1805. nov. 13., Erdőhegy – Erdőhegyi református egyház könyveinek, úrasztali készletének,
harangjainak, parókián található bútoroknak és szerszámoknak összeírása Csáki Mihály
lelkész távozásakor
1785. nov. 8., Gyula – harangvételi szerződés a gyulai református egyház és az erdőhegyi
református egyház között
1787-1791 közötti kurátori kinevezések és számadások, a számadások felülvizsgálata a
békési traktus gyűlésében 1793. febr. 28-án.
Protocollum ecclesiae reformatae Erdőhegyiensis ab anno 1785. d[ie] 6-ae men[sis] Novembr[is]1
[p1.]
Az erdőhegyi reformata szent ekklézsiának könyvei ezek, amelyek feljegyeztettek anno 1801.
d[ie] 16. Maji Szilv[…] G. által:
1-o. Néhai tiszteletes tudós férfinak, Nádudvari Péter uramnak 84 prédikátziói.
2-o. Innepi ajándékul az Isten sátorába felvitetett Szent Siklus, Debretzeni Ember Pál munkája.
Az erdőhegyi ekkl[ezsi]áb[an] az két külső rendtartáshoz, a keresztséghez és az Úr sz[ent]
vatsorájához való készületek ím ezek, die 13. Nov[embris] 18052
1, Abrosz három, egyik szávos v[agy] virágos, a másik vesszős.
2, Sellyem keszkenők, mellyek e következendő áron eladattak, helyekb[en] egy nagy vétetvén,
úgymint.
hat rft.; a, veres, de a széle nagy fehér, zöld, kék sárga virágokkal elegyes.
öt rft.; b, fekete, selyem, de a széle egy únnyi szélességű, lineázott szürkés.
két rft.; c, egy kék, de mindenütt fehér virágos.
egy rft. 15 xr.; d, egy lángszín, a széle két únnyi, szürkés lineájú, emellett min kívül, mind belől 3
fehér keskeny lineátska vagyon.
két rft.; e, egy test szín, széless szélű, de zöld tsíkkal vagy lineával tellyes.
két rft.; 30 xr.; f, egy halván zöld, a széle egy tenyérnyi széles, keszken lineákkal telyes.
3, Sellyemmel varrott fehér keszkenők:
a, egy öszvevarrott felemás fehér, mellynek 4 sarkán kék, veress, sárga selyemmel varrott tulipán
forma három virág vagyon.
b, egy öszvevarrott felemás fehér, mellynek 4 sarkán sellyemből varrott virágok vagynak.
c, edényeket törölni való két oltska kendő.
d, asztal abroszokat bétakaró egy gyolts fehér kendő.
4. Egy czin tál, mellynek hátán ez olvastatik: Takáts Josef vette maga pénzin ezt az Úr asztalához
való tányért 1779. Erdőhegy.
5. Arany füstös kitsiny ón tányér.
6. Másfél ittzés kiss kanna czinből, két fejű sass láttzik kimettzve rajta elől, és korona felette.
7. Tíz ittzés bádog kanna, mellyen ez az írás olvastatik: T. Nagy Pasányi Aszszon ajándéka.
8. Az ekklézsiának egy diószín festékű nagy ládája borított zárral.
9. Egy oltska és egy újj czin pohár, minden írás nélkül vagynak.
10. Egy igen lapos tzifrás veress réz tányér, melly hajdan ezüsttel futtatott volt, minden rajta való
mettzés nélkül.
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11. A templomban keresztelő tányér, bádog, egy kis réz fedeles kannával, mellynek oldalából réz
görbe cső nyúlik fel minden rajta való mettzés nélkül.
12. A háznál levő tzifrás veressréz tányér, melly hajdan ezüsttel futtatott volt, és ennek a hátán
illyen mettzés vagyon: Keresztelő Tál.
13. Kenyér felmetélő szarv nyelű nagy kés.
14. Három hombár, itt a két kisebb mindenkor a tiszt[eletes] prédikátor gabonája benne való
tartására van. A legnagyobbik pedig az ekkl[ézsi]a gabonájá[na]k.
15. A toronyb[an] vagyon két harang. A nagyobbikon e van: az Erdőhegyi R[e]f[orma]ta Sz[ent]
Ekkl[ézsi]a öntette 1796. M[ensis] Dec[embris] XCV. A kissebbiken pedig semmi írás nints.
