
UZSOKI ANDRÁS 

A BALATONFÜREDI REFORMÁTUS TEMPLOM 
ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE ÉS ÜLÉSRENDJE 

A Balatonfüredi Református Egyházközség első 
ismert templomának épülete a mai Bajcsy-Zsi
linszky utcában található kissé átalakított formá
ban. A középkori Füred település Szent Margit 
tiszteletére szentelt, azóta elpusztult templom 
helyén áll. Építéséről nem maradt fenn adat, de 
átépítéséről igen. 1725-ben Grasso Villebald tiha
nyi apát el akarta tiltani a füredi reformátusokat, 
hogy átépítsék templomukat, mert úgy vélte, 
hogy az, apátsági tulajdonban levő területen van. 
Az apát állásfoglalásával szemben az egyházköz
ség azt állította, hogy a templom ,, . . . mostani 
újítása a szentegyházoknak tihanyi apáturságnak 
semmi kárára nincsen, mivel nem esett azon fun-
duson, hanem a czimiteriumnak a közepén, a mint 
régi czimiteriumnak környül köböl álló kerítésé
nek fundamentumából kitetszik".1 Noha nincs 
közvetlen írásos bizonyítékunk az újjáépítésre, 
egy 1754. december 18-án kelt nyilatkozatból2 — 
mely az épületet „oratórium Calvinistarum Füre-
diensium"-nak, vagyis a füredi kálvinisták ima
házának nevezi — arra következtethetünk, hogy 
a régi imaház felújítása valóban megtörtént. 

Hetven év múlva szűknek bizonyult az imaház 
a gyülekezet számára, ezért elhatározták, hogy 
új, nagyobb templomot építenek. 1826. július 
24-én az egyházközség tagjai a tihanyi apátság
hoz, a veszprémi káptalanhoz és Oroszy Pál föl
desúrhoz bejelentették szándékukat a templom
építésre. ' Elhatározásukat azzal indokolták, hogy 
templomukban nem férnek el, az épület vizes és 
tűzveszélyes. Az építendő templom helyéül ,,a' 
Mészárszék és Pálinka gunyhó" területét jelölték 
meg, mint a „Helybéli Birtokosoknak adatott kö
zös fundus"-t, melyet 1811-ben tartott kijelölés
kor juttattak nekik. Kérésüket a veszprémi káp
talan július 25-i, a tihanyi apátság július 28-i, 
Oroszy Pál pedig július 25-i bejegyzéssel jóvá
hagyta. 

A templom építéstörténetét eddig nem ismer
tük, a szakirodalom csupán megemlítette a füredi 
templomot, de a munkálatokat homály fedte. Az 
egyházközség rendezetlen irattárából Petrőcz 
László lelkész válogatta ki e munkában közzétett 
iratokat, melynek alapján nemcsak rekonstruálni 
tudjuk az építéstörténetet, hanem a függelékben 
közölt iratok bepillantást adnak a reformkor 
ipartörténetébe és Füred falu református közös
ségének életébe. Ez azért is fontosnak látszik, 
mert reformkori irodalmunk általában csak a hí
ressé vált fürdőhellyel, az ún. Savanyúvíz (így 
nevezték a fürdőtelepet) életével foglalkozott, 
és az utókor is beérte ezzel. 

AZ ÉPÍTKEZÉSEK TÖRTÉNETE 

Az említett folyamodványban megjelölt he
lyen, tehát a mai Kossuth Lajos utca és az Óvoda 
utca sarkán levő birtokossági területen (ahol an
nak idején egy mészárszék és egy pálinkásbódé 
(„gunyhó") állt, kijelölték a templom alapterüle
tét. Sem alaprajz, sem i ^ v r a j z nem található az 
egyházközségi iratok között, ezért csupán az ipa
rosokkal, mesteremberekkel kötött szerződésekre 
és számlákra vagyunk utalva. 

Az építkezéseket az egyházközség tagjaiból 
választott kurátorok és dékánok vezették és irá
nyították Nagy István prédikátorral együtt. Épít
tető kurátorok voltak Nemes Somogyi Károly, 
Bedegi István és Szabó Ferenc, építtető dékánok 
voltak Nemes Ujheli Dániel, N. Ujheli Lőrinc, if
jabb N. Somogyi Imre, Jakab István, Kutasi Pé
ter, Ujabb Tóth Ferenc és Kiss János. 

Az építkezés költségeit az egyházközség tagjai 
adták össze pénzben és kisebb részben borban, 
melyről 1926—1930 között Nagy László lelkész 
kimutatást vezetett,4 ezenkívül jelentős kölcsönt 
is felvettek. 

Az építési munkálatok irányításának nagy ré
szét Somogyi Károly építtető kurátor végezte, 
aki nemcsak állandó aláírója a szerződéseknek, 
hanem az építési nyersanyagok beszerzéséről is 
gondoskodott. Tevékenységéről számadásköny
vet vezetett, melybe naponként beírta a bevéte
leket (percepta) és a kiadásokat (erogata), meg
jelölve ezek célját.5 

Ebből és a szerződések szövegéből rekonstruál
juk az építési munkálatok lefolyását. 

Az iratokból hiányzik a kőművesmesterrel kö
tött szerződés — pedig a lajstromból tudjuk, 
hogy több alkalommal meghívták az építkezés 
egy-egy szakaszának megbeszélésére. 

Az egyházközség tagjaitól 1826. és 1829. feb
ruár 22. között 13 155 forintot gyűjtöttek össze, 
utána még több mint tízezer forintot adtak össze. 

1828 őszén Nagy László lelkész kimutatása sze
rint több ezer forint értékű „imputálni való Pénzt 
vagy Bort attak a' Templom építrésére". A bor 
összegyűjtése elengedhetetlen követelmény volt, 
mert a mesteremberek a szerződésben megállapí
tott pénzen kívül rendszeresen igényt tartottak a 
füredi borra is az építkezést végző munkások ré
szére.'' Az építkezés költségeire 1200 forint köl
csönt vettek fel 1827. február 25-én a Pápai Re
formátus Kollégiumtól.7 A 6% -os kamatra kapott 
kölcsönt 1848. január 31-ig letörlesztették. Június 
23-án 1000 forintot vettek fel a pápai „Superin-
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tendentia Cassájából", szeptember 17-én pedig 
ugyanilyen összeget" Pápáról, magától a superin-
tendenstől, Tóth Ferenctől, akit a dunántúli egy
házkerület néhány hónapja választott püspökké.9 

1828—1829-ben több alkalommal összesen mint
egy 7000 forint kölcsönt kaptak a Pápai Reformá
tus Kollégiumtól, a superintendenstöl, majd 
,,Proí. Marton István Ürtól"H) és Kazay Gábortól 
a munkálatok zavartalan biztosítására." 

Az építkezési munkálatok szervezése Somogyi 
Károly kurátor ,,Számadó Lajstroma" szerint 
1926. április 9-én kezdődött, ezen a napon a ,,Kő-
mives és Áts Meistereknek" 200 Ft foglalót adott. 
Egy hét múlva a mészégetők kaptak 10 Ft fogla
lót. Májusban egy csákányt és kapát vásárolt, 
majd 12 szál deszkát és öt és fél font vasat mész
oltó ládáknak. 78 ki la12 meszet vett 16 szekérre 
valót, továbbá malter- és mészkeverőt, két talics-
kát és egy lapátot. Az indulás nem mutat többet 
egy falusi ház építkezésénél, azonban a nyártól 
kezdve elsősorban az égetett meszet vásárolták 
az építkezéshez szükséges szerszámokkal együtt, 
majd épületfát és mind több téglát. A kőműve
seknek kifizetett összegek azt igazolják, hogy az 
alapfalak lerakása után az építkezés megszakítás 
nélkül folyt az év végéig. Minden valószínűség 
szerint csak mestereket, pallérokat és legényeket 
fogadtak fel szakipari munkára, a kisegítő mun
kákat az egyházközség tagjai végezték a kuráto
rok és a dékánok által megszervezett rend sze
rint. 

Az alapkőletétel egyházi ünnepséggel történt, 
1926. augusztus 14-én. Az ünnepi beszédből idé
zünk: ,,Vólt, és most is vagyon ennek a' Balaton 
Füredi Keresztyén Gyülekezetnek is egy illyen 
Szent Hajléka. A' Reformátzió után nem sokára 
fel állott itt ez az Ekklésia, úgy hogy 1590től fog
va szakadatlanul Név szerént is fel vágynak je
gyezve, azok a' Lelki Pásztorok és Oskolai Taní
tók, a' kik ez ideig, ez itt lévő Ekklésiában szol
gáltak. De ez a régi Isten Háza mind helyhezteté-
sére, mind szűk voltára, mind megavult állapot-
jára nézve, éppen nem alkalmatos arra, hogy 
ebben illyen számú Hívek meg férjenek; sokkal 
szűkebb, a' mellett, hogy vizes és fakadékos 
Hely is, mint hogy egy tág, erős, és illendő 
Templom rajta épülhetne. — Ezek a' fontos okok 
birták már arra ezt a' Keresztyén Gyülekezetet, 
hogy itt a' Helységnek mintegy közepén, egy ta
gos szabad kitetsző helyen építsen egy Uj Temp
lomot az egy igaz Istennek, mellyben ennek Tag
jai ötét imádhassák Nemzettségről Nemzettségre. 
Nagy ditséretére szolgál ezen Gyülekezet Elől
járó és közrendű Tagjainak, hogy illy szűk idö-
benn nagy áldozat tételekkel is kívánják ezt a' 
nagy munkát elő mozdítani, és ez által az ő késő 
maradékaikról is gondoskodni, valamint ő róluk 
az ő elhunyt Eleik gondoskodtak. 

Mostan azért mindnyájunknak meghatározott 
akaratja és kívánsága szerént tegyük le a' funda
mentumát ennek az Épületnek bétévénn a' fun
damentum kőbe egy erről szólló emlékeztető 
írást. 

Minekutánna a' Fundamentom letétetett, melly 
idő alatt a' 118dik 'Sóltár I ld ik Verse hármoniá
val el énekeltetett, így folytatódott a' Beszéd: 

Megvetettük ennél fogva ennek a hasznos, és 

mind mi reánk, mind maradékinkra nézve is 
szükséges Épületnek Fundamentumát, a' melly
ben annak idejében mi, és a' mi örököseink bé-
mutattyuk a' Felséges Istennek a' mi tiszteletün
ket; mellyből az Egekbe fognak felemelkedni a' 
sok buzgó könyörgések szíves esedezések, a' 
mellyben a' leg szentebb igasságokról és köteles
ségekről szólló Tanítások hallattatnak."1 л 

Építészeti terv, ill. kőművesmester számára ké
szült tervrajz hiányában Fogt József veszprémi 
ácsmesterrel 1826. december 28-án kötött szerző
dés14 alapján ismerjük a templomépület méreteit. 
Hossza 18 öl (33,48 m), szélessége 8 1/2 öl (15,81 
m); ezek az adatok lényegében megfelelnek a 
templom mai méreteinek (1. ábra). A szerződés 
szövege tartalmazza, hogy a templom fedélszéké
nek és a harangtorony fedélszerkezetének előmun
kálataival a falak felépítésével egyidejűleg elké
szül, hogy azonnal összeállíthassák a tetőszéket az 
új falakon. 

Az építkezési munkálatok megszervezését az 
egyházközség 1827. március 23-án írásba foglal
ta. A három építtető kurátor felváltva heten
ként látja el szolgálatát a melléje beosztott déká
nokkal együtt. Feladatuk a napszámosok és épí
tési eszközök biztosítása, nyilvántartása. Az é j 
jeli-nappali tevékenységet is megkívánó feladat 
ellátásának segítésére az elöljárók kötelesek ren
delkezésre állni. A napszámosokat a dékán este 
és reggel ellenőrzi, a szekeresek kirendeléséről 
is a dékán gondoskodik. E feladatok szabályozása 
azt jelenti, hogy a tapasztalatok alapján, előírás
sal biztosították a rendszeres napi munkát, gon
doskodtak az építőanyagok folyamatos beszerzé
séről, szállításáról és a munkaerőről. 

1827-ben az építkezés nagy ütemben folyt. A 
téglát több téglaégető helyről szállították, így 
Kőröshegyről, Szentgálról, Herendről, Bándról, 
a meszet pedig Nagyvázsonyból. A téglát, az épí
tőkövet és a meszet a környékbeli települések, 
Vámos, Felsőörs, Lovas, Paloznak, Csopak, Arács, 
Barnag, Pécsely és Szöllős nyilván református la
kossága szekereken szállította Füredre. Az épü
letfát Komáromban Szabó Istvánu' és Pirk Ká
roly1' fakereskedőktől vásárolták, Enyingen pe
dig egy ismeretlen nevű zsidó kereskedőtől. 

Az építkezések a nyár végére annyira előre
haladtak, hogy szeptember 6-án az egyházközség 
két elöljárója Somogy megyébe, Som faluba (Ság
vár és Nagyberény között) mentek „Tornyot és 
székeket nézni".18 Ez azt jelenti, hogy talán nem 
volt kész tervük a templomtorony sisakjáról és a 
padokról. Alig fél év múlva ugyancsak Somba 
ment hat főből álló csoport az ottani katedrát 
(szószéket) megtekinteni. 

A templomépület falai 1827 őszére olyan ma
gasra emelkedtek, hogy az ajtó és ablaknyílások 
kőkereteinek elkészítésére október 20-án Kugler 
Mihály keszthelyi kőfaragóval szerződést kötöt
tek.19 A szerződés hátlapjára írt költségvetés sze
rint Kugler 512 forint 2 krajcárért a következő 
munkát végezte el: 

1. A főbejárati ajtó kőkeretét, félkörívét a zá
rókővel, 

2. négy bejárati lépcsőt, 
3. a sekrestyeajtó kőkeretét, 
4. az ajtószárnyakhoz csigával díszített követ, 
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5. nyolc oszloptörzset, 
6. nyolc db ion oszloprend stílusában faragott 

pillérfejezetet. 
Utóbbiakat a torony legfelső négy ablakánál 

párosával építették be a sarokpilaszterek fejeze
tének. A faragott kövekből 1828. május 20-án 20 
darabot 13 szekér szállított Keszthelyről Füredre, 
május 16-án pedig a még hátralévő köveket 17 
köveskáli szekér hozta meg.20 A köveket beépí
tették helyükre, és a végső helyszíni igazítást jú
lius 11-én maga Kugler végezte el. 

1827. október 16-án az egyházközség szerződést 
kötött Brenner József veszprémi rézmíves, „ko-
lompáros" mesterrel a templomtorony rézlemez
zel való befedésére.21 E munkát tervrajz alapján 
rendelték meg, melyet nyilván a Somban tett lá
togatás után készíttettek. A szerződés szövege 
hiteles — de sajnos nem részletes — leírást ad a 
toronysisakról, melynek csúcsára mintegy ,,négy 
akós nagyságú gombot" és egy csillagot helyez
tek el. A toronysisak az ácsmunkák befejezése 
után, 1828 nyarára elkészült, melynek díszeit és a 
gombot egy veszprémi ,,piktor" aranyozta be. 
Ezzel egyidőben egy veszprémi lakatossal vasból 
nagyméretű sast készíttettek a toronycsúcs tete
jére.22 A toronygombot szeptember 7-én ünnepé
lyes prédikáció kíséretében tették a helyére.2 3 Az 
új toronyba novemberben felhúzták a harangokat 
is, melyeket november 7-én szereltek le a régi 
imaház tornyából. Ebből az alkalomból reggeli 
könyörgést mondtak a templomban.24 

Fogt József veszprémi ácsmesterrel 1828. ja
nuár 15-én újabb szerződést kötöttek, mely sze
rint tölgyfából elkészíti a karzatra vezető lépcső
ket, a ,,Templomba Szükséges Grádits Fákat".25 

Ez év folyamán már megkezdték, 1829-ben pedig 
folytatták a lakatosmunkákat is. 

A templomépület belseje 1828-ban elkészült, ill. 
az építkezést befejezték. Ezt igazolja az orgona
karzatot tartó boltívek záródíszein olvasható év
szám. 

A templom fedélszékét 75 ezer darab, Szabó 
István komáromi fakereskedőtől vásárolt2 6 fa
zsindellyel fedték be, mely abban a korban álta
lánosan alkalmazott tetőfedő anyag volt. A szom
szédos Tihanyban, a bencés apátsági kolostorépü
letet és templomot még a múlt században is fa
zsindely fedte, a két templomtornyot jelenleg is 
ezzel fedték le. 

