
Végvár, 1795. máj. 17. – Az úrasztali készlet összeírása, későbbi feljegyzések az 1796-1840 

közötti új adományokról, áruba bocsájtásokról, átalakításokról 

 

Az úrasztalához való edényeknek specificatioja, melyet a tekéntetes administrationak 

ajándékozásából bír a magyar reformata rittbergi ekklézsia 1795. eszt[endő] 17. Maji.
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1-o. Két czin kanna, circiter 4 ittzés mindenik nro. 2. 

2-o. Egy pohár, amellynek az allya bádog, a pohár czin, arannyal van belől megfuttatva nro. 1. 

3-o. Egy kisded sárga réz tányér nro. 1. 

4-o. Két nagyobb fejér abroszok nro. 2. 

5-o. Két nagyobbatska fejér fodor. nints
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 nro. 2. 

6-o. Két középszerű fejér fodor. nints nro. 2. 

7-o. Három darab apró fejér fodor. nints nro. 3. 

8-o. Egy sáhos abrosz két szilbe nro. 1. 

9-o. Asztal keszkenő kettő nro. 2. 

Ezeknek béírása és felszámlálása illyen becsülletes emberek előtt lett: hellység bírája Szűts 

Ferencz, esküt Berényi György, közemberek Illyés István, Inokai Tóth István, D. Nagy Mihály, 

akkori prédikátor Boros István m[anu] p[ropria], per me Joan[nem] Szedery p[ro] t[empore] 

rectorem scholae Rittberg[iensis] m[anu] p[ropria]. 

N[ota] b[ene]: A t[ekinte]tes rentum engedelme után az ekkl[ézsi]a előljáróinak 

megegyezésekből az úrasztalához tartozó azok az eszközök, amellyek nem szükségesek, eladóvá 

tétettek, mellyek közzül sub nro. 5-o, 6-o, 7-o egy-egy darabot bíró Bujdosó Mihály úr elvitt 

rector Szeder János és Szabó János uraimék jelenlétekben, s ugyan az ők[egye]lmek becsűje 

szerént die 3-a Febr[uarii] 1796 a ft. 1 xr. 30. 

Ismét amelly koporsóra való szőnyeg volt a lutheranus atyafiaké, abból varratott az ekkl[ézsi]a 

gondviselője, Kiss János uram közönséges megegyezésből az úrasztalára való szőnyeget. Elnyűtt. 

A[nno] 1796. die 26. Martii Illyés István uram maga kölcségén vett az úrasztalához egy czin 

tányért, amellyre vagyon mettzve S. I. S. E. 

A[nn]o 1796. die 5-a Junii a t[ekinte]tes administratiohoz tett instantiánkra nyertünk a németek 

idejébe elromlott kisebb harang helyébe más nagyobbat, amellyért ugyan a t[ekinte]tes 

administratio fizetett 72 ft. 27 xr. Az öntőtől pedig vettünk obligationalist, hogy ha esztendő alatt 

valami baja esne, tartozik ugyan azon árra újjonnan önteni. Amelly harang el is romlott, és az 

öntőnek visszaadatott. Ugyane helyébe die 20-a Maii 1797 adott az öntő másat. 

6-a Januar[ii] 1798. készíttetett az ekklézsia kék tafotából veress bagazia bélléssel, a körületén 

fejér keskeny csipkével a keresztelő edényre takarót, amellynek árrába némelly becsületes 

lakosok is különösen adakoztak, a többét pedig akkori gondviselő Vári Ferencz 3 ft. 57 xr-ig 

kipótolta. Elnyűtt. 

20-a Apr[ilis] 1802. t[ekinte]tes Mészáros regementéből való lovas strázsamester Szűcs úr 

ekklézsiánkhoz való szíves indulatjából ajándékozott 10 ~ tíz rftokat, mellyeket akkori 

gondviselő Berényi György úr kezéhez is vett ugyan a fellyebb írtt napon. 

2-a Novembris 1804. Fazekas János bíró ur[am] jelenlétébe[n] Szabó János ur[am] ajándékozott 

egy sárga rézből készült kannát, éppen 2 ittzést, mellyet vett 6 rfton. 

Az úrasztalához tartozó edények közzül a második szám alatt feljegyzett pohárt belöl 

megaranyoztatni bővebben, kívül pedig megezüstöztetni tulajdon költségén nem sajnállotta 
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 Végvári Református Egyházközség, Anyakönyvek. Keresztelési (1794-1832) és házassági anyakönyv (1794-1815); 

Omniárium 1796-1846, a.1. 
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 A dőlt betűvel szedett részek utólagos betoldások.  



nagyméltóságú Meternik őhertzegsége szkeusi
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 jószágába levő tisztje nemes n[em]z[e]tes Sándor 

Sigmond úr, mely lett 30 rftokért. 

Augustus 20-kán 1840-ben Ásót János lakos társunk az úrasztalához egy tsinos alakú, másfél 

ittzényi nagyságú, czinből készült ibriket vagy töltögető edényt, ezen kívül ugyanő egy nyoltz 

ittzés czin fedelű kőkorsót ajándékozott, mely öszvesen néki 15 rftjába került. 
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 Szkeus (Székes) – ma Bojtorjános (románul Scăiuș, Krassó-Szörény megye) 