Vertito folium unum, videbis etcet[erum]
[p5.]
Erdőhegyen a predikátornak való házban és a házon kívül ezek a vagyonjai az ekklézsiának d[ie]
13. Novemb[ris] 1805:
1. Diószín festésű két nyoszolya.
2. Két karú fekete szék.
3. Sárga színű karszék kettő.
4. Egy kisded fehér asztal fiókjával, egy nagyobb fehér[es] asztal fiókja nélkül, és egy kék
festékű asztal fiókjával együtt.
5. Festetlen fehér pad v[agy] lótza kettő.
6. Egy diószín festékű könyvtartó téka, és egy kisebb fehér[es].
7. Festetlen fehér fogas kettő.
8. Fertályt, órát is ütő réz kerekű falióra.
9. EEK béllyegű meszes dézsa.
10. Kúthoz való egy vasas veder, egy itató válúval együtt.
11. A sertés ólba egy kisebb újj forma, és egy nagyobb, igen rossz válú.
12. Egy kőmíves meszelő, s a másik pedig közönséges házi meszelő.
13. Egy konyhába való fekete, két felé nyíló almáriom, két fijókjával.
Az oskolaháznál pedig az ekklézsiának ezek vagynak:
1. Egy diószín festékű nagy asztal.
2. A klasszisba állani szokott egy kisebb oltska asztal.
3. Két festetlen fehér lótza.
4. Egy vásári P. béllyeg alatt való nyoszolya.
5. Egy hamuszín, falonn függő, könyveket tartó théka.
6. Egy festetlen fehér[es] P. béllyeg alatt való fogas.
7. A kútnál vagyon egy válú.
8. A sertésólba egy válú, de igen rossz, talám nem is használható.
Bona inventa ecclesiae reformatae Erdőhegyiensis die 8 anno praefato conscripta per V[erbi]
D[ivini] m[ini]strum p[rae]sentem Michaelem Csáki propterea, ut ludimagistri, sine offensione,
tempore migrationis in alium locum, aut iam fungens quoque ibidem, a quibusdam ecclesiae
membris suspicari consortis, ab omni re aliena persona immunis maneat. Connotatur est in
tempore curatoris Johannis Pálfi.
[p2.] Az ecclesia állapottya rendesebb follyásának fenntartására és minden dolgainak
hellyesebben lejendő egyenes administratioja végett, mind pedig az ecclesiaban történni szokott
nevezetes dolgoknak s currenseknek napszám szerént való feljedzésének okáért ezen diarium
Sz[ent] András havának 6-dik napján ezerhétszáznyoltzvanötödik esztendőben ecclesia
protocollumának 1 rft. 15 xr-kon szereztetvén rendeltetett.
Anno 1785.

No. 1-o./ 7-a Novembr[is] hellység notariussa, Ződi Miháj, Kerekes Gáspár és Hendrics István az
betsülletes ecclesiatól kirendeltetvén, hogy az gyulai reformata ecclesiának eladó harangját
megalkudgyák, elindulának, és az eladó harangot megvizsgálván, megmázsáltatták és fontyát
tsupádon tsak az materiájának ütője és koronáján kívül a kr-is 30 megalkudták, s ugyanakkor az
ecclesiának régi elhasatt kisharangját, melly 34 fontot nyomott a xr. 24 az árába az gyulaiaknak
tíz rft-al 24 xr-al egyetemben be is adták, az kétt harang pedig tsupán az materiaja nyomott 134
fontot és így az ára lett 67 rft, mellynek nagyobb bizonságára az vett harangról való
contractusnak igaz originálissa itten pariáltatik eszerént:
Mi alább írtak adjuk tudtára mindeneknek, akiknek illik, hogy az gyulai r[e]f[orma]ta sz[ent]
ecclesiá[na]k közönséges megedgyezéséből által adtuk egyik harangját ezen ecclesianak, melly
nyomott coronája s ütője etc.[?] nélkül tsupán tsak a materiája 134 fontot (minthogy annál
nagyobbra volt szükségünk) az erdőhegyi r[e]f[orma]ta sz[ent] eccl[esi]a[na]k, [p4.] hogy azt
bírja, s hasznát vegye mint tulajdon magáénak. Általadtuk pedig illy conditio alatt, hogy minden
fontért fizesse[n] 10 garast, és így mindöszve 67 ~ hatvanhét rftokat, mégpedig most készpénzül
tíz rftokat le is fizettek, tizennégy rftokban pedig azon ecclesiá[na]k elhasatt harangjának
materiaját, 34 fontot acceptáltunk, a hátramaradott részét pedig, 20 rftot, ugyan Sz[ent] Pál napi
gyulai vásárra, 23-at pedig pünkösti gyulai vásárra 1786-dik esztendőben béfizetni tartozzanak.
Ezeket pedig bétellyesítvén minden megháborítás nélkül bírja a sz[ent] ecclesia az általadott
harangot, és ha valakitől ezen harang törvényesen impetáltatnék, az sz[ent] ekklézsiánk magára
vállallya, hogy felel mindenkor érette. Költ Gyulán nyoltzadik napján Sz[ent] András havának
ezerhétszáznyoltzvanötödik esztendőben.
Nagy István a gyulai r[e]f[orma]ta ekkl[ézsi]a l[elki]pásztora és Szatmári István ekkl[ézsi]a
curatora által mp.
Ezen incontractuált harang pedig 8-a [Novembris] 1785. ugyanazon fellyebb említett deputatusok
által el is hozódott és 10 [novemberbe] az toronyba fel is tétetett.
No. 2-o. Anno 1786 ugyanazon Gyuláról hozatott harangot, mivel siket és hasadt is volt, újonnan
öntette az eklézsia Kerekes Gáspár curatorságában. Melly nagyobbatskára öntetvén, az öntése a
vett materiával edjütt került az eklézsiának 40 rft-ba.
Ugyanakkor azon harangöntőktől vette az ekklézsia a kissebbik harangot, melly is 36 és 1/2
fontos, mellynek is az árra volt 30 rft. és 30 xr.
[p6.] Kerekes Gáspár anno 1787. 23-tia Julii curatornak tétetvén, viselte ezen hivatalt usque ad
annum 1787. 26-tam Februarii, melly idő alatt percipiált a szabad akarat szerént való
alamizsnából és oblatiókból 52 rft-t 27 xr-t, mellyről betsületessen számot adván, azon summát jó
helyre, t[udni]i[llik] Isten ditsősségére, nevezetessen harangok reparatiojára mind elköltötte, sőt 2
xr-ral sup[er]erogált, mellyet is recognoscálnak és adtestálnak az eklézsiának előljárói a[nn]o
1787. 23-ia [Octo]bris Erdőhegy, ú[gy]m[int] Zöldi Mihály curator, Takáts Jósef bíró, Borbély
István, Nagy Ferentz s a többiek.
Anno 1787. 26-ta Februarii curatornak tétetett Zöldi Mihály az antecessorától tsak egy fillér sem
ment kezében, hanem tsak ami azután publicatióból, pium oblatumokból gyűlt, ú[gy]m[int] 123
mft. 49 xr., mellyből 96 rft-okat és 35 xr-okat ekl[ézsi]a restantiájába harangöntőnek és más
aprólékos szükségekre költött. 27 rft-okat és 14 xr-okat pedig Borbély István következendő
curator kezében általadott. Mellyet recognoscálnak és adtestálnak az ekl[ézsi]a előljárói
közönségessen a[nn]o 1789. 10-a Martii., ú[gy]m[int] Borbély István curator, Takáts Jósef, Zöldi
Mihály, Hendrik István, Pálfi Mihály sat.
Nb. Dedit m[anu] p[ropria] 1 rft.

[p7.] Az 1789, 90, 91-dik esztendőbeli erdőhegyi curator, Borbély István számadó lajstroma a
v[enerabilis] békési tractusnak K[örös]Tartsánn 1793-dik esztendőbeli Februariusnak 28-dik
napján tartatott gyűlésében revideáltatván, perceptuma 169 rft-nak és 24 xr-nak, erogatuma pedig
167 forintnak és 1 xr-nak találtatott és a v[enerabilis] tractus eleibe iratott újj lajstrom az
originállal edgyezőnek esmértetett. Extradat[ur] Tartsae per notarium [venerabilis] tractus
Adamum Kuthi m[anu] pr[opr]ia.