A templom nyílászáró szerkezeteinek, az abla
koknak az elkészítésére Balog Péter füredi aszta
losmesterrel kötöttek szerződést 1828. május 
4-én,27 aki 1829 nyarára készült el 9 nagy, 9 ki
sebb ablakkal és 4 zsalugáteres toronyablakkal . 
A 2-öles méretű, nagy ablakok a templom keleti 
és nyugati oldalán, valamint a főbejárat felett 
találhatók. A vásárolt festékek (zöld és fehér) 
színéből28 egyértelműen arra lehet következtetni, 
hogy az ablakokat kívülről zöld, belülről pedig 
fehér színre festették. 

1829. február 15-én Nemes Geremi Horváth 
Ferenc asztalossal kötött az egyházközség szer
ződést. Ez a Némedin (Tolnanémedin) lakó mes
ter elvállalta, hogy saját maga által hozott száraz 
fából elkészíti a „kathedrát" (szószéket), a „koro
nát" (hangvetőt), a prédikátori széket, a keresz
telőedény állványát, az úrasztalát és a főbejárati 

ajtót, a szükséges faragó- és aranyozómunkákkal 
együtt. Vállalta ezenkívül, hogy a templom vala
mennyi székét (padját) is elkészíti az egyházköz
ség által adott fából. Az ajtót tölgyfából, a szó
széket és a hangvetőt diófából, a prédikátori szé
ket és az úrasztalát hársfából, a székek (padok) 
végeit és a négy első szék elejét tölgyfából ké
szíti, s ezenkívül még két perselyt.29 Az egyház
község ellenőrzési okiratából3 0 kiderül, hogy az 
asztalos, szerszámaival együtt, megjelent Füre
den, felvett 100 forint foglalót, de munkáját nem 
végezte el, hanem szerszámait hátrahagyva, meg
szökött. Ügy tűnik, hogy Horváthtal együtt dol
gozott a berendezések kivitelezésén a füredi Ba
log Péter asztalos is, mert az előbbi eltűnése után 
az egyházközség az utóbbit bízta meg a szerző
désben rögzített munkák elkészítésével. Erről 
nem maradt szerződés, de az ellenőrzési okirat e 
bonyodalmat megőrizte. Balog asztalos nem értett 
az aranyozáshoz, ezért erre a munkára a veszp
rémi Bûcher Ferenc képírót szerződtették;31 1830 
nyarára el is készült a ,,Cathedrán levő Czirá-
dák" aranyozásával. 

A munkálatokról fennmaradt egy keltezés nél
küli számla, melyet Szalay György füredi kovács
mester nyújtott be több év alatt elkészített ko
vácsmunkákról.3 2 Ebből tudjuk, hogy ő készítette 
el a talicskák és a malterosládák vasalását, az 
ácsoknak és a kőműveseknek szeget kalapált, 
szerszámokat edzett és javított, vasalásokat ké
szített a berendezésekhez, a toronyhoz, és a ha
rangtartó állványhoz kapcsokat, csavarokat és 
tartóvasat csinált, végül ő edzette a nagyharang 
tengelyét is. 

A templom végül 1830. július hó végére elké
szült. Hivatalos egyházi felszentelése s egyúttal 
használatbavétele ünnepélyes keretek között zaj
lott le. Az ünnepség rendjét a korabeli leírásból 
idézzük: 

,,Melly Határ-nap, mint a' B.Füredi Ekklesia 
Tagjai előtt emlékezetes Nap, felvirradván hogy 
mindenek szép rendel mennyének véghez, a' Fel
szentelő Fő Tisztelendő Superintendens Ur rende
lése szerént reggeli kilentz órakor a' Harangok 
által az Isteni Tisztelet kezdésére Jel adattat-
vánn, a' Parochiális Háztól megindult, a' nagy so
kaság, előlmentek rendel az oskolás fiú és leány 
gyermekek, utánnok a' Pápai Reformátom Nemes 
Collegiumbeli Kántor Deákok, ezeket követte a' 
Templomot felszentelő Superintendens Ur, vezet
tetvén a' Tractualis Coadiutor Curátorok és 
Tábla Birák Tekintetes Oroszy Pál és Kazay Gá
bor Urak által, ezek utánn ment a' számos Vidéki 
Papság, és a' minden rendű, rangú, némü és Val
lású roppant Sereg. A' Templom ajtajához érvénn 
annak küszöbénél énekelték a' Kántor Deákok 
Harmóniával a 96âik 'Sóltár ls£ és 2<^í Verseit. 
Ennek végeztével mindenek a' kik befértek az 
Isten Házában, Helyet foglalvánn, ismét énekel
ték a' Kántor Deákok az újj Énekes könyvből a' 
130dik Ditséretnek 4äÜ Versét; . . ."33 

Érdekes az ünnepség további rendje. Tóth Fe
renc püspök prédikációja következett a szószé
ken, majd megkereszteltek egy kisdedet, utána 
,,az Ur Vatsorai Agendát mondó Aktor" elmondta 
beszédét és „meghivánn a' híveket a' Szent Asz
talhoz való járulásra, elébb is a' Lelki Pásztorok 
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1. ábra. A balatonfüredi református templom alaprajza a berendezésekkel együtt (Zalavári István felmérése) 
Abb. 1. Grundriß der reformierten Kirche von Balatonfüred mit den Einrichtungen 
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körül fogvánn a' Szent Asztalt, communikáltak". 
Utána házasságkötési szertartás zajlott le, zsol
tárokat énekeltek és „végre minekutánna a' Kán
tor Deákok ezt az Éneket: Isten tartsd meg Fe-
rentz Királyt", majd „kitakarodott a' Gyülekezet 
és Vége lett az Isteni Tiszteletnek".34 

Az egybegyülekezett ünneplők sokasága oly 
nagy volt, hogy nem fértek be mindnyájan a 
templomba, ezért kívül, „egy e' végre készült 
Leveles szín alatt, a' Templomba bé nem fért so
kaságnak mondott Nagy Tiszteletű Ángyán János 
Consistorialis Assesor, Tractuális Nótárius, és 
Veszprémi Prédikátor Ür" ünnepi prédikációt. i ;> 

Ekkor egy „jelenvolt Úri Ember, a' ki inkább 
szereti magát a' Jótételbenn gyakorolni, mint 
Nevét kihirdettetni", vállalkozott a prédikációk 
kinyomtatására.36 

A templom elkészülte és a felszentelési ünnep
ség után, 1832. április 4-én egyházközségi ülésen 
felülvizsgálták az építkezés költségeit, a bevéte
leket és a kiadásokat Somogyi Károly építtető 
kurátor „Számadó Lajstroma" alapján.5 Az épít
kezések összes költsége 28 563 forint 54 krajcárt 
tett, melyet teljes egészében fedezett a bevétel.38 

A templom építésének költségeit összeadó egy
házközségi tagok, tehát a füredi református hívek 
névsorának elemzése tanulságos forrásanyagnak 
tekinthető.'39 Ebből kiderül, hogy 336 adakozó 
nevét őrizte meg az 1826 és 1830 között vezetett 
nyilvántartás. A nevek között csak elvétve talál
ható idegen hangzású, nem magyar név. Az ada
kozók tíz százaléka Somogyi nevű volt, az Üj-
heli családnév 6% -ban, a Bertók, a Horváth, a 
Szabó és a Varga név 5-5% -ban fordul elő. E csa
ládnevek a füredi reformátusok több mint egy
harmadát képviselik. Gyakori még a Bálás, Csiz-
mazia, Gyenis, Győríi, Kenyeres, Kiss, Kováts, 
Kutasi, Pálfi, Tóth, Vass, Vörös név is.40 

A templom történetére adat még a nagyharang 
elkészíttetéséről szóló szerződés. ' 1846. június 
21-én Pesten Schandt András harangöntönél meg
rendeltek egy 10-11 mázsa súlyú harangot azzal a 
kikötéssel, hogy 1846. július 25-re el is készíti. 

Az új templom elkészülte után még 1855-ig az 
egyházközség tulajdonában maradt a régi imaház, 
melyet május 30-án, kétezer ezüstforintért elad
tak a balatonfüredi zsidó hitközségnek. A szer
ződés szövegében rögzítették, hogy az imaház 
184 és fél négyszögöles telken fekszik és külön
álló tornya van.42 

A TEMPLOM ÜLÉSRENDJE 

A templomi ülésrend nem régi eredetű, mert a 
középkorban még nem voltak padok a hívek szá
mára, ugyanakkor a szertartást végző papságnak 
ősidők óta kijelölt ülőhelye volt. A püspöki, a 
káptalani, a szerzetesi templomok kórusában 
(szentély!) már a középkorban padok, székek és 
stallumok szolgáltak ülőhelyül. Ezzel egy időben 
világiak is készítettek maguknak állandó ülő
helyet, de ez a korai középkorban csak az alapí
tóknál, a kegyuraknál fordult elő. A középkor 
végétől kezdve, még inkább a polgárosodással, 
valamint a reformáció terjedésével, a liturgikus 
cselekményekben aktívan részt nem vevő hívek 

is ülőhelyhez jutottak.43 így a barokk kor temp
lomai már megteltek padokkal. 

A római katolikus kánoni jog a liturgikus kul
tusz jogrendjén belül foglalkozik ezzel a kérdés
sel. Az ülésrend előírja a nemek szétválasztását 
(c. 1262. paragrafus 1.): „A törvény szerint a 
templomban a férfiak és nők számára egymástól 
elkülönített ülőhelyeket kell kijelölni. Ezeréves 
szokás szerint nálunk a férfiak ülnek a leckeolda
lon, a nők az evangéliumoldalon. Falun még e 
régi szokás fennáll, de városon sajnos, már régen 
kiment a külön elhelyezkedés a divatból." így ír 
erről Bánk József kiváló kánoni jogi szakértő.44 

A templomi padok használatáról szóló fejezet (c. 
1263.) szerint a hívek megkülönböztetett elhe
lyezkedése (kasztok szerint, szegény, gazdag) 
idegen az Egyház szellemétől. Az állami vagy 
községi vezetőségnek külön helyet kell biztosí
tani, a kegyurakat pedig külön tiszteleti hely 
illeti meg a kegyúri templomukban. Egyéni vagy 
családi padok birtoklásához a helyi ordinárius 
engedélye szükséges, de ez csak akkor kapható, 
ha a hívek kényelmes elhelyezéséről kellőképpen 
gondoskodtak (c. 1263. paragrafus 2.). 

A református templomokban kialakult szokás 
nem olyan egyszerű és egyértelmű, mint a kato
likusoknál, mert az úrasztalát körbeülő hívek 
számára a székeknek nevezett padokat is úgy 
kellett elhelyezni, hogy azok a szent cselekményt 
végző lelkész és az úrasztala felé irányuljanak. 
Szükségessé vált, hogy az istentisztelet méltósá
gának megfelelő, megszabott rendet foglaljanak 
írásba. Ilyen írásos, múlt századi ülésrend csak 
elvétve maradt fenn. Újabban Lackovits Emőke 
rekonstruálta a köveskáli református templom 
egykori ülésrendjét egy 1929-ben feljegyzett 
alaprajzi ülésrend és a hívek visszaemlékezései 
alapján.40 

Balatonfüreden 1863. július 20-án jegyzőköny
vileg rendelte el az egyházközség vezetősége az 
ülésrend összeállítását, melyet az 1864. január 
6-át követő időben dolgoztak ki, és február 9-én 
írták alá a presbiterek és Somody Dániel füredi 
lelkész a mindenkire kötelező rendelkezést.46 

A füredi ülésrend a templom keleti oldalán 10 
padot (széket) 134 férfi számára tart fenn. A nyu
gati oldalon 7 pad szolgál 95 férfi számára, vala
mint a torony előtti részen a mesteremberek pad
ja fenntartva 21 férfi részére, továbbá a mögöttük 
lévő pad 7 férfié, végül a torony alatti rövid pad 
3 férfi nevére íratott ki. A férfiak összesen 261 
ülőhelyet kaptak (1. ábra). 

A nyugati oldalon 8 padot tartottak fenn 104 
nő számára, ezenkívül még itt van a helye az első 
padban a lelkésznőnek és leányainak. A keleti 
oldalon 13 pad szolgál 192 nő számára (1. ábra). 

E dolgozatnak nem célja, hogy vizsgálja az 
összefüggést az ülésrend és az egyházközség tag
jainak társadalmi tagozódása között, de egyértel
műen megfigyelhető, hogy három és fél évtized
del később sok ismerős névvel találkozunk, aki
ket az adakozók névsorából ismertünk meg. Az 
ülésrend határozatát aláíró, jóváhagyó tisztség
viselő presbiterek nevei: Dómján, Varga, Bedegi, 
Ûjheli, Sebestyén, Somogyi, Vörös, Kutasi, Ke
nyeres, Siskei, Pálfi, Horváth, Tóth családnevek, 
s közülük csupán a Dómján új keletű, a többi a 
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2. ábra. A balatonfüredi református templom déli homlokzata 
Abb. 2. Die südliche Fassade der reformierten Kirche von Balatonfüred 



templomépítő szülők, nagyszülők leszármazottja. 
A köveskáli ülésrendhez hasonlóan itt is kimu
tatható, hogy a padcsoportok első padjai rango
sabb helynek számítottak. 

Nem beszéltünk még a személyre nem kijelölt 
helyekről. Az ülésrend erről a következőképpen 
rendelkezik. ,,A mesteremberek széke mögött a' 
mesterlegények széke". ,,Mindenik karban a két 
első szék a gazdaemberek iiaié — azok után 
valók a szolgálóké". A templomban három 
,,kar", vagyis karzat van. Az északi karzaton van 
az orgona és rendkívül rusztikus, ácsolt ülő
helyek. A déli karzat a toronyban van, pontosan 
a főbejárat felett, hasonlóan igénytelen ülőhe
lyekkel. A nyugati karzat a legkisebb, ez a nyu
gati oldalbejárat felett található, ez valamivel mí
vesebb az előbbieknél. A rend szerint tehát a 
gazdalegények és a szolgalegények itt foglalhat
tak helyet, s mivel nem voltak név szerint meg
említve, névjelüket belevésték a pad deszkájába. 

A leányok elhelyezkedéséről így intézkedtek: 
„A leányok három első széke à gazdaemberek' 
leányaié — az azok után valók a szolgálóké." 

Ez az ülésrend a századforduló után már kez
dett elavulni, az első világháború után pedig már 
csak a szokásjog tartotta fenn, és régi nagy csa
ládok óvták jogaikat. Az 1864-ben érvénybe lép
tetett ülésrendet az 1. ábrán a jelenlegi padsorok
nak megfelelően lényegében azonosíthatjuk. 

Az 1940-es évek elején a magyar református 
templomokban — Szendrey Zs. és Szendrey A. 
szerint — a szószéktől balra ülnek a férfiak, 
jobbra az asszonyok és a leányok, az orgonakar
zaton a legények, a szemben lévőn pedig a 
fiúk.47 

1942-ben Ravasz László még azt írja, hogy „a 
templomban állandó rend érvényesül" . ,,Előbb 
jönnek az öregek, azután a fiatalok. Előbb a fér
fiak, azután az asszonyok. A gyermekek, mind
azok, akikre vigyázni kell s akiket szem előtt 
kell tartani, . . . ne legyenek távoleső eldugott 
csoportban magukra hagyva."4 8 1948-ban Szent
péteri Kun Béla így rögzíti a református templom 
külső rendjének leírásánál az ülésrendet: „He
lyes, ha a presbitérium kijelöli a templomi ülő
helyeket a férfiak és a nők, az idősebbek és a fia
talok számára. Sok helyen külön padot tartanak 
fenn az elöljárók számára. Még az sem baj, ha az 
egyháztagok egyes csoportjai foglalkozási ágak 
vagy családok szerint együvé ülnek megszokott 
helyükre." „Régen e kérdés körül gyakran elő
fordult templomi székpereknek a ma élő egyházi 
szabályok értelmében a bíróságok előtt nem lehet 
helye."4 9 

A TEMPLOM LEÍRÁSA 

Téglalap alaprajzú, majdnem É—D tájolású, 
órapárkányos homlokzati toronnyal ellátott, copf 
hagyományokat őrző klasszicista templom.50 Déli 
főhomlokzatán van a templomtestbe épített to
rony, mely fokozza a homlokzat monumentali
tását (2. ábra). Főbejárata kőkeretes, félköríves 
záródásának záró kődíszén rozetta (a keszthelyi 
Kugler kőfaragó munkája) (3. ábra). Közvetlenül 
felette szegmensíves párkány copf, füzérdíszes 

3. ábra. A templom déli főbejárata 
Abb. 3. Südliche Haupteingangstür der Kirche 

stukkóval. A kétszárnyas táblázatos tölgyfa ajtó
jának négyzetes mezőit középen rozetták díszítik 
tárcsadíszes záróléccel, eredeti, kovácsoltvas 
kilinccsel. 

Homlokzatának nagy felületét négy lizéna há
rom mezőre osztja, a középső mezőben félkör
íves ablak, felette vakolatba mélyített 1829 év
számmal, mely a templom építésének a befeje
zésére utal. Az épület koronázópárkányát a fő
homlokzaton 3 X 3 tárcsás konzol támasztja alá, 
felette tagolt attika, s ezen ül az íves hajlású, 
volutában végződő, két szélén copf kővázával 
díszített oromfal. Középen rizalitszerüen kiülő, 
szélein rozettás pilaszterekkel határolt torony
test, melyet háromszögű oromzattal díszített ab
lak tör át (2. ábra). 

A torony a tetőgerinc magasságától felfelé 
egyedül emelkedik fel, szépen tagolt építészeti 
elemekkel díszítve. A sarkokon 2-2 pilaszter, kő
ből faragott copf ion volutafejezettel. (Kugler 
kőfaragó munkája.) A pilaszterek között félkör
íves, zsalugáteres toronyablakok vannak. A to
ronynak órapárkánnyá kialakított koronázópár-
kánya mind a négy oldalon óraszámlappal. Vö
rösréz lemezzel fedett, íves és hasábos tagolású 
sisak zárja le a tornyot; legfelül füzérdíszes, ún. 
gomb, rajta buzogány alakú csillag. A rézsisakot 
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4. ábra. A templom északnyugati oldalbejárata 
Abb. 4. Nordwestliche Nebeneingangstür der Kirche 

1922-ben újították fel az eredetinek megfelelő 
formában.51 Az eredeti, a veszprémi Brenner 
József rézműves, korabeli megnevezéssel, ,,ko-
lompáros" munkája volt. 

Az épület északi fala egyenes záródású, nye
regteteje kontyolt; keleti homlokzatán lizénákkal 
kereteit falmezökben 4 nagy félköríves ablakkal, 
és 3 kicsi, téglalap alakú ablaknyílással. 

Nyugati homlokzaton 3 nagy félköríves ablak 
és 4 különböző méretű, kicsi ablaknyílás van. 
Az északnyugati végén szerény kiképzésű, nyers 
kőkeretes, egyszárnyú, táblázatos ajtó látható 
(4. ábra), mely az orgonakarzat alá vezet. Közé
pen van a templom oldalbejárata, copf kőkeret-
ben kétszárnyas, táblázatos ajtó rozettás és redős 
díszítéssel (5. ábra). Copf-klasszicista iker kulcs
pajzsa még eredeti, szép kovácsoltvas munka. Az 
oldalbejárat kis építménnyel csatlakozik a temp
lomépülethez. Mindkét bejárat kőkerete Kugler 
kőfaragó munkája. 
A templomépület hossza 34 m, szélessége 16 m. 

A templom4-f 1 boltszakaszos, csehboltozatos 
(függőkupolás) belső tere hófehérre meszelt fa
laival a puritán szellemiség szép példája.52 A dé
li, a torony alatti és az északi függőkupola alatt 
egy-egy karzat van, a nyugati bejárat felett egé
szen kis méretű a karzat. A félkör-keresztmet

szetű boltozatszakaszokat erőteljes falpilléreken 
nyugvó félkörös hevederívek választják el egy
mástól. Az északi karzat középen kihasasodó 
mellvédfalát két pilléren nyugvó három heve-
derív tartja, míg a déli karzat kis mellvédfalát 
egy hevederív viseli. Az északi karzat tartószer
kezete nagyon hasonlít a tihanyi apátsági temp
lom kórusának ugyancsak három hevederíves 
szerkezetéhez és kihasasodó mellvédfalához (6. 
ábra). Ezen a karzaton látható egy, 1884-ben ké
szült, Angster gyártmányú orgona eredeti orgona
szekrényben. 

Az épitéstörténeti részben megemlítettük, hogy 
két alkalommal megtekintették az egyházközség 
elöljárói Som község templomát, pontosabban 
annak tornyát és belső berendezését. Ezt a refor
mátus templomot 1823—1826 között építették,53 

tehát az új építésű templom minta volt a fürediek 
szemében. A somi templom belső építészeti meg
oldása kétségtelenül azt bizonyítja, hogy a füre
diek mintának tekintették. Függőkupolás (cseh
boltozatos) fedése és pillérsora még részleteiben 
is rokon a füredivel, sőt a templom két végét 
lezáró karzat is előképet sejtet, noha Somban 
egyszerűbb megoldást alkalmaztak. A somi temp
lom berendezéséből a Mózes-szék és a padok is azt 
igazolják, hogy előmintái voltak a füredieknek el
lenben a somi szószék kis mérete, kivitelének egy-

5. ábra. A templom nyugati főbejárata 
Abb. 5. Westliche Haupteingangstür der Kirche 
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szerűsége kizárja, hogy a füredi asztalos onnan 
merítette volna ihletét. A füredi szószék sokkal 
nagyszerűbb és művészibb annál! 

Más építészeti párhuzamát nem ismerjük a 
füredi templomnak, noha a kecskeméti görög
keleti templom tornya,'"1 ívelt oromfala, főpár
kánya alatti triglif-metópé fríze meglepő ha
sonlóságot mutatnak. Véletlenről talán nem lehet 
szó, mert a kecskeméti templom egy időben, 
1824—1829 között épült. Mivel tervezőről nem 
tudunk, az ismertetett iratanyagban sem találunk 
erről említést, el kell fogadnunk a történelmi 
előzményekből következő tényt, hogy a II. József 
császár által 1781. október 13-án aláírt és a Hely
tartótanács által október 29-én kibocsátott 
„dictum tolerantiae", türelmi vagy másképpen 
türelmességi rendeletével biztosította a protes
tánsok számára is a szabad val lásgyakorlást ," 
így a templomépítést is. Levárdy Ferenc kimutat
ta,>b hogy csupán 1770 és 1800 között a csökkenő 
irányt mutató 375 katolikus templom építésével 
szemben tetemesen megemelkedik a protestáns 
építkezések száma, így 223 református és 66 
evangélikus templomot építenek. 1800 és 1830 
között 183 katolikus, 109 református, 19 evan
gélikus templom építését fejezik be. A füredi 
templomépítés ebbe a korszakba, a kialakuló re
formkorba esik. 

6. ábra. A templom belseje az orgonakarzattal 
Abb. 6. Das Innere der Kirche mit der Orgelempore 

7. ábra. Az úrasztala, a szószék (katedra) és a Mózes
szék 
Abb. 7. Der Gottestisch, die Kanzel und das Moses-Ge
stühl 

A XVIII . század vége és a XIX. század eleje 
templomépítkezéseire, különösen a falusi építke
zésekre, nagy hatással voltak a kincstári, a kama
rai építészeti tervek.>7 Fürednél is erre kell gon
dolnunk: az egyházközség szerzett, kölcsönkért, 
hozzájutott egy ilyen tervhez, melyen egyéni 
ízlésük szerint, a kőművesmesterekkel talán vala
mit módosítottak is. A Somban történt templom
nézés ezt látszik alátámasztani. E századforduló 
templomépítészeti stílusa annyira hasonló, hogy 
kívülről nincs lényeges különbség a különböző 
vallásfelekezetek templomai között, ugyanakkor 
távoli vidékek egyes templomai jobban hasonlí
tanak egymáshoz, mint a szomszédos falvakéi. 

A TEMPLOM BERENDEZÉSÉRŐL 

Az építéstörténetnél említett berendezéseket 
használják ma is, eredeti rendeltetésüknek meg
felelően. Ezeket kívánjuk röviden ismertetni. 

Úrasztala 

Henger alakú asztal sima fedőlappal, oldalát 
hat féloszlop egyenlő elhelyezésben tagolja. Alsó 
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8. ábra. A szószék 
Abb. 8. Die Kanzel 
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széle párkányszerűen hangsúlyozott. Felülete 
fényezett. Balog Péter füredi asztalos készítette 
hársfából 1829—30-ban. A templom közepén áll.58 

(7. ábra). 

Szószék (katedra) 

A falpillérre függesztett szószék a falba épített, 
a Mózes-székből nyíló, rejtett lépcsőfeljáraton 
közelíthető meg.59 A henger alakú katedra olda
lát négy, aranyozott ion oszlopfejezetes karcsú 
oszloppár téglalap alakú mezőkre osztja, ezek 
közepét négyszög keretelésü aranyozott rozetta 
díszíti. A katedra pereme profilált, alsó részét 
párkány díszíti leveles ékítményekkel. Alja fél
gömbben végződik, melynek közepén aranyozott 
tobozdísz van. Sima kijárati ajtaja félköríves. 
Hangvetője (koronája) harang alakú, profilált 
alsó résszel, oldalán rátétes, copfos füzérdísz, 
tetején empire váza két horgonnyal és tulipánok
kal, ízléses, szépen tervezett és jó kidolgozású 
asztalosmunka, fényezett felülettel. A templom 
iparművészeti értékű, legszebb berendezése (7— 
8. ábra). Balog Péter asztalos készítette diófából 
1929—30-ban, a díszeket Bûcher Ferenc veszp
rémi képíró 1930 nyarán aranyozta. 

9. ábra. A Mózes-szék mellvédjének rozettadíszítése és 
a keresztelőmedence 
Abb. 9. Rosettenverzierung auf dem Moses-Gestühl 
und der Taufstein mit dem Taufbechen 

10. ábra. A céhláda alakú két templomi persely 
Abb. 10. Zwei zunftladenförmige Gotteskasten 

Mózes-szék 

Falhoz épített, stallum alakú pad, magas fali
támlával, mely öt, félköríves, lizénákkal osztott 
mezőre tagolódik, a középső rejtett ajtó.t>0 A pad 
zárt mellvédjét ugyancsak öt, nagy, ellipszis 
alakú karikákkal keretezett aranyozott rozetta 
díszíti. Felülete fényezett. Balog Péter asztalos 
készítette hársfából 1829—30-ban (7. ábra). A pad 
jobb széle előtt egy 1881-ben készült, vörös már
ványból faragott neoromán keresztelőmedence 
áll (9. ábra). 

Padok (székek) 

A székeknek nevezett padok nagyon szerény, 
egyszerű kidolgozásúak. Két végük barokkos 
vonalvezetésű. Az úrasztal felé néző négy padsor 
első padjainak zárt, táblázatos mellvédjei hason
lóak a Mózes-szék elejéhez, de annál szerényebb 
kivitelűek: a négyszög alakú, kereteit mezők kö
zepét egy-egy rozetta díszíti (6. ábra). Balog Pé
ter készítette 1829—30-ban fenyőből, a padok 
végét és elejét pedig tölgyfából. 

Perselyek 

Két perselye van a templomnak, mindkettő 
céhláda alakú, két végén fogantyúval, fedelén 
magasra emelkedő bedobónyílással. A ládák ol
dala alul hasas, a késő barokk ízlés továbbélését 
tanúsítják (10. ábra). Balog Péter készítette 
1829—30-ban. 

A karzatokon lévő padok készítéséről nincsen 
adatunk, de nem lehet kétséges, hogy azokat is 
Balog Péter készítette. Annyira egyszerűek, szin
te rusztikusán primitívek, hogy iparművészeti 
szempontból nincs jelentőségük. 
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FÜGGELÉK 

1. 2. 
ENGEDÉLYKÉRÉS A TEMPLOMÉPlTÉSRE 

Méltóságos és Fő Tisztelendő 's Tekéntetes Föl
des Uraságok, nékünk Drága Nagy, és Kegyes 
Földes Uraink! 

Mi Füredi Helységben lakozó rész szerént bir
tokos, részszerént pedig Jobbágy lakosok Isten
nek jóvoltából már annyira meg szaporodván, 
hogy eddig való igen kicsin, és szoros helen is 
épült Templomunkban semmiképpen meg nem 
férhetünk; arra határoztuk magunkat, hogy Jó 
Istenünk segidelmével újj és népességünk be
fogására elegendő Templomot építsünk. Mint
hogy pedig azon Hely, mellyen régi Templomunk 
vagyon, igen szűk és a' tűzi veszedelem miatt is 
bátortalan, de még a' mellett olly vizes is, hogy 
egy két ásó nyomra mindjárt víz fakad, melly a' 
méjj ásás miatt költségünket igen meg nevelné, 
de még talán épületünket is kevés idő alatt öszve 
dönthetné. Azért abban nyugodtunk meg, hogy az 
181 ldü Esztendőben tartatott Jeles Deputatio 
alkalmatosságával a' közönséges fundusokból 
minékünk Helybéli Birtokosoknak adatott köz 
funduson, a' hol most a' Mészárszék és Pálinka 
gunyhó vagyon építsük fel újj Templomunkat, az 
már különös tulajdonunk lévén; mindazonáltal 
hogy a' Főbb Földes Uraságok eránt való tiszte
letünket is meg mutassuk, kívántuk azoknak 
egyezéseket is alázatossan meg kérni, a' mint
hogy alázatossan kérjük is, kedvező választ any-
nyival is inkább reménylvén, minthogy ha ma
gunknak a' fundushoz semmi jussunk nem volna 
is, a' Méltóságos és Tekéntetes Uraságok az 
1790dik Esztendőbéli 26áUs Törvény Czikkely 
értelme szerént Cespitális fundusokból tartozná
nak helet adni. Mi pedig a' Mészárszéket, ugyan 
más közönséges funduson fel építteni fogjuk a' 
magunk költségén. 

Többire Úri Gratiajokban ajánlottak igaz tisz
telettel maradunk 

Fent tisztelt Uraságoknak 
Füreden Július 24k alázatos szolgái Füredi 
napján 1826. Helybéli Nemes Birtokosok, 

és Jobbágyok közönségessen 

Hátlapon: 

A' Fürediek kérése a' belől kivett kötelesség 
mellett a' Káptalan részérül el fogadtatik, úgy 
mindazonáltal hogy ez is mostan be hozatandó 
proportional kultsnak ne szolgályon. Költ a' Káp
talanban 25 July 1826. 

A fönt meg nevezett kötelesség szerint a Tihonyi 
Apát Uraságtul is helben hagyatik 
Tihony 826 28 Julii Administrator 

A feilyebb írt kötelesség szerént és meg egyezek 
Füreden Julius 2 5 ^ 1826. Észt. 

Siskei Oroszy Pál mint 
Jussait fent tartó 

PÉNZKÖLCSÖN FELVÉTELE 
TEMPLOMÉPlTÉSRE 

Adós Levél 

Edgyezer 's két száz, számszerént 1200 Váltó 
Forintról (: melly Summából 500 Forintok Andor 
István úrnak, 100 Ftok — Fábián Ádám Úrnak, 
100 ftok Nagy Tiszteletű Ketskeméty 'Sigmond 
Esperes úr özvegyének Szüts Katalin Asszony
ságnak Fundatioi, 's a' többi 500 ftok is Theolo-
giai Professori Fundatiók:) — mellyeket a' Pápai 
Ref. Collegium Cassájából mi alól írottak, mint 
a' B. Füredi Ref. Sz: Eccla Curatora, és annak 
több tagjai Ekklésiánk szükségére, 's különösen 
a' Templom építtésére, költsön Törvényes 6 pr. 
Cent. Interesre olly móddal felvettünk, hogy 
azonn Summának 's Interesseinek, 'a midőnn 
edgy fertály esztendei felmondás utánn kíván
tatni fog, pontos megadására magunkat eggyi-
künk a' másikunkéra 's mindnyájjunkéra köte
lezzük, és azon adósság erejéig minden ingó és 
ingatlan Javainkat szabad választás szerént le
kötjük, és azonn esetre, ha a'felmondás ideje 
utánn eleget nem tennénk, szabadságot adunk a' 
tisztelt Collegium Elöljáróinak, hogy az ellenünk 
kezdendő világos adóssági Perbenn minden ellen
vetés nélkül az első Terminusbann vagy Törvény 
folyamatbann végső ítéletet hozattasson. Melly-
röl adjuk ezenn a' Sz Eccla, 's Helységünk és ma
gunk petsétjeivel megerősített Adós Levelünket. 

Költ B. Füredenn Febr. 25/1827 

Marton Péter mk Ekklésiai Kurátor (BFÜREDI) 
REF EKKLESIA PECSETYE 1825) 

Nemes Varga Ferentz km TörvényBíró (BOLOT) 
FÜREDI NEMESIG PETSETYE) 

Varga Ádám mk Ifjabb N. Somogyi Ádám 
Nemes Ujheli László mk 
Szabó Ferentz mk 
Balogh Péter mk Nemes Somogyi Lőrintz mk 

Nemes Somogyi Gábor mk 
Nemes Varga Imre mk 

Hogy ezenn itt alá írott Személyeknek tulajdon 
kezek írása, és szokott Petséttye az, a' mi itt olvas-
tatik, és láttzik, azt hitelesenn bizonyítom. Balaton 
Füredenn. Febr 25£á™ 1827. Nagy István mk 
Prédikátor. (N I jelzésű címeres magánpecsét) 

Hátlapon: 

Ezen adóslevél' érvényessége meg szűnik, miután 
a' tőke minden kamataival együtt teljesen le fizet
tetett. 

Pápán, Januar 31. 1848 Liszkai József jegyző 
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3. 
RENDELKEZÉS 

A TEMPLOMÉPlTÉSI MUNKÁLATOK 
RENDJÉRŐL 

Az újj Templom építtetéséről való rendelés 

Hói név szerént ki nevezett B.Füredi T. N. Zala 
Vrgyei Helységbeli Református Lakósok minek-
utánna Istenünk Jóvoltából még a múlt 1826Ü 
Esztendőben Templomunk Építtetéséhez fogván, 
jó elő menetelt is látunk; hogy tovább is Szent 
Czélunkban boldogulhassunk Eggyet értéssel 
Köz Jóra törekedő igyekezetünknek el érhetésére 
a következendő kötelező erejű Eggyességre lép
tünk úgymint 
jszor Három építtető Kurátorok úgy mint N. So
mogyi Károly, Agilis Szabó Ferentz, és Bede-
gi István Köz Akarattal választatván azok
nak munkásságok e lészen: Fel osztván egymást 
Hetenként a melléjek rendelendő két Dékányokkal 
eggy egy Hétig tegyenek szólgálatott, minden féle 
Napi számosokat, feljegyezvén, a kezek alá ren
delendő mindenféle eszközökről is annak idejébe 
számoljanak. — Minthogy azonban ezen munkás
ság, éjjeli, 's nappali gondoskodással, 's fáradság
gal vagyon öszve köttetve, köz akaratból, szoknak, 
akik Szeresek, 's Hetesek egy egy funt Húsok, 's 
egy ittze borok légyen meg határoztatik, — 
továbbá 
2szor A munkának nagyságához, nem tehetvén 
leg nagyobb igyekezetek mellettis eleget a fent 
nevezett Kurátorok az állapíttatik meg, hogy az 
feleskütt Elöljárók a' mellyik napra, 's esetre, kö
zel avagy távol fognak ki rendeltetni, annyiszor, 
amennyiszer elöl állani nem fognak, a ki szaban
dó büntetés alatt elöl állani kötelesek légyenek. 
3szor д ki állítandó napi számosokra az határoz
tatik meg, hogy az Építtető Dékány estve és reggel 
is hozzájok hírt adván nap föl jöttére, készületes
sen a Hely színén meg jelenjen, bé nem vitetődvén 
eggyik lakostól is a gyermek, ha pedig az írt időre 
meg nem jelenik, mintha egész napját el mulatná 
egy egy forintra, minden személy válogatás nélkül 
meg büntetődjön, átollyába meg nem engedödvén 
hogy fölöstökömre, vagy uzsonnájára házához el 
menjen délbe is, tsak úgy, hogy a Kotsissokat meg 
előzni tartoznak a szabott büntetés alatt. — Vala
mint — 
4szer д szükséges Szekeresek elöl állíttására 
a Dékányok hírt adván, az rendeltetik, hogy 
minden sok utánnok való járás nélkül, közel, vagy 
távol rendeltessen bátor, két forint büntetés alatt 
elöl állani tartozzanak, mind itt, mind amott az 
Elöljárók kéttzeressen büntetődvén meg. — Végre 
5szőr A tapasztalás bizonyítván, hogy a Templom 
építtetésére elegendő Summa Pénzünk nem volna, 
azon esetre az állapíttatik, hogy a költsönözendö 
Pénznek hevénjébe történhető ki fizethetése a kö
zösből ki nem kerülvén, annak érdem szerént le
endő meg adását eggyikönk, mint másonk minden 
Felsőbbi Bíróság Pör, ki fogás, ellent állás meg 
vetésével Executio által leendő meg fizetésére 
magunkat ezennel is Solidum kötelezzük. Költ 
Füreden Márcziusnak 23ii napján 1827. 
Törvény Biró Nemes Varga Ferentz mk. 

Nemes Varga Ádám mk 
N. Somogyi Ádám mk 
Nemes Ujheli László mk 
Nemes Varga Imre mk. 
Nemes Somogyi Károly mk. 
Nemes Somogyi Ádám mk 
Nemes Somogyi Gábor mk 
Nemes Ujheli Ferentz mk 
Nemes Somogyi Pál mk. 
N. Prépost László mk 
Idősb Nemes Somogyi János mk 
ö r e g Biró Palányi Péter mk 
Dómján Josef mk 
N. Ujheli András -\-
Vig István -+-
Szabó Ferentz mk 
Bedegi Istvány mk 
Marton Péter mk 
Bertók Péter mk 
Kenyeres Dániel mk 
Vörös Pál mk 
Vörös János mk 
Kováts Mihály mk 
Ifjabb Beretz Imre mk 
N Siskei Sámuel mk 
Bertók Miháj mk 
Sipos Bertók János + 
Kenyeres Josef mk 
Nemes Komáromy Istvány mk 
Tobak Simon István mk. 
Idősbb Kis János mk 
Tot János mk 
Bedegi Jósef mk 
Major Istvány mk 
Bértok József mk 
N. Ujheli Daniel mk. 
Kutasi Péter mk 
Nemes Ujjhelyi Lörintz mk. 
Nemes Ujheli Sándor mk 
N Prépost Istvány mk 
Pálfi Pál mk 
Vörös Istvány mk 
Bertók Istvány mk 

4. 
SZERZŐDÉS 

AZ ÁCSMUNKÁKRA 

Alól Név Szerént is megirottak egy részről Veszp
rémi Ats Mester, más részről a' B. Füredi Ref. 
Ekklésiának Elöljárói, a' mai napon általunk 
subscribált Plánum Szerént, az építtendő újj 
Templom és Torony Áts munkájára nézve, melly 
Templomnak hossza 18 öl, szélessége pedig 8 1/2 
öl lészen, illyenn Edjességre léptünk: 

Én Áts Mester Fogt Jósef az Überschlag szerént 
felvett minden fákat az illendő és meghatározott 
mérték szerént kifaragtatok összerakom, deszká
kat létzeket, gerendákat, fedélfákat felrakatok, 
minden szükséges ketskelábokat megtsinálok, a' 
haranglábokhoz megkívántató Tölgyfákat, a' Plá-
numban kitett szám és forma szerént adok, és azo
kat elkészíttem, úgy hogy mind ezek, mihelyt a' 
Templom és Torony falai felkészülnek, azonnal 
azoknak tetejére rakathassanak; arra is kötelezem 
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magamat, hogy ezen szükséges minden Matériálék 
kiválosztására a'hol vásároltatnak, el megyek. 

Mi pedig B. Füredi Ref. Ekklésia Elöljárói, az 
említett Áts Mester Úrnak mind ezekért ígérünk és 
adunk 1300 az az ezer háromszáz ftokát VCzed, és 
7 akó bort, ólly móddal, hogy a' mennyi Legénye
ket állítt Napszámba, azokat minden egy vagy két 
hetenként ezenn Summából kifizettyük; a' hátra 
lévő Summának pedig az épület végeztével lejendő 
megadására magunkat Ekklésiánk képébenn köte
lezzük. Magunkra vállaltuk az állásnak való vas
tag Cserfák kifaragását is. már Április 9^nn 
1826bann attunk foglalóba száz forintokat Vczed. 
Ezt az Edjességet aláírtuk és kiattuk két egyenlő 
Párbann. B. Füredenn. 2 8 ^ December 1826äjJs 
Esztendőbenn. 
Nagy István mk Prédikátor Joseph Fogt mk 

Zimmer Meister 
Kurátor Ns Somogyi Károly mk 
Kurator Szabó Ferentz mk 
Kurátor Marton Péter mk 
öreg Biró Polány Péter mk 
Nemes Somogyi Lörintz mk. 
Bedegi Istvány mk 
Kenyeres Dániel mk 
Épített'» Dékán Tobak Simon István mk. 
Dekány N Somogyi Gábor mk 
lm i ^27 habe ich mit Zusammen Rehnung 
deren U. И ^en aufgenohmen 846 ft 30 xr Sage 
achthundert und segs und fürtzig gulten 30 x auf 
die Contragt 

Joseph Fogt mk 
Zimmer Meister 

Im Jahr Ao 828 habe ich mit zusammen Rehnung 
deren Kondragt auf Quittungen aussgezahlt 312 
ft wed Sage Dreyhundert Zwölf gulden 

Joseph Fogt mk 
Zimer Meister 

Aber mal und zum letzten in 830 Jahr den 2 1 e n 

Jener Empfange die Rükständigen 60 ft Sage 
Sechzig gulden wed. 
[. . .] zusammen auf die Kondtragt 1460 f. wed 
welche ich [. . .] hell aussbezalt bin geworden 
Himit Betätige. 

Joseph Fogt mk 
zimer Meister 

SZERZŐDÉS 
A RÉZMŰVES MUNKÁKRA 

Mi alól név szerént is megirottak úgymint Én Réz
míves vagy Kolompáros Mester, és Balaton Füredi 
Reformata Eclésia Elöljárói a B. Füredi Ully Temp
lom Tornyának rézzel való bé boríttására nézve 
a' következendő Contractusra léptünk edgymás 
között: 

Én ugyan Rézmíves vagy Kolompáros Prenner 
Jósef az Egész Toronynak az Abriesz szerént réz
zel való bé boríttását felváloltam Olly móddal, 
hogy az Eclésia szerezvén meg a' szükséges rezet 
minden mázsa réz feldolgozásáért 20 H húsz forin
tokat váltó czédulábann tartozik nékem fizetni és 

kosztot adni magamnak, és két Legényemnek, ebbe 
a' munkába és fizetésbe vannak foglalva azok a' 
Czirádák, Czifraságok Rósák is mellyek az Abri-
szonn találtotnak, a' Torony tetejénn lévő mint 
edgy négy akós nagyságú gombot pedig annak te
tejénn leendő Csillaggal edgyütt a' magam rezéből 
Fontszámra 30 garassával V. tz. fogom el készitte
ni. Mind ezenn munkáknak pedig illendő erős 
tartós vol tokra ajánlom és kötelezem magamat. 

Mi pedig B. Füredi Ref. Eclésia Elöljárói és Kö
zönsége arra kötelezzük magunkat, hogy annak 
idejében a' szükséges materiát meg szerezzük míg 
a' Kolompáros Mester 3mad magával itt nálunk 
a' Tornyonn dolgozik illendő tartást ebédet vacso
rát és hármóllyoknak naponnként 6 ittze bort vagy 
külön külön két két ittzét adunk és annak idejé-
benn minden mása réznek fel dolgozásáért 20 fo
rintokat V. tz. nem különbenn a' Gombnak és 
Csillagnak Fontszámra 30 garassával esendő árát 
meg fizetjük. Most előre foglalóképpenn adunk az 
említett Rézmives Mester Urnák száz Váltó Fo
rintokat V. tz. Melly edgyességnek nagyobb erős-
séggére írtuk és adtuk két egyenlő párbann ezenn 
nevünk aláírásával meg erősített edgyező és kö
telező levelünket. B. Füred 16 October 1827 

Már a' közelebbi télenn tartozik a' Mester Úr a' 
Gombot Csillagot és a' Czifraságokat othonn előre 
elkészítteni, hogy a' jövő tavasszal, mihejt az 
Átsok a' Torony fáinak felállíttásával készenn 
lesznek, ő is hozzá' foghasson munkállyához. 
NB A' mi darab vagy metéllt rezek elesnek, azokat 
font számra ennek a' Rézmíves Úrnak adjuk a' 
Fábrikai áronn. Réz vásárolni pedig tartozik Ekk
lésiánk Követtyeivel el menni. 

Joseph Brenner Kupfer Schmidt Meister 
Nagy István mk В. Füredi Prédikátor 
Nemes Somogyi Károly mk Épittő Kurátor 
Szabó Ferentz mk Építtető Kurátor 
Bedegi Istvány mk Épitö Kurator 
Kurátor Marton Péter mk 
Somján Josef mk 
öreg Biró Palányi Péter mk 
Idősb Ns Somogyi János m. k. 

Füreden den 10i£ü Juli habe ich von dem Herrn 
Sommotti Gabroll (Somogyi Károly) von der tiefen 
Arbeit auss bezahlt bekommen 202 Ft Inget habe 
ich [ ] 

Joseph Brenner 
Kupfer Schmitt Meister 

Egésszen ki van fizetve 

6. 

SZERZŐDÉS 
A KŐFARAGÓ MUNKÁKRA 

Ezenn Papiros túlsó oldalánn az Überschlag szerént 
a' Kövek mennyiségét hosszát, szélességét, vastag
ságát én Keszthelyi Kő Faragó a' B. Füredi Ref. 
Ekklésia Új Templomja számára fel vállaltam a' 
Faragott kövek ki dolgozását átallyába és kerek 
summába 400 ftokért VCzed, ezen sumából fog
lalóba fel vettem ö tven ftokát VCzed. — Ezeknek 
illendőenn és annak idejében, résszerént most az 
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öszönn és Télenn rész szerént a' jövő Tavasszal 
lejendő elkészíttésére magamat kötelezem. B. 
Füred. 20. Okt. 1827. 
Mi előttünk: 
Nagy István mk Predik Michael Kugler mk 
Sebastian Strakonitsch mk Steinmetz Meister 
Maurer Meister zu Veszprém 
Nemes Somogyi Károly mk Épittető Kurátor 
Bedegi Istvány Épitő Kurátor mk 
Marton Péter Kurátor mk 
Den 19i£2 May 1828. Dinstig und par 100. ft. w. 
Sage Ein Hundert Gulden Empfgen 

Michael Kugler 
Steinmetz Meister 

(A szerződés hátlapján van a költségvetés 
„Ueberschlag über nachstehende Steinmetz arbeit, 
zur Neu Erbauend Füreder Kirchen" felirattal, 
,,Keszthely den 24— 7tember 827." keltezéssel és 
„Michael Kugler mk Steinmetz Meister" alá
írással.) 

7. 
SZERZŐDÉS 

A GRÁDICSFÁK ELKÉSZÍTÉSÉRE 

Alól megirott a' Füredi Ekklésia Uj Templomába 
Szükséges Grádits Fákat Tölgyfából felvállalom, 
hogy alkalmatos és elegendő Fákat adok, a' munka 
és elkészítés különbenn is a' Contraktusban lé-
vénn. Ezenn Grádits Fákért ad nékem a' Füredi 
Ekklésia 20 az az húsz akó bort két hordóbann, 
hozzá tévénn, hogy ha mindenik hordónn lesz 
egy, v. két fertály, az rá adás lészenn, és magam 
választom ki a' bort a' pinczébenn. B. Füred. 15. 
Jan. 1828. 
Mi előttünk: 
Nagy István Pred. mk. Joseph Fogt mk 
Nemes Somogyi Károly mk Zimr. Meister 
Szabó Ferentz mk 
Kurátor Marton Péter mk 

8. 
SZERZŐDÉS 

TÉGLAÉGETÉSRE 

Bandi téglások Contractusa 

Mi alól is ki nevezett Bandi Tekéntetes Nemes 
Veszprém Vármegyei Helységben lakozó Szabó 
György, és Májnpaur és Nidinger Jósef téglások 
föl váloltuk, a' most újjonnan építendő Ref. Szent 
Ekklésia Templomához meg kívántató téglát, 
kilentz az az 9. forintjával számlálván Ezerét, 
olly formán, hogy minden időben a' mennyi tégla 
kívántatik, elegendőt adni kötelezzük magunkat, 
hogy ha pedig a' téglát alkalmatosnak lenni nem 
látják, mást tartozunk helyette adni, egy szóval 
minden időben jó és alkalmatos ki égetett téglát 
köteleztetünk adni, foglalóba tíz az az 10. forén-
tokat föl is vettünk. Költ Balaton Füreden Janua-
rius hónapnak 20i£ Napján 828üs Esztendőben. 
Másodszor ismét föl vettek két forintot és Har-
mintz xrokat. 

Banti Fornheker mk (Sic!) 
Johannes Pauer -f- (Sic!) 
Joseb Neunier - j - (Sic!) 

Mi előttünk Törvény Bíró Nemes Varga Ferentz 
mk. 

Nemes Somogyi Károly mk. 
öreg Biró Bertók Péter mk 
Szabó Ferentz mk 
Dómján Josef mk. 
Bedegi Istvány mk. 
Polány Péter mk. 
Jegyző Fülöp Sándor mk. 

A' Foglalóból 6 fort és 30 xért Téglát attak és 
így foglalóba fel maratt 6 fort Nedinger Jósefnél 
15. Jún. 1829. 

9. 

SZERZŐDÉS 
A NYÍLÁSZÁRÓK KÉSZÍTÉSÉRE ÉS FESTÉSÉRE 

Én alól subscribált Asztalos Mester Balog Péter 
ezennel kötelezem magamat arra, hogy a' B. 
Füredi Ref. Ekklésia Uj Templomába fel vállal
tam az ablak Tokoknak és rámáknak elkészítté-
sét olly móddal, hogy a' 2 öles nyoltz ablakokat 
edjet edjet 16 ftokba Vczed, a' többi ablakokat 
pedig kissebbeket nagyobbakat három ftba edjet 
számlálva, a' Toronybeli négy ablakokat pedig 
Sarukráterekel edjütt edjet edjet 20 ftba festve 
(:ar festékhez szükséges matériákat is az Ekklésia 
advánn:) hogy annak idejébenn jól betsületesenn 
elkészíttem. — Ezenn munka fejébe felvettem 
kész pénzbe 135 ftokat Vczéd. a' munkavégéig 
benn maradvánn a' hátra lévő Summa. Ennek 
bizonyságára attam ezenn Nevem aláírásával 
megerősített Kötelező és Megesmérő Levelemet. 
B. Füred. 4. Maii,. 1828. 

Mi előttünk: Nagy István mk Predik. 
Építtető Kurátor Ns Somogyi Károly mk. 
Építtető Kurátor Szabó Ferentz mk 

Asztalos Mester Balog Péter mk. 

(A Balog Péter asztalossal 1828 május 4-én kötött 
szerződés aljára írt elszámolások:) 

1° attunk 135 ft 
2° - 5 
3° - 10 
ismét 1. m. és 1. p. 2.22 ft 18281a 
1829. 10. Apr. ismét attam öt ft. 

7. Apr. ismét tíz ftokat 
15. Jun. ismét attam hat ftokat 
6. Jul. ismét felvett huszonöt ftokat 

ft. xr. 
9 nagy ablak 16 ft = 144 
9kissabl. 3 = 27 
4 Sar abl. 20 = 80 

Dolgt 250 ft 60 
felvett 198 22 

52 ft. 38 xr. 
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Attunk 1 35 ft 
5 

10 
2 
5 

10 
6 

25 

22 

198 ft 22 xr 

1829. 16. Jun. Sarukáterek festésére vettünk ft. xr 
hat font zöld festék 9. 
feher fold hat font 48 
fehér blajbász 3 font 1. 48 
1 1 /2 tont enyv 45 
firnász 7 1/2 font korsóstól 6. 24 
egy penzh 24 
Olaj 3 1 /2 ittze 1 6 garassával 2. 48 
fekete por 6 

22 ft 3 xr 

10. Jul. 
Blejbász 6 ft. 36 xr 
Firnász 16 ft. 18 gr. 
egy fest. minium 
négy font zöld festék 30, 
fél font fekete festék 

3. 36 
14. 24 

10 
6. 

5 2 

24. 

Ezt az 52 ft 38 xr kifizettük oly móddal, hogy 
kész pénzt attunk 22 ft 38 xrt; harmintz ftokat pg 
az Új Templomra adott. B. Füred 26. Aug. 1829. 

NI mk 

10. 
S Z Á M L A 

A K O M Á R O M I FAKERESKEDÖTOL 

Corttto 
Azon Fa Matériálékrul mcllyek 

a Füredy Sz: Ekkléssia részére kiszolgáltatok 
úgy mint következnek 

1827 
äug. 1 

aug. l 
182S 
Mav 

54 000 Árvay Sindel lizre 
40 szál válogatót Collos Deszka 
32 szál 4 Collos Borovi Ágy Láb 
10 szál veres fenyő Frost 
21 000 Árvay Sindel 
21 szál Collos Deszka válogatott 
1 8 szál 4 Collos Borovi Ágy Láb 

9 szál 2 Collos veres Frost 
2 szál 4 Collos Fehér Frost 

f 
432 

26 
48 
50 

168 
1 3 
27 
45 

8 

39 

Summa 829 39 

Sig. Komárom die 15äi£ Julius 1828 
Szabó Istvány 

Épül. fa Kereskedő 

Hogy azon fenti meg nevezett 829 f 39 xokbol 
álo Summa emai napon betsületel Kezembe fize-
tödöt Ns. Somody Károly Ur által, ezen tulajdon 
neve alá írásával meg essmérem. 

Füreden Július 27 dikén 1828. Szabó István mk 
Rév.Komáromi és Pesty 

Fa Kereskedő 

11. 
SZERZŐDÉS 

A TEMPLOM BERENDEZÉSÉNEK 
AZ ELKÉSZÍTÉSÉRE 

Mi alól megírottak és Név szerént ki nevezettek, 
úgymint egy részről én Némedinn lakó Nemes 
Geremi Horvát Ferentz; más részről pedig mi Ba
laton Füredi Ref. Ekklésiának Elöljárói, és köz 
rendű Tagjai az Uj Templom belső Fa munkáira 
nézve illyen edjességre léptünk: 

Én Horvát Ferentz a' Kathedrának, Koronának, 
Prédikátori Széknek, Keresztelő Edénynek, Ür 
Asztalának, és a' Torony alatt lévő Nagy Ajtó
nak meg tsinálását elkészítését a' magam Fájából 
jó száraz Matériából elkészítem, minden hozzá 
tartozó kép faragó, aranyozó munkával edjütt; 
ezennkívül az egész Templomba szükséges és 
elegendő Székeknek az Ekklesia Matériájából való 
megtsinálását fel vállaltam mind ezeket átallyába 
egy ezer ftokért VC.zed. olly móddal, hogy most 
foglalóba felvettem száz ftokat VCzed. ,ötszáz fo
rintoknak pedig ki fizetésére öt esztendeig el 
várakozom, addig azonn summának törvényes 
Interessével megelégedvénn, a' négy száz forin
tokat pedig a' munka alatt időről időre bé vár-
vánn. Ezenn ezer forintokért mind ezeket a' mun
kákat jól, idejébenn, és késedelem nélkül meg 
teszem meg tetetem, mgamnak naponként, mikor 
itt dolgozom kosztot és két ittze bort, Legé
nyeimnek is kosztot és egy egy ittze bort kíván-
vánn. Az Ajtó Tölgyfából, a' Kathedra Diófából, 
a' Korona is abból, a' Prédikátori Szék és az Asz
tal hárs fából lészen, a' Székek vége és a' négy 
első Székek eleje tölgyfából, ide járulnak a' hoz
zá valókkal a' két Perselyek is. 

Mi pedig B. Füredi Ekklesia Elöljárói és Tagjai 
ezenn munkákért hogy az megalkudott egy ezer 
forintokat annak idejében megadjuk erre magun
kat ezennel kötelezzük. Erről attunk ezenn Ne
vünk aláírásával megerősített Edjező és Kötelező 
Levelünket. B. Füred, 15. Febr. 1829. 
NB Mn (Minden) Szerszámokat, és Materiákat az 
Ekklesia köteles Némediböl vagy Adándról ide 
szállítani. 
Nagy István mk B.Füredi Prédikátor 

Horváth Ferentz mk 
Kurator Nemes Ujheli László mk 
Építtető Kurátor Nemes Somogyi Károly mk. 
Szabó Ferentz mk 
Törvény Biró Nemes Somogyi János mk. 
Nemes Varga Ferentz mk 
Bedegi István mk 
Palányi Péter mk 
öreg Biró Bertók Péter mk 
Kutasi Péter mk 
Dómján Josef mk 
Marton Péter mk 
Kenyeres Dániel mk 
Kutasi Mihály mk 
Ns Somogyi Imre mk. 
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D Kiss János mk 
D Tóth Ferentz -|-
D Ns Ujheli Dániel mk 

12. 
SZÁMLA 

A KOMÁROMI FAKERESKEDÖTÖL 

Alább írtt bizonyíttom, hogy az Füredi Eklésia 
részére Nemes Somogyi Károly Curator Urnák 
megtett alku szerint elláttam mái napon a követ
kező Fa Materialékat: 

1 w.cz. x 
100 szál 3. öles széles Deszkákat, szálát 

2 1 30 xr. 250. — 
110 szál 3. öles keskenyeb Deszkát, szá
lát a 1 f 30 xr 165. 
90 szál 2 1/2 öles frost Deszkát, szálát a 
1 f 36 xr. 144. — 
100 szál egész Rádeki Deszkákat szálát 
l f l 2 x r . 120. — 
50 szál fél Rádeki Deszkát szálát a 30 xr. 25. 

Suma 704. f. 
Hogy ezen Hét száz Négy fkt v: czed: említett 

Curator Úrtul minden hijjanyossag nélkül fel 
vettem Légyen ezzel meg esmérem. Komáromban 
18" August. 1829. 

Hogy még ezen Jószágbul nálom maradott: 
36 szál egész Rádeki deszkák 
50 szál fél Rádeki deszkák, melyek ki vannak 

válogatva, és meg jelölve, melyeket a midőn 25n 

Augustusba a kotsik érttük jönnek, betsülettel 
által adni tartozom. 

Pirk Károly 
fa kereskedő 

13. 
SZÁMLA 

A KOVÁCSMUNKÁKRÓL 

Az Szent Eklésia Számára az uj Templomhoz az 
mely Kováts számlát tsináltam 

Majteros Ládákat pántoztam 
Likvágo kapának uj fokát tsináltam 
Két talitskát pántoztam 
Talitska tengőire két uj karikát 
tsináltam 
Talitska odalra két uj pántot tsináltam 
ismét talitskákra négy uj pántot és 
két uj pléh vasat tsináltam 
Csigát vasaltam 
talitskát pántoztam 
egy fejes Szeget tsináltam az átsoknak 
Ánkusba 30 fejes Szeget tsináltam és 
12 Sróf Szeget 
Kőfejtő Csákányt nádoltam mind az két 
felől is atzéltam is az magam atzéljábol 
Lik vágó kapát nádoltam 
Majter keverőnek uj köpüit tsináltam 
Vas Lapátnak uj köpüit tsináltam 
talitskát pántoztam 

x 
36 
30 
24 
12 
12 

36 
24 
12 

12 

24 
12 
18 
12 

И 30 
1 4 
— 24 
— 6 

3 
— 28 

2 8 

2 — 
1 48 

6 
1 

21 6 
1 

20 
— 48 
5 — 

50 
12 

39 f 
1 

TI — 

23 39 f 
1 

TI — 30 

30 
2 15 
25 — 

Átsoknak 105 Szeget tsináltam 
Kőmiveseknek 64 Szeget tsináltam 
Átsoknak 12 Szeget Tsináltam 
Csigához uj kaptsot tsináltam 
Veres fenyőre öt Srófot és két Sróf-
nélkül való karikát tsináltam 
Átsoknak 14 Szeget tsináltam 
Az toronyba 16 hosszú Szeget és 16 
kaptsot tsináltam 
Harang Lábhoz négy Sróf Szeget és 
24 fejes Szeget tsináltam 
Réz mívesnek az torony peremre 
négy hosszú tartó vasat tsináltam 
Harang Lábhoz négy Sróf Szeget 19 
calossat és 21 Lapos kaptsot és nyoltz 
fordított kaptsot tsináltam 
Nagy harang tengőit nádoltam mind 
az két felől 
harang Lábhoz 10 hosszú fejes Szeget 
tsináltam 
Torony ablakba 24 Szeget tíz calossat 
Csatornát vasaltam 
Kőmiveseknek 25 fel hajtott Szeget 
Majter keverőnek uj köpüit 

Koronához négy tartó vasat tsináltam 
Négy Szeget és négy Sróf Szeg tsináltam 
Pap Székéhez tartó vasat és négy Sróf 
Szeget tsináltam 
Átsnak 15 kaptsot tsináltam 
Ablakokhoz kilentz rámát tsináltam 

Summa 68 f és 38 x 
Szalay György Kováts Mester mk 

Az két vállon álló kövekbe két vasat 
tsináltam 2 f 
Az lakatos nálam dolgozta pulpitusok
hoz való vasakat az Szén és az Segítség 3 

az egész Summa 73 f és 38 
260 funt vasat adtam néki 21 garassával esik 

érte 52 forint Készpénzbe fizettem néki 8 forin
ton. 

(A szerző megjegyzése: 
nádalni = a vas felületét edzeni, keményíteni 
korona = a szószék hangvetője 
pulpitusok = a Mózes-szék) 

14. 
SZERZŐDÉS 

AZ ARANYOZÓ MUNKÁKRA 

Contractus 

Az Füredi Ns Ecclesiában lévő Cathedrán levő 
Czirádák Aranyozása véget, melyekt én alyul Irt 
tsinossan és tisztán meg Aranyoznyi 160 f. w. w: és 
két ako Borban helyre alítva meg alkudtam. Bi
zonyíttom 

Én Bûcher Ferentz mk 
Weszp: Képiro 

Foglalót felvettem 25 f. w: w: 
201£ Júliusban végképpen ki fizettetet Ns. So
mogyi Karol által Bizonyíttom Én Bûcher Ferentz 
mk w: Képíró. Syg Füred die 23 May. 830. 
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Az egyezésen Jelen voltunk Építtető Kurátor Ns 
Somogyi Károly mk. Törvény Bíró Ns Somogyi 
János és atöbbi Elöljárók közönsigessen. 
igáik Júniusra teszem az Terminust melyre tar
tozom ezen Munkákat elkészitteni. 

Bucher Ferentz 
Wesz: Képíró 

Az Asztalpsnak pedig a terminussá lészen 18dik 
Julius napja, hogy akkorra minden fogyatkozás 
nélkül elkészítti mivel már az aranyozásst el vet
tük róla ha pedig el nem készítti akkorra tehát a 
Contraktus értelme szerént bánunk vele 

Asztalos Mester Balogh Péter mk 
Törvény Biró Nemes Somogyi János m. k. 

Nemes Varga Ferentz mk 
Nemes Ujheli László mk 
Nemes Somogyi Lőrintz mk 
ö r e g Biró Dómján Josef mk 
Szabó Ferentz mk 
Bedegi István mk 
Marton Péter mk 
Kutasi Mihály mk 

15. 
A TEMPLOMÉPÍTÉS 

MUNKÁLATAIRÓL KÉSZÍTETT SZÁMADÁSOK 
FELÜLVIZSGÁLATA 

Alólírattak a' B. Füredi Ref. Ekklésia Elöljárói 
által meghírdetvénn az eránt, hogy az 1826diA 
Észtben kezdett 's az I830dik Észtben elvégzett uj 
Templom építéséről való Számadásainkat az illető 
Építtető Kurátoroknak Dékányoknak mellyek már 
az Elöljárók által esztendőről esztendőre megvizs
gáltattak 's helybe hagyattak, visgálnánk meg: 
Munkálkodásunkról a' következendőkben tesszük 
Jelentésünket: 

Az I832dik Esztdő Április Adikén mint a B. 
Füredi Ekkla Elöljáróinak jó előre tudtokra adott 
határ napon B. Füredre kimenvénn, és ott a Paro-
chialis Háznál öszveülvénn megjelentek előttünk 
B. Füredi Prédikátor Fő Tiszt. Gen. Nótárius és 
Esperess Nagy István Ûronn kívül Nemes Somogyi 
Márton Kurátor, Nemzetes és Vitézlő Somogyi 
Ádám Districtualis Esküdt Ür, N. Varga Ferentz. 
N. Somogyi Károly, — N. Somogyi Sigmond — N. 
ö regebb Somogyi János, — N. ifjabb Somogyi 
János — N. Ujheli László — N. Ujheli Dániel,. — N. 
Ujheli Lőrintz, — N. Ujheli Mihály, — N. Beretz 
Imre, — Bedegi István — Szabó Ferentz — Bertók 
Péter ö r e g Bíró — Vörös Ádám — Bedegi János, — 
Jakab István — Kutasi Péter — N. Varga Sigmond 
— N. Ujheli Pál — N. ifjabb Ujheli Pál — Kenyeres 
Jósef — ifjabb Tóth Ferentz, — N. Prépost István 
— Kiss János, — N. Siskei Pál — Káldi Jósef, Mar
ton Péter — Kutasi Mihály — Fülöp Nándor és még 
többek is. Kimenetelünknek okát és tárgyát jól 
tudvánn az Ekklésiának minden Elöljárói 's köz 
rendű Tagjai, — hozzá fogtunk a' Számadás viá-
gállásához. Ezen tekintetben 

1-ször is tudtunkra adták az Elöljárók hogy 
építtető Kurátorok voltak: Nemes Somogyi Ká
roly, Bedegi István és Szabó Ferentz; — építtető 
Dékányok pedig voltak: Nemes Ujheli Dániel, N. 
Ujheli Lőrintz, ifjabb N. Somogyi Imre, Jakab 

István, Kutasi Péter, ifjabb Tóth Ferentz, Kiss 
János, — a'kiknek Számadásoknak visgálása tár
gya főképpen Munkálkodásunknak; — különössen 
pedig hogy Nemes Somogyi Károly építtető Kurá
tor volt az, a'kinek nevében vezettetett az építésre 
az Ekkla rendes Kurátoraitól által vett pénzről 's 
annak Kiadásáról való Számadás Fö Tiszt. Gen. 
Nótárius és Esperess Nagy István Ür, mint hely
beli Prédikátor által. 

2-szor. Elébünk terjesztettek egy az Ekkla Elöl
járói és számos Tagjai által aláírással megerősí
tett Egyességlevelet, mellyben az Ekkla Elöljárói 
's köz rendű Tagjai köz megegyezéssel azt rendel
ték, hogy az építő Kurátoroknak 's Dékányoknak 
naponként, midőn az építtetésben foglalatoskod
nak, minden Személyre egy font hús adasson az 
Ekkla Cassájából és egy ittze bor az Ekkla borából. 

3. Elöladottak a' Mester emberekkel, nevezetes
sen a' Kőmívessel, Áttsal, Asztalossal, Üvegessel, 
Kőfaragóval, Festővel vagy Aranyozóval, Laka
tosokkal, Kovattsal, Kolompárossal, valamint az 
Enyéngi Sidóval az építéshez megkívántató fenyő
szálak 's létzek eránt, és Szabó István Komáromi 
kereskedővel deszkák 's más épületfák eránt tett 
Egyességlevelek. — mellyeket figyelmetesen meg
vizsgáltunk. 

4-szer Azt nyilatkoztatták ki előttünk az Elöl
járók, hogy az Ekklának számos adóssága lévénn 
kinn, azt többnyire borúi szedték be folyó áránn; 
és ezen bort, valamint az építésre ajándékban adott 
bort is az Ekklának rendes Kurátorai vették Szám
adások alá és az Ekkla Szőlőben termett borral ösz-
vetévénn rész szerént eladták rész szerént borúi 
az építőknek 's más ekklésiai szükségekre kiadták, 
akik erről Számadásaikban számoltak is, követ
kezésképpen az erről való Számadás az építtető 
Kurátorokat nem illeti. — Ezen kívül voltak még 
pénz béli ajándékok, — leginkább Vidékiektől — 
a' Templomra, — valamint büntetés pénzek is, a 
mellyeket most a' rendes Kurátor, majd az épít
tető Kurátor vett bé, a' mint ezek Számadásaikban 
mégis találtatnak; — de a miben hogy hiba nem es
hetett, azzal bizonyították minden jelenlévők, 
hogy az illyen Bevételek mindenkor legalább is 
két vagy három Elöljárónak jelenlétében 's bi
zonyságtétele mellett írattak be a' Számadó
könyvbe. 

5-ször Az építéshez megkívántató Szerszámok
nak — így szintén az állás deszkának, téglának, 
mésznek, vasnak, réznek, szegeknek 's más apró
lékosoknak megvásárlására valamint több költsé
gekre nézveis azt nyilatkoztatták ki előttünk a' 
jelenlévők, hogy ámbár most az építtető Kurátor 
ezekről quietantiát mutatni nem tudis; de azért a' 
Positiáknak igazságát valamint a' magok közt lett 
Számadás vizsgáláskor elesmerték, úgy most is el-
esmerik, rész szerént azon okból, mivel a' történt 
kiadás és beiratás alkalmatosságával többnyire 
voltak quietantiák a' mellyeknek hitelessége mel
lett írattattak be, rész szerént azon okból is, mivel 
a' beiratás mindenkor legalábbis két vagy három 
Elöljáró jelenlétében történt, a'kik a' quietantia 
nem léte esetében a' Kiadásnak igazságos voltáról 
bizonyságot tettek — a' Quietantiákat pedig, mint 
a' beiratás után már szükségteleneket félrevetet
ték. Egyéb aránt azt is elesmerték mindenek, hogy 
az építtető Kurátor többnyire mindent mások által 
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vétetett, vagy ha maga vett is, a' vevés és Kiadás 
mások jelenlétében történt, a'kik a' beiratáskor 
bizonyságot tettek. 

Ezek szerént elegendő esméretet szerezvénn 
magunknak az építést tárgyazó minden dolgok
ról. I-sőben is Bevételeit vettük visgálás alá az 
építtető Kurátornak, nevezetesen 

1. Az 1826/7diic Esztdőre nézve, — a'miket 
ugyan azon esztendő béli rendes Kurátornak Ki
adásaival összehasonlítván úgy tapasztalánk hogy 

a) Május 8dikán az építtető Kurátor bevezetett 
a' Bevételbe mint a' rendes Kurátortól által vett 
Summát 80 for. 30 xft. — a' rendes Kurátor Szám
adásában a' Kiadásban tsak 79 forint találtatott, 
hogy adott által az építtető Kurátornak — itt te
hát 1 for. 30 xft. az építtető Kurátornak Javára 
feljegyzettünk. 

b) Septber bdikán téglára vett fel 25 ftot — 
melly után Jegyzésben a' van hogy ezen Surhá-
nak 20 ftnak kellene lenni — a'mint hogy az ekk-
lésiai visgálatkór ez tsak 20 ffba számoztatott is. 
Mivel pedig a' rendes Kurátor Számadásában 
ugyan ezen datum alatt 25 for. van téglára kiad
va: úgy ítéltünk, hogy a' 25 forint Bevételnek 
kell állani — annyival inkább mivel az Elöljárók 
a' rendes Kurátornak ebbéli Számadását is meg
vizsgálták 's helybehagyták. 

c) Septber 9dikén bevezet a' Bevételbe mint a' 
rendes Kurátortól által vett Summát 123 fór. 90 
xft — a' rendes Kurátor Számadásában pedig 
Sept. 8diki dátum alatt tsak 100 for. van a' Kiadás 
sorában, hogy az építtető Kurátornak által adott 
— itt is tehát 23 for. 90 xft az építtető Kurátor
nak Javára feljegyzettünk. 

d) Ugyan azon dátum alatt bevezetett a' Bevé
telbe 101 for. 30 xft. — a' rendes Kurátor Szám
adásában a' Kiadásban pedig tsak 75 forint talál
tatik, hogy adott által. — itt is 26 for. 30 xft fel
jegyzettünk az építtető Kurátor Javára. 

e) Sept. \0dik a' rendes Kurátor Számadásában 
a' Kiadásban 50 for. találtatott, hogy az építtető 
Kurátornak által adott; melly Summa mivel az 
építtető Kurátor Bevételében nem találtatott: ezen 
50 ftót néki Terhére feljegyzettük. 

f) Jan. 16. 1827. még is bevezetett a' Bevételbe 
100 ftót hogy a' rendes Kurátortól által vett; — 
a'kinek Számadásában a' Kiadásban tsak 94 for. 
36 xft találtatott, hogy adott által, — itt is fel
jegyzettünk az építtető Kurátor Javára 5 for. 24 
xft. 

g) A Bevételek Summáját visgálvánn a' b alatt 
feljegyzett 5 ftál az többre telvénn nem 2968 for. 
58 xr. hanem 2973 for 58 xr. leszsz — itt hát Ter
hére 5 ftót jegyzettünk fel. 

2. Къ 1827/8 és 1828/9 dik Esztdőkre smmi 
észrevételünk sincsen. 

3. Az 1829/30 dik Észtben úgy tapasztaltuk 
a) Sept. \6dikán bevezetett a' Bevételbe 24 ftót, 

a'mit a rendes Kurátor Kiadásában nem találvánn 
ezen 24 ftót is Javára feljegyzettük. 

b) Nov. 28dikán a' rendes Kurátor Kiadásában 
20 ftot találtunk, — még is 3dik Aug. alatt 10 ftót 
a'miket a Bevételbe be nem vezetett — ezen 30 
ftót Terhére feljegyzettük. 

Ezek szerént a Bevételt szorossan megvizsgál-
vánn annak esztendőnként való Summáját helyes 

számlálás szerént a' következendő módon talál
tuk u.m. 
1826/7 dik Észt 2973 f . . 58 xr. 
1827/8 dik Észt 9269 . . 27 
1828/9 dik Észt 8818 . . 25 
1929/30 dik Észt 4642 . . 13 
1830 dik Észt 3080 . . 15 

Summa 288784 1! 
Mivel pedig az 1827/8 dik Észt
ben reassumta volt 40 f. 57 xr. 
ismét a' rendes Kurátornak vissza 
adott, a' nélkül, hogy a' Kiadásba 
bevezette volna 126 44 
az \828/9dik Észtben reassumta 
volt 30 12 
az 1829/30diit Észtben reassumta 
volt 16 12 
1830ban a' számadás vizsgálása-
kor vissza fizetett 1 25 

Summa 215 30 
Következésképpen az egész Bevétel Summájából 

28784 f. 18 xr-ból 
ezen reassumta és vissza fizetett Summákat 

215 30 kivévén 

marad minden Bevétel Summája 28568 f. 48 Xr. 

Ilszor Kiadásait vettük vi 'sgálás alá az építtető 
Kurátornak. 

lszór Minden Positiokat esztendőről esztendő
re, a' Kiadás lett, megvi 'sgálvánn, és a' Mester
emberekkel tett Egyességlevelekkel, 's azoknak 
kifizetéséről adott quietantiákkal azoknak ré
szenként lett kifizettetéseket öszvevetvénn úgy 
találtuk, 

a) Hogy a' Kőmíveseknek, Atsoknak, Kőfara
gónak, Festőnek vagy Aranyozónak, Üvegesnek, 
Lakatosnak, Szabó István Kereskedőnek sem 
több, sem kevesebb nem fizettetett, mint az Egyes-
séglevél szerént kellett fizetni. 

b) Asztalos Balog Péter, a' ki a' Horváth Fe-
rentz Asztalossal 1000 Forintban vett Egyességet, 
annak elszökése után ugyan annyiban által vette 
(: utóbb az Ekklésia ezen ezer forintot Balog Pé
ternek 50 ftal megjobbította azon tekintetből, 
hogy oltson vállalvánn is fel igen nagyon jól dol
gozott :) valamint a' Horváth Ferentznek adott 
100 forint foglalót is foglalóul által vállalta; ezen 
100 forintba pedig annak 88 fra betsültetett szer
számait is ugyan azon foglalóul adott 100 fba ál
talvette; — még is az 1829dik Esztdő Septber 29-
dikén ismét Kiadásba vétetvénn a' 88 ftok az 
építtető Kurátornak Terhére szükségképpen fel
jegyeztettek. — Egyéb eránt az Asztalosnak tett 
fizetés is a' Contractussal megegyezőnek lenni 
találtatott. 

c) Az Enyéngi 'Sidóval a' szükséges épület fák 
eránt 3000 forintokban tett Egyességlevélre tett 
fizetések is megvizsgáltatvánn úgy találtuk, hogy 
minden fizetések helyesen esvén, és utóbb magok 
az Elöljárók a' 'Sidóval Computust tartván a' Sí-
dó önnön magáról adott írása szerént adós még 
az Ekklának 105 for. 30 xral, a' mit az Ekkla kö
teles törvényes úton a' 'Sidón keresni, 's vele 
megfizettetni. 
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d) A' Kolompárosra nézve, a' kinek Contractu-
sában tsak a' volt, hogy má'sáját mennyiért dol
gozza fel a' réznek, egyéb világosságra nem me
hettünk, mint hogy ő kifizettetett, megesmervenn 
ezt nyugtató által; egyéb eránt valamint erre néz
ve, ügy a' Kovátsra 's réz vevésre nézve úgy nyi
latkoztatták ki magokat az Elöljárók, hogy min
den fizetések vagy jelenlétekben, vagy quietan-
tiák mellett történvénn ezen tekintetben a' Szám
adással egészszen meg vágynak elégedve. 

Ezek szerént a' Kiadások Summáját esztendőn
ként megvi 'sgálvánn helyes számlálás szerént 
úgy találtuk, hogy az 
1826/7di/í Észtben 2928 for. 1 xr 
1827/8dik Észtben 9142 43 
1828/9dik Észtben 8788 19 
1829/30dik Észtben 4626 1 
1830diit Észtben 3078 50 

Summa 28563. 54 

48 xr-ból 
54 xrt kivévénn 

54 xr. — 

A' Bevétel Summá
jából 28568 f 
A' Kiadás Summáját 28563 
marad vissza fizetendő 
Summa 4 
a' mint az építtető Kurátornak Terhére feljegy
zettünk. 

I I I . Vizsgálás alá vettük az építtető Dékányok-
nak Számadását is, még pedig 

1. A' Személy szerént az Ekkla minden Tagjai
ra kissebb Summában kivetett fuvar pénzre néz
ve. Az erről való Laistromot figyelmessen meg
vi 'sgálvánn úgy találtuk, hogy a' mi Fuvar pénzt 
beszedtek, azt ki is fizették ugyan azon Laistrom 
bizonysága szerént — a' mint erről már az Elöl
járók is tettek Computust. — Restantiában van 
még mái napig is 12 forint szép szerént némelly 
igen szegényeknél, részszerént ollyanoknál, a' 
kik elhaltak — melly Restantia a' jelenlévőknek 
bizonysága szerént nagy részint megvehetetlen-
nek ítéltetett. 

2. A' hoszszú fuvarba 5 íjával lett kivetést úgy 
találtuk, hogy egy fuvar 10 fra lévén határozva 
a' kik elmentek, azoknak a' magok 5 íjához még 
5 forint adatott azoknak 5 íjából a' kiknek elme
netelére nem lévénn szükség meg fizették az 5 
ftot. A' befizetett és a' fuvarosoknak adott Sum
mából végre 38 megmaradvánn ez az építtető Ku
rátornak beadatott, a' mit ő a' Bevételbe bevezet-
vénn ott meg is találtatott. 

3. A' kőfejtésnek ollyan Laistroma terjesztetett 
elébünk, mellyben azt megtaláltuk, hogy ki 
mennyi ölet volt köteles fejteni vagy fejtetni. 
Ezen tekintetben az építtető Dékányok azt nyilat
koztatták ki, a' mit a' jelen lévők is bizonyítot
tak, hogy a' ki követ nem fejtett, az minden öl 
helyett fizetett egy forintot, de ezen pénz tüstént 
ollyan kőfejtő embereknek fizettetett, a' kik elő
re is fejtettek követ pénzre, illyenek voltak vi
déki németek. De hogy hány öl lett légyen az a' 
kő, és az ezért fizetett pénz, arról Laistromot nem 
vezettek. Hogy pedig még ezen kő sem lett elég 
az építéshez kitetszik az építtető Kurátor Szám
adásából a' kik az illy pénzre követ fejtett embe
rektől 95 öl követ vett 95 fton. 

Ekképpen a' Számadásra* ^den pontjait rész 

szerént az ahoz tartozó 's élőnkbe terjesztett 
Egyességlevelek, Laistromok, Quietantiák, rész 
szerént a' Jelenlévőknek bizonyításaik szerént 
megvizsgálvánn, és az építtető Kurátornak Javá
ra vagy Terhére annál bizonyossabban jegyez-
vénn fel mindeneket, mivel az ezt bizonyító ren
des Kúrátori Számadás az Elöljárók által eszten
dőnként megvizsgáltatott, 's helybe hagyatott. 
Munkálkodásunknak következése 's Vi'sgála-
tunknak Summázatja ez: 

Megjegyeztetett oda fellyebb az építtető Kurá
tor I-ször 

1-ször 1826/7 Észt. 
a) Május \8dikán 
c) Septber 9. 
d ) d í o 
ej Sept. 10 
f) Jan. 17. 1827. 
g) A' Summázáskor 
3-szor 1829/30. Észt. 
a) Sept. 16. 

28. 

Javára Terhére 
For. xr. For. xr 

1 30 
23 30 
26 30 

50 — 
5 24 

5 
27 

b) Nov. 
ll-szor 
1-ször 
b) Sept. 12. 
utolsó Summázáskor 

30 — 

4 54 

Summa 83 54 177 54 
A' Javára írt Summát a' Terhére írt Summából 

kivévénn maradna az Ekklának viszsza fizetendő 
Summa 94 forint. Mivel pedig Nemes Somogyi 
Károly építtető Kurátor előttünk 's minden Jelen
lévők előtt azt nyilatkoztatta ki, hogy a' 2dik 
szám alatt említett Egyességlevél által neki na
ponként, midőn az építtetésben foglalatoskodik 
egy font hús rendeltetvénn, ő azon ötödfél esz
tendők alatt, míg Hivatalát vitte, soha tsak egy 
font húst sem vett ki, — a' mi Számadásból vilá
gos — a' mi pedig ezen idő alatt minden eszten
dőre legalább is kétszáz napot számlálvánn tenne 
9 má'sa húst, mintegy 145 ftot, a' minek kifizetté-
sét az Egyesség Levélnél fogva törvényessen kí
vánhatná: az Ekklának jelenlévő Elöljárói 's köz 
rendű Tagjai köszönettel emlékezvénn most is 
Nemes Somogyi Károlynak azon példás hűségé
ről 's fáradhatatlan szorgalmatosságáról, mellyel 
az építtetésben maga dolgának hátramaradásával 
is foglalatoskodott: kér ték hogy ebbéli törvényes 
keresetéről az Ekkla Javára mondana le; ők pe
dig az egész Ekklésia képében a' 145 forint hús 
áráért a' Terhére feljegyzett 94 forintot örömmel 
elengedik — a' mit mi is helyesnek 's az Ekkla 
Javára qétozónak jelentvénn ki Nemes Somogyi 
Károly építtető Kurátor a' Jelenlévők kérésében 
megegyezett — feloldoztatván« ezáltal minden 
további Számadásnak terhe alól. 

Végre jelentetett az Elöljárók által, hogy épít
tető Dékány Nemes Ujheli Dániel a' ki ebbéli Hi
vatalában ötödfél esztendeig hűségesen szolgált 
— Arátsról bizonyos ekklé'siai adósságot hoz-
vánn meg, abból hazáig valami szerentsételenség 
által 10 ftot elvesztett, de Számadáskor a' maga 
pénzéből a' Cassába befizette — noha nevezett 
építtető Dékány kérésére kívánna az Ekklé'sia 
ezen tíz forintot hűséges szolgalatja tekintetéből, 
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Marton Gábor mk 
Cons. Assessor és 
Tractlis V. Nótárius 

valamint azon okból is elengedni, hogy neki is a' 
több Dékányokkal együtt egy font hús lévén na
ponként rendeltetve — felényit is alig vett ki, 
mint a' mennyi illette volna: mi is az Ekklé'siá-
nak ebbéli szándékát helybenhagytuk; 's N. Uj-
heli Dánielnek a' 10 ftnak elengedését tudtára ad
tuk, olly móddal, hogy mivel az építésre ajánlott 
segedelemből még 77 ftal adós, ezen 10 forint 
azon Summából lehuzattatvan 's az adós levélre 
reá írattatvánn ezen naptól fogva tsak 67 ftal 
leszsz adós az Ekklé'siának. 

Költ B. Füredenn a' fennt írt napon 's esztendő-
benn 
Kerkapoly István mk 
Több T.N. 
Vármegyéknek Tábla 
és T. N. Zala Vmegyé-
nek fő SzBírája 's 
Consistorialis Assessor 

16. 

SZERZŐDÉS HARANGÖNTÉSRE 

Szerződés 

A Balaton Füredi Ref. Egyház, pesti harangön
tő Schandt András Úrral egy harangot, melly 10 
vagy 11 mázsás leend, öntettni, magát elhatároz
ván, illy egymásközti kölcsönös szerződésre s 
kötelezvényre léptek, úgymind: 

l.ször A fent nevezett B. Füredi Reform Egyház 
fizet A Harangnak minden egy egy fontjától har-
mincznégy, azaz 34 váltógarasokat — ezen s ily-
lyen árba számítattván a harang tengelyének ser
penyője is, — a korona ütő tengely és az ehhez 
megkívántató minden vasneműeket pedig egybe 
számítva, úgy fog fizetni minden egy egy mázsá
tól, külön, külön öt öt ezüst forintokat, hogyha 
szinte az utolsó mázsa egészen meg nem lenne is 
de ha már hatvan azaz, 60 fontot elnyom, mégis 
egész mázsa árát, azaz öt ezüst forintot fizetend 
— s ezen felül mikor a harangot elviteti, a miért 
maga az Ekklésia fog kocsit küldeni, áldomásul 
egy akó B. Füredi bort is küldend — ennek bi
zonyságára most általadván kész pénzben fog
lalóul száz, azaz 100 váltó forintokat és egy 66 '/2 
fontot nyomott hasatt harangot (: fontját huszon
hat váltó garasával számítva :) nyolcvanöt azaz 
85 v.forint és harmincz v.kraj . 

2.szor Én pedig Schandt András pesti harang
öntő mester kötelezem magamat, hogy a fent tisz
telt B. Füredi Reform. Ecclesiának egy, tíz vagy 
11 mázsás harangot, fontját harmincznégy váltó 
garasokba számítva a legjobb metallumból, a leg
tisztább hangzásra — az Ecclésia — esztendő 
szám mázsát font mennyisége — ez elibém írtt 
Tisztelendő Lelkész Elöljárók, Dékánok, 's kocsi
sok' neveik reá öntésével, — a koronát — ten
gelyt — ütőt, és az ehhez megkívántató minden 
vasnemüeket, s szijjat pedig egybe számítva úgy 
fogom mázsáját öt ezüst forintokért készíteni, 
hogy, ha a mázsán felül 59 fontai ütne is többet 
attól semmit nem kívánandok — s ha a harangot 
illyen móddal e folyó 1846Ш év Júl ius hónapjá

nak 25ik napjára el nem készítenden, akkor az 
érte jött kocsi bért s minden útiköltséget megfi-
zetendek — ekkor várván meg én is a harangért 
fizetendő egész Summát azon esetre, ha valami 
elháríthatatlan akadály közbe nem jönne, a több
ször Tisztelt Ecclésiát jó előre levél által értesí
tendő — a harangért a harangozás közbenni, 
vagy magában való elhasadás és kipattanás ese
tében tíz azaz 10 esztendeig jót állván — vagy is 
az említett akármellyik esetben, ingyen a magam 
költségén újra öntetvén. Melly akként történt 
szerződésünk pontos megállása és ígéretem hűsé
ges teljesítése végett a sokszor írtt Sz. Ekklésiá-
tól készpénzben foglalóul 100 azaz száz váltó fo
rintokat, és egy 66 '/2 fontot nyomott hasatt ha
rangot (: fontját 26 garasával v. számítva :) 85 
váltó forintokba, és 30 krajczárokba, hogy fel és 
által is vettem megesmérem — 

Pesten Június 21 ikén \84bik évben. 
azaz egész Summa 185 
váltóforint és 30 kr. 

Jegyzés Ezen szerződés 
alkalmával a harangön
tő Úr szíves volna az 
Ekklésiának egy fejtő 
Réz Csapot ajándékozni 

Schandt András 
Harang önttő 
Somody Dániel sk B. Fü
redi Reformált Lelkész 
Somogyi Károly mk 
Gyenis Gábor Bíró s. k. 
Róka Mihály mk 
Gyenis Imre mk 
Major Jósef mk 

17. 

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 
A RÉGI REFORMÁTUS TEMPLOM 

ELADÁSÁRA 

Eladási és vevési szerződés 

Mi alól megnevezettek, mint a' balaton Füredi 
helvéthitvallású Egyháznak hites Elöljárói, és az 
összes Egyházi Gyülekezet minden tagjának kép
viselői — magunknak, 's az egész testület' min
den egyes egyéneinek nevében — adjuk tudtára 
mindeneknek, a' kiknek illik és szükség, hogy — 
már ez előtt huszonöt évekkel execreáló (: ki
szentesített :) — elhagyott — nemcsak semmi 
hasznot nem hajtott, sőtt a' conserválás (: jókar-
bani tartás :) által tetemes költséget, és így kárt 
is okozott ó, vagy, való Templom épületünket; 
— melynek területe keletről, a' Papi udvar ' kőfal 
kerítésének nyugoti oldaláig — északról, a' kőfal 
kerítésnek uttza felőli színéig — nyugotról, a' 
szóban forgó épületnek vagy ó Templom falának 
nyugoti végéig — délről, a' kőfal kerítésnek al
só, vagy déli részéig terjedvén, tesz 184 '/2 П ölet, 
a' tőle külön, de hozzá közel álló Toronnyal 
együtt, a' balaton Füredi 'Sidó községnek örökre 
el és oda adunk ,,2000 — az az, kétezer ezüst fo
rintokért" 3 — az az, három valóságos értz ezüst 
értékű húszast számítván egy forintba, és, saját 
magának a' 'Sidóságnak kérésére, az Egyháznál 
megtartott Földesúri jog hiteléül, évenként, örök 
időkig, fizetendő , , 1 " az az, egy, valóságos Csá
szári Királyi, értz aranyért, ily egyezési, vagy 
szerződési pontok alatt: 

1. a' nevezett Sidóság tartozik most lefizetni — 
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a'minthogy valósággal le is fizetett ,,400 — az az, 
négyszáz ezüst forintokat. 

2. ugyan e' folyó \855dik év augustus hó' lső 
napjára — de minden kamat nélkül — köteles le 
fizetni ,,400 — az az, négyszáz pengő forintokat. 

3. ez után, augustus lső napjától számítva, min
den egy, egy külön év lefolyta alatt tartozik lefi
zetni a' 'Sidóság, nem többet, mint tsak ,,200 — az 
az, kétszáz pengő forintot, 's tsupán annak évi 
kamatát a' 12 pengő forintot — az azon föjül 
évenként jarandott kamatot pedig, az évről évre 
fönn maradandó összeghez, mint tőkéhez, tsatol-
ván kamatozás végett mind addig, míg a' ,,200 — 
pengő forintonkénti tőke, és a' 12 — pengőforin-
tonkénti kamat fizetése által, az egész összeg' ki
fizetése le nem telend. 

4. Ha a' 'Sidóság, a' kitűzött, bármelyik, határ
időre, az írt tőke 's kamatmennyiséget le nem fi
zetné: a' most letett, 's még addig is le fizetendett 
összeg, örökre 's minden vissza fizetési kötele
zettség nélkül az Egyháznál maradván, a' neve
zett épületek is, a' területtel, 's minden addig raj
ta tett építési beruházásokkal együtt, Egyházunk
nak vissza esend, és annak tsendes 's háboríthat-
lan birtokában maradand. 

5. Minden ezen eladással 's vevéssel együtt já
ró költségeket - - béllyeges ívek megvásárlását 
— százalék fizetést — ' s a bevallási terheket, a' 
vevő 'Sidóság viselendi. 

Mely e'képpen — költsönös beleegyezéssel -
tett szerződési pontokat, két egyenlő Példányban 
megírván, 's a' fönt körülírt épületeknek 's tér
nek el és által adása' hitelesítése tekintetéből -
a' balaton Füredi reformált összes Népség nevé
ben — aláírjuk mi, a balaton Füredi Reformált 
Egyház hites Elöljárói, úgymint: 
— úgy mi is, a' meg's által bizonyosságára, a' 'Si
dóság küldöttei 's meghatalmazottjai: u. m. 

Kelt, b. Füreden Május 30dikán 1855. 
Kiadta, 's az Egyház pe- Bertók Ferencz SK 
tsétjével megpetsételte Kurátor 
Somody Dániel mk Ns Somogyi Károly mk 
b. Füredi rendes Lelkész Ns Somogyi Pál bíró 
(pecsét) Varga Gábor mk 

Bedegi Jósef mk 
David Herschfeld 
Lichter Leopold mk 
Altstädter Sámuel 
Lébli Gábor mk 
Ignátz Neimond mk 
(pecsét) 

Hogy a' szerződésnek 2dik pontja szerént, a' 
mai alól írt napon és évben, a' balaton Füredi Re
formált Ekklésiának, a' tőle megvásárlóit ó Temp
lom árában, a' 'Sidó Község részéről nem több, 
mint négyszáz, az az, 400 ezüst forint, 's minden 
kamat nélkül fizettetett le: megismerjük balaton 
Füreden Augustus lső napján 1855dik évben 

David Herschfeld 
Salamon Altstädter 

Hogy a' mai alól írt napon 's évben, nem töb
bet, mint 200 pforint tőkét és annak évi kamatát 
12 pftot 's az első évre járt egy, az az, 1 valósá
gos Cs. K. aranyat fizettünk le a' BFüredi reform 

Ekklésiának a' tőle megvásárlott ó Templom árá
ban: aláírásunkal megismerjük Balaton Füreden 
Július 31 dikén 1856. 

David Herschfeld 
(alatta héber aláírás) 

Az ó Templom megvásárlása árában, hogy a' 
mai alól írt napon 's évben, a' Balaton Füredi 
helv. hitv. Egyháznak, nem többet, mint tsak 200 
pft és annak egy évi kamatát 12 pftot fizettünk — 
és szinte ezen második évre járt egy — 1 aranyat 
megadtuk — a' többi kamat a' még hátra levő tő
kéhez tsatoltatván, kamatozás végett: jelen alá 
írásunkkal megismerjük sőt bizonyítjuk. Balaton-
Füreden Augustus lső napján 1857 

David Herschfeld 
Salamon Altstädter 

A' mai alól írt napon és évben a' BFüredi re
form Egyháztól megvásárolt ó Templom árában 
hogy tőkét nem többet, mint 200 pftot 's tsak en
nek egy évi kamatát, 12 pftot és még a' harmadik 
évre járt 1 azaz, egy aranyat fizettük le — a' töb
bi kamat a' még hátra levő tőkéhez tsatoltatván 
— a' Szerződés értelme szerént — kamatozás vé
gett: jelen aláírásunkkal elismerjük 's bizonyít
juk BFüreden Augustus lső napján 1858. 

David Herschfeld 
Salamon Altstädter 

18. 

A TEMPLOM ÜLÉSRENDJE 

A' BalatonFüredi Reform. Templomban -
az 1863.dik év Július 20.dikán 

Jegyzőkönyvileg történt — székbeni ülések' 
elrendelése 

Alól írottak a templombeli üléseket következő 
módon rendeltük el — folyó I864dik év Januá-
rius bdik 's több következő napjain. 

Keletről férfiak első széke 
tettes Varga Lajos Úr / Somogyi Pál / idősb. So
mogyi Zsigmond / és fia Zsigmond / Varga A. 
Lajos / ifj. Bedegi József / Varga Sándor / Kuta-
si Péter / Pálfi Imre / Somogyi Péter / Vörös 
Dániel 

Keletről férfiak 2ik széke 
id. Bereczky Gábor / Róka Mihály / Marton Gá
bor / Kenyeres László / ifj. Bertók Gábor / Ber
tók Mihály s utólag / fia Ferencz / ifj. Horváth 
János / Somogyi Andr. János / F. Kenyeres Pál 
/őr . Gyenizs Gábor / Kutasy Pál / ifj. Gyenizs 
Imre / ifj. \^örös József 

Keletről férfiak 3ik széke 
Szabó Sándor / Bereczky Sándor / ifj. Bereczky 
Gábor / Somogyi Andr. Károly / t. Újhelyi Jó
zsef / ifj. Pálfy Pál / Vörös János / id. Vörös Jó
zsef / Róka Ferencz / Vass I. István / ifj. Gye
nizs Gábor / S. Bertók János / Bodn. Bereczky 
Imre / Bertók A. István / Vörös István 
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К. 4ik íérti szék 
Komáromi Sándor / Major József / Kenyeres 
Mózes / Újhelyi Gábor / Újhelyi András / Vörös 
László / Róka Sándor / Als. Kenyeres Pál / v. 
Újhelyi János / ö r i Ferencz / ifj. Marton Gábor 
/ Gyenizs Istv. Gábor / k. Csizmadia József / ör. 
Gyenizs István 

Keleti 5ik férfi szék 
K. Bertók Ferencz / Dómján Mihály / Sz. Bertók 
János / Róka István / Bocsor István / Varga 
Ádám / id. Bertók István / id. Bertók Sándor / 
id. Bertók József / Kenyeres Béni / t. Kenyeres 
Imre / Bertók Gábor / k. Szabó Péter / Kenyeres 
Dániel 

K. 6ik férfi szék 
Bagó György / fer. Kiss József / mikl. Bertók Pál 
/ Gyenizs Sámuel / id. Korpádi János / Nagy 
Péter / f. Szabó József / Kenyeres István / Ke
nyeres Imre / ifj. Bertók János / Pojányi Péter / 
ifj. Szabó István 

K. Tik férfi szék 
Bertók Péter / ifj. Bertók József / ifj. Bertók Sán
dor / ifj. Korpádi János / Csizmadia György / 
ifj. Gyenizs István / Kiss Pál / Kiss Dániel / 
Torma Ferencz / Tolnay János / Kovács József / 
id. Bernáth Pál / Csornai János / Vörös Gábor 

K. 8ik férfi szék 
Varga A. József / Csete Móz'es / Pálfy István / 
Sánta István / Vass György / id. Kenyeres Im
re / id. Berecz Imre / Varga István / Kook Ist
ván / Dómján József / Komáromi Gábor / Ke
nyeres Sándor / özv. Gyenizs Pál / ör. Szabó Ist
ván 

K. 9ik férfi szék 
Csajághi István / Dégi István / Kiss Sándor / 
Németh Sándor / Komjáti Pál id. / if. Komjáti 
Pál / Csepeli Péter / Komjáti Mihály / id. Cse
peli József / Dómján Pál / Bocsor János / Bodó 
Gábor / k. Horváth János 

K. lOik férfi szék 
Csordás László / Márkus János / Gyönge József 
/ Hamar József / Kiss János / Kovács Péter / 
Szerky János / Döm. Horváth József / Pojányi 
Gábor / Bors Péter / m. Újhelyi Sámuel / Né
meth István / Németh János / Bagó Mihály 

Nyugoti oldalon a torony előtt 
Mester emberek székje 

Nagy József / Moln. Kiss József / Nagy Károly 
/ észt. Farkas János / Bertók József / Bertók Pál 
/ Tobak Mihály (k.) / Újhelyi István / Horváth 
Pál / Horváth Dániel / Bernáth István / Csonka 
János / Szalay György / Kiss György / h. Komá
romi István / ör. Kiss Sámuel / Gáspár Imre / 
Baranyay József / Sujszt. Bertók Pál / Bernáth 
József / f. Vass József 

Torony alatti rövid székek nyugotról 
ör. Bedegi József / Vass János / id. Gyenizs Gá
bor / Gyenizs Ferencz 

Mesteremberek háta megetti szék 
Ujj János / Farkas György / Karácsony János / 
Ginter Sámuel / Csomay Gábor / Béni István / 
Horváth Péter 

Nyugoti lső férfi szék 
Varga Gábor / Újhelyi Dániel / Varga Lajos / 
Varga p. József / Sebestyén István / Somogyi 
And. Zsigmond / k. Somogyi Zsigmond / Siskey 
Gábor / Dómján Péter / Tóth István / Kutasy 
Imre / ör. Gyenizs Imre / Marton István 

Nyűg. 2ik férfi szék 
id. Somogyi Imre / Somogyi Lajos / Varga I. Jó
zsef / Komáromi Is tván / Samu Sándor / d. So
mogyi Gábor / nov. Szabó Péter / Csepeli János 
/ id. Horváth János / Újhelyi László / Varga Im
re / Tobak István / Somogyi László / Bedegi Pál 
/ ifj. Somogyi Imre 

Nyugoti 3ik férfi szék 
Újhelyi Károly / Siskey István / Tolnay István 
/ ifj. Somogyi Gábor / k. Újhelyi Imre / Tóth 
János / Kenyeres Gábor / Varga Zsigmond / To
bak Pál / ifj. Csepeli József / ifj. Újhelyi Dániel 
/ Somogyi Mihály / Somogyi Sándor / ifj. So
mogyi János 

Nyugoti 4ik férfi szék 
Kenyeres Péter / Dömötör Pál / Kenyeres József 
/ Horváth Gábor / Horváth m. János / Király 
Gábor / Tolnay Ferencz / f. Horváth József / 
Prépost Ádám / Kutasy György / ifj. Kutasy Im
re / Kenyeres János / k. Kenyeres József / Tol
nay József 

Nyugoti 5ik férfi szék 
Márkus Dániel / Tóth Ferencz / Finta István / 
Györfy Imre / Vigh József / Nóvák József / 
Tóth Mihály / Gyenizs Péter / b. Tobak János / 
Kiss Sámuel / Balázs József / m. Újhelyi Pál / 
Tálos József / Vigh János 

Nyugoti 6ik férfi szék 
Ángyán Ferencz / Györfy Jó'sef / Györfy Péter / 
Szabó Pál / Berecz Pál / Bagó József / Ihász Já
nos / Pintér József / Vajda Péter / 1. Szabó Ist
ván / f. Tobak János / Kiss posz. Vass József / 
Bodó József / Bajomi János 

Nyugoti lik férfi szék 
Tamás Mihály / Vass István / Vass Mihály / 
Diószeghi Dániel / Csepregi Imre / Kovács Ist
ván / Béni Gábor / Székeli Pál / K. Gyenizs Já
nos / 1. Gyenizs Gábor / 1. Nagy Ferencz 

Nyugoti női lső szék 
Lelkésznő és leányai / özv. Somogyi Károlyné / 
Varga Ádámné / Somogyi Pálné / Somogyi Zsig-
mondné / Varga Gáborné / Varga A. Lajosné / 
Somogyi Petemé / Pálfy Imréné 

Nyugoti női 2ik szék 
id. Bereczky Gáborné / id. Újhelyi Dánielné / 
köz. Varga Lajosné / Kutasy Imréné / ifj. Somo
gyi Gáborné / Bedegi Pálné / id. Somogyi Imré
né / ifj. Bereczky Gáborné / Andr. Somogyi Gá-
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borné / Üjhelyi Lászlóné / ifj. Somogyi Imréné / 
Újhelyi Károlyné / Siskey Gáborné / Vörös Dá-
nielné 

Nyugoti női 3ik szék 
f. Kenyeres Pálné / Dómján Péterné / Siskey Ist
vánná / ifj. Bertók Gáborné / Róka Ferenczné / 
Tóth Jánosne / id. Bertók Ferenczné / Kenyeres 
Lászlóné / Csepeli Józsefné / d. Somogyi Gábor
né / Újhelyi Péterné / Eöri Ferenczné / Tobak 
Istvánné / Király Gáborné / Somogyi A. Já
nosne 

Nyugoti női 4ik szék 
Somogyi Dánielné / f. Kenyeres Józsefné / Ke
nyeres Péterné / Horváth Gáborné / m. Kiss Jó
zsefné / Dömötör Pálné / özv. Kenyeres Gáborné 
/ id. Horváth Jánosne / Róka Sándorné / fel. 
Horváth Jánosne / f. Horváth Józsefné / Bocsor 
Istvánné / Somogyi Mózesné / Újhelyi Sándorné 
/ Kutasy Istvánné / k. Bertók Jánosne / Tolnay 
Ferenczné 

Nyugoti női 5ik szék 
ifj. Bertók Sándorné / Horváth Dánielné / Tóth 
Mihályné / ászt. Bertók Józsefné / ifj. Varga Jó
zsefné / Varga Ádámné / ifj. Somogyi Jánosne / 
Nagy Károlyné / Horváth Pálné / özv. Király 
Gáborné / Kenyeres Jánosne / Vigh Jánosne / 
Ángyán Józsefné / Csonka Jánosne / Tolnay Jó
zsefné 

Nyugoti 6ik női szék 
Vass Jánosne / Szabó Istvánné / id. Bedegi Jó
zsefné / özv. Újhelyi Sámuelné / Nagy Péterné / 
Bedegi Istvánné / id. Gyenizs Gáborné / id. Gye-
nizs Imréné / id. Gyenizs Ferenczné / id. Pálfy 
Pálné / özv. Kutasy Péterné / m. Újhelyi Pálné / 
Kenyeres Mózesné / Csizmadia Józsefné / Kuta
sy Péterné 

Nyugoti női lik szék 
k. Szabó Mihályné / Kutasy Györgyné / özv. Bo
csor Istvánné / Gáspár Józsefné / Csomay Já
nosne / ör. Vörös Istvánné / k. Bertók Pálné / 
Vajda Jánosne / id. Csepeli Jánosne / Vajda Pé
terné / Györéné / Györfy Józsefné / id. Tobak 
Pálné / özv. Horváth Pálné / Róka Istvánné / 
Kutasy Jánosne / Horváth Istvánné 

Nyugoti női 8ik szék 
Varga Antalné / id. özv. Somogyi Imréné / Var
ga Péterné 

Keleti női lső szék 
Varga P. Józsefné / Somogyi Lajosné / k. Somo
gyi Zsigmondné / Varga Jánosne / Varga Imré
né / Jádi Zsófia / ifj. Bedegi Józsefné / ifj. Kuta
sy Imréné / Sebestyén Istvánné / közép. Somo
gyi Zsigmondné / Róka Mihályné / Somogyi 
Sándorné / nov. Szabó Mihályné 

Keleti női 2ik szék 
özv. Somogyi Istvánné / Marton Istvánné / legif. 
Gyenizs Gáborné / ifj. Vörös Józsefné / Somogyi 
Mihálné / ifj. Gyenizs Imréné / ifj. Pálfy Pálné 
/ Bereczky Zsigmondné / nov. Szabó Péterné / 

h. ifj. Bertók Sándorné / bod. Bereczky Imréné / 
id. Marton Gáborné / bodn. Újhelyi Istvánné / 
Kutasy Pálné / Tóth Istvánné 

Keleti női 3ik szék 
ifj. Újhelyi Dánielné / Bertók Á. Istvánné / Ko
máromi Istvánné / Major Józsefné / Vörös Já
nosne / Vass Istvánné ifj. / Róka Jánosne / hen
tes Komáromi Istvánné / özv. Újhelyi Dánielné / 
Újhelyi Andrásné / Szalay Györgyné / Újhelyi 
Jánosne / ifj. Tobak Pálné / Szabó Sándorné / 
ifj. Kenyeres Gáborné / ifj. Vörös Istvánné 

Keleti 4ik női szék 
Vörös Adámné / als. Kenyeres Pálné / ifj. Bertók 
Józsefné / Marton Sándorné / Kook Istvánné / 
ifj. Marton Gáborné / Vörös Lászlóné / K. Bertók 
Ferenczné / Bertók Péterné / k. Szabó Péterné / 
id. Bertók Sándorné / Kenyeres Benjaminné / 
Farkas Jánosne / Bernáth Józsefné 

Keleti női 5ik szék 
k. Bertók Jánosne / Szalay Terézia / Gyenizs Jó
zsefné / f. Szabó Józsefné / Sánta Istvánné / t. 
Kenyeres Imréné / Kenyeres Dánielné / id. Ke
nyeres Imréné / Gyenizs Sámuelné / m. Újhelyi 
Pálné / Dómján Mihályné / Györfy Imréné / ifj. 
Gyenizs Istvánné / Bernáth Istvánné / mikl. Ber
tók Gáborné / dto. Bertók Pálné / ifj. Szabó Ist
vánné 

Keleti női 6ik szék 
ifj. Korpády Jánosne / ifj. Komjáti Pálné / Ke
nyeres Istvánné / Kenyeres Sándorné / Kovács 
Mihályné / Kiss Dánielné / Torma Ferenczné / t. 
Szabó Józsefné / Kovács Józsefné / Pojányi Pé
terné / Tolnay Jánosne / Újhelyi Józsefné / Ko
vács Pálné / k. Kenyeres Józsefné / Csizmadia 
Györgyné / Vajda Zsuzsanna / Vörös Gáborné / 
Somogyi Józsefné 

Keleti női Tik szék 
özv. Gölöncsér Jánosne / Tálos Józsefné / Kiss 
Imréné / Szabó Pálné / Kiss Györgyné / Kiss Sá
muelné / Csepeli Lajosné / d. Somogyi Imréné / 
Gyenizs Péterné / Tobak Jánosne / Vass György
né / Horváth Péterné / id. Korpádi Jánosne / id. 
Komjáti Pálné / b. Tobak Jánosne / fer Kiss Jó
zsefné / Csizmadia Pálné 

Keleti 8ik női szék 
d. Horváth Józsefné / Finta Istvánné / Ángyán 
Ferenczné / Baranyay Sámuelné / Berecz Pálné / 
Balázs Józsefné / L. Szabó Istvánné / Dégi Jó
zsefné / Bagó Györgyné / Komjáti Mihályné / 
Csepregi Józsefné / Csajághi Istvánné / Varga 
Istvánné / Dómján Józsefné / bodn. Bertók Pál
né / Csomay Gáborné 

Keleti 9ik női szék 
k. Tobak Mihályné / özv. Györfy Imréné / özv. 
Tamás Józsefné / özv. Bertók Jánosne / Németh 
Istvánné / Csepeli Péterné / id. Bertók Pálné / 
Bocsor Jánosne / k. Horváth Jánosne / Csordás 
Lászlóné / t. Csepeli Józsefné / Bodó Gáborné / 
Hamar Józsefné / ifj. Kiss Jánosne / Vincze Jó
zsefné / Gyenge Józsefné 
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Keleti női lOik szék 
Béni G á b o r n é / N ó v á k J ó z s e f n é / G y e n i z s J á n o s -
né / K a r á c s o n J á n o s n é / K o v á c s S á n d o r n é / Ujj 
J á n o s n é / 1. Vass I s t v á n n é / N é m e t h S á n d o r n é / 
Bagó J ó z s e f n é / Bagó M i h á l y n é / Vas s M i h á l y n é 
/ T a m á s M i h á l y n é / I h á s z J á n o s n é / Da l lo s J á 
n o s n é 

Keleti női Ilik szék 
M é s z á r o s Z s u z s a n n a / K o m á r o m i S á n d o r n é / 
M o l n á r F e r e n c z n é / N a g y F e r e n c z n é / özv . Kiss 
J á n o s n é / C s o r d á s J u l i á n n á / P o j á n y i J u l i á n n á / 
G a l a m b o s P é t e r n é / Bodó Józse fné / Béni Sá ra / 
S o m o g y i T h e r é z i a / Széke l i P é t e r n é / S z e r k y J á 
n o s n é / G in t e r S á m u e l n é 

Keleti női 12ik szék 
K o v á c s P é t e r n é / H o r d ó s F e r e n c z n é / G á s p á r Im-
r é n é / G y ö p ö s P é t e r n é / Balázs Lász lóné / Bog
ná r J u l i á n n á / F a r k a s G y ö r g y n é / Bodó P á l n é / 
ör. T a m á s J á n o s n é / N é m e t h Pá lné / Berecz Er-
z s é b e t h / f. özv. H o r v á t h I s t v á n n é / C s a j á g h i 
M i h á l y n é / Dömötö r I s t v á n n é / K o v á c s I s t v á n n é 

Keleti női 13ik szék 
T a m á s J ó z s e f n é / Be r tók M i k l ó s n é / P o j á n y i J ó -

1. SÖRÖS Pongrác: A tihanyi apátság története, II. In: 
A pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története. 
Szerk.: ERDÉLYI László (Budapest, 1911). 356. — 
ÉRI I. — KELEMEN M—NÉMETH P. TORMA L: 
Veszprém megye régészeti topográfiája. Veszprém 
megye. In: Magyarország régészeti topográfiája, 2. 
Szerk.: GEREVICH László (Budapest, 1969). 39. 

2. SÖRÖS op. cit. 827., 76. sz. oklevél. 
3. 1. sz. függelék. Az 1 —18. sz. alatt közölt függelék 

eredetije a Balatonfüredi Református Egyházközség 
irattárában található a templomépítési iratok között, 
az általunk közölt sorszámmegjelöléssel. Itt mondok 
köszönetet Petröcz Lászlónak, az egyházközség lel
készének, aki az iratokat rendelkezésemre bocsátot
ta, hogy e munkát elkészíthessem. Külön köszönetet 
mondok önzetlen segítségéért és hasznos taná
csaiért. 

4. 8 lap terjedelmű kimutatás az egyházközség irattá
rában. Továbbiakban: Kimutatás. 

5. „Templomot építtető Kurátor Nemes Somogyi Ká
roly Számadó Laistromja \826dik Esztendöbenn Ap
ril ekétől fogva." 20 lap terjedelmű, 1826—1832 kö
zött pontosan vezetett kimutatás a kiadásokról és 
bevételekről az egyházközség irattárában. Továb
biakban: Lajstrom . . . 

6. Vide: Kimutatás. 
7. 2. sz. függelék 
8. Vