
1824-ben a borossebesi egyházközség omniáriumába először Kerekes Mihály lelkipásztor 

szerette volna a gyülekezetben szolgált lelkipásztorok névsorát beírni az omniárium 5. 

oldalára, de akkor azt nem tudta megtenni. 1826-ban Szilágyi Molnár József viszont az 

omniárium 47. oldalán 1765-től kezdve összeállította a névsort, amelyet 1830-tól ismét 

Kerekes Mihály vezetett. 1843-ban Szilágyi Molnár József visszatért és folytatta a névsort, 

végül 1848-ban Kováts József fejezte be azt. A lista érdekessége, hogy François Maynard 

(1582-1646) francia költő egyik humoros epigrammájának néhány sorát bemásolták, 

amelyhez feltételezhetően Pálfi Mihály jegyezte be utólag, hogy nem érti azt. Az alább 

közölt névsor az omniárium 47–49. oldalain található, az 5. oldalon lévő bejegyzést az 

adatbázis másik rekordjában közöljük. 

 

[p. 47.] A b[oros]sebessi reformata ecclesia, jóllehet az 1547-dik esztendőtől fogva fentáll, mégis 

prédikátorai kik lettenek légyen, tsak az 1765-ik esztendőtől ólta tudatik, kik is rendel így 

valának: 

 

1765-től 1773-ig volt tiszt[eletes] Barátosi Andrádi István a prédikátor, ki is itten temettetett el. 

 

1773-1777 tiszt[eletes] Jantsó András. 

 

1777-1782 tiszt[eletes] Kabai János 

 

1782-1795-ig t[iszteletes] Mészáros András. Tárkányba ment. 

 

1795-1806-ig t[iszteletes] Herczeg Imre, ki itt halt meg. 

 

1806-b[an] Martius hó végétől Junius elejéig vitte a prédikátori hivatalt t[iszteletes] Kristó 

Sámuel, de minekelőtte exmittáltatott volna, elméjében meggyengülvén, haza vitetett hazájába, 

Makóra, s ott kitisztulván, osk[ola] conrector lett. Meghalt ugyan odahaza. 

 

1806-1808 t[iszteletes] Szilva Gergely, ki is BélZeréndre ment. 

 

1808-1812-ig t[iszteletes] Molnár Mihály, Sonkolyosra ment. 

 

1812-1819 t[iszteletes] Víg János, sámsoni kertészek közzé ment. 

 

1819-1824 t[iszteletes] Erdélyi József volt czeglédi káplán elsőben, abban a 

superintende[nti]ab[an] ecclesiaja nem akadván, ide tevődött. Elment Bajjra. 

 

1824-1826 t[iszteletes] Kerekes Mihály, elsőben erdélyor[szá]gi pap, innen ment Tárkányba, 

onnan Tamásdára. 

 

1826-ban ide jöttem én Szilágyi Molnár Jósef, ú[gy]m[int] ki voltam körösstartsai osk[ola]rector 

Békés vármegyében, onnan 1824-b[en] a Szepességre mentem, azután Bétsbe is felszaladtam. 

Ősszel, octoberbe lettem n[agy]kun[sági] túrkevi káplán, azután 5 holnap múlva dobozi az 

édesatyám mellett. Onnan 1826-b[an] Szent György napkor jöttem b[oros]sebessi rendes 

prédikátornak, augusztus 8-án lévén Geszten a tractualis, 12-a pedig ugyantsak 1826 a 

superintendentialis censuram és consecratiom. 

 



1830-ik esztendőben 10. Marti[us] az árpádi gyűlésen rendeltettem Belényesbe, hellyembe 

rendeltetett tiszt[eletes] Kerekes Mihály tamásdai prédikátor úr. Szilágyi p[ré]d[ikátor]. 

Belényesből Okányba.1 

 

Én Kerekes Mihály másodízben jöttem a b[oros]sebessi papságra, az eccl[esi]a és a 

m[é]l[tósá]g[o]s gróff kívánságára,2az 1830. eszt[endőben] Árpádon tartott gyűlés rendelése 

szerént. De 1832-dik eszt[endőben] sept[ember] napjaiba által léptem Erdély kedves hazámba a 

brádi papságra, az idevaló ven[erabilis] tractus engedelme és ditséretes ajánló levele mellett.  

 

Kerekes m[anu] p[ropria] reform[atus] prédik[átor] 

 

Las d’espérer et de me plaindre 

Des Muses, des Grands et du Sort, 

C’est ici, que j’attends la mort 

Sans la désirer, ni la craindre. 

 

Mainard 

annyit tudsz és értessz ebből, mint én P.[?] M.[?] m[anu] p[propria] 

 

[p. 48.] 1832-be ősszel jött t[iszteletes] Égei István, 1839-be elment Tamásdára. 

 

1839-b[en] jött Szakálból t[iszteletes] Pálfi Mihály, ki is meghalt 11-a Jan[uarii] 1843, requiem 

aeternam dona ei Domine! 

 

1843-ban visszajöttem Szilágyi Jósef, ki 1826-b[an] kezdtem itt prédikátori hivatalom. Meghalt 

1844-b[en] B[oros]Sebesben. 

 

1844-b[en] jött t[iszteletes] cz. Szondy Lajos úr, előbb csak időközi lelkésznek t[iszteletes] cz. 

b[oldog] e[mlékű] Szilágyi Jósef úr özvegye mellé, azután lett rendes pappá, elment 1848-b[an] 

NagyHarsányba. 

 

1848-b[an] jöttem B[oros]Sebesbe M[ező]Gyorokról, minekutánna ottan 7 egész éveket 

töltöttem el, a hová mentem rendes lelkésznek konyári tanítóságom bevégzése után. Kováts 

József s[aját] k[ezével] l[elki]pásztor. 

 

[p. 49.] Oskolamesterek voltak: 

 

Péczeli Pál 1847/8-ik évben, egy évig, fesletségért s részegségért elküldetett. 

 

Lipovszky József 1848-. 

 

 
1 A dőlt betűs rész későbbi betoldás. 
2 A dőlt betűs részt kihúzták és föléírták zárójelbe: e nem igaz. 


