz – az o. mester ellen sincs egyéb panasz – 
hanem némellyek azt adják fel, hogy az 3-ik vasárnapi vecsernyében nem 
prédikál, mikor a T pap filiában van – sem nem olvas – meghagyatott, hogy 
igyekezzék úgy vinni a szolgálatot, hogy semmi fogyatkozás ne légyen. 
2. Az o. mesterné ellen fel adatik T Dersi Joseff úr által, hogy a Leányát és 
Dersi Pálnét a Templomban le csemcselte [így – azonban az egész Presby-
térium ellenkezőt bizonyított – mely tárgyban a Törvény úttyára utasíttattak 
sérelmek orvoslására. 
3. a Tiszt. papnak nincs egyéb panasza, hanem hogy az égés által már 3 esz-
tendeje el pusztult paprochia még nagy pusztaságban, meg építtetlen vagyon-é 
mellett bé ad egy instánciátis panaszolván, hogy a T Huszár Josef úr udvarátol 
nem adnak bért ezt jelenti az o. mesteris. 
9. oskola házhoz 2 mf. 53 dr. [...] papi és mesteri parochiára költött 8 mf. 62 
dr. 
12. Vagyon a materbéli oskolába fiú 5 – leány 6 Nr 11 – tanulnak olvasást, 
vallást, erkölcsi regulákot, számokot, írást, éneklést – látszik előmenetelek. 
Vagyon a filiális oskolába fiú 15 – leány 6 Nr. 21. – tanulnak olvasást, vallást, 
geográfiát, számokot, írást, éneklést – a T pap relatioja szerént jol igyekeznek. 

 
 

Hodgya , február 5-én 183950 

 
 Jelen lévén hellybéli pap T Zágoni Moses – o. mester Molnár Dániel, Mbíró 
Tamási Beniám – presbiterek István Ferentz, Pálfi János, András Sigmond, László 
Sándor, Josa János, László Sámuel – egyházfiak Josa Mihálly és Laszló Miklós – Rátz 
Sámuel presbiter. 

1. A T pap iránt nincs panasz – az o. mester iránt sincs. 
2. A T pap és o. mester restántiaikot jelentik – által iratik. 
7. – parochia conservatiojára 1 mf. 66 dr. – Mesteri jószág el cserélésekor 
költött 7 mf. 
12. Vagyon az Oskolába 21 fiú, 2 leány Nr. 23 tanulnak olvasást, vallást, 
Sz históriát, erkölcsi regulákot, számokot, írást, éneklést – dicséretesen visel-
ték magokot. 

 

Sükö, február 5-én 183951 

 
 Jelen lévén hellybéli pap – T Simon Sigmond – o. mester Jakab János, Mbíró 
Simon János – presbiter Simó Ferentz, Kis Sigmond, Nagy János, Kováts Josef 
– Simo István, Nagy András. 
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1. A T pap ellen nincs panasz – az o. mester ellen sincs 
2. A T pap nem panaszol – az o. mester sem panaszol. 
13. vagyon az oskolába fiú 9, leány 3 Nr. 12. tanulnak olvasást, vallást, szent 
históriát, geografiát, számokot, éneklést, – a T pap és presbitérium relatioja 
szerént jól igyekeznek. 

 
 

Farcád, február 5-én 183952 

 
 Jelen lévén hellybéli pap T Kis Gáspár – o. mester Fenyédi János. Megyebíró 
Kováts János, notár Simo Ferentz – presbiter László István, Lörintz Joseff, Vajda 
Joseff. 

1. A T pap ellen nincs panasz – az o. mester ellen sincs. 
2. A T pap nem panaszol. Az o. mester restantiát jelenti. által iratik. 
7. – a Tiszt. papnak és Mesternek pium legatumba 8 mf. 40 dr. – ünnepi deá-
koknak 1 mf. 50 dr. 
13. Vagyon az oskolába fiú 32, leány 9 Nr. 41 tanulnak olvasást, vallást, szent 
históriát, physica geogracfiát, erkölcsi regulákot, számokot, írást, éneklést 
– eminentiával viselték magokot. 
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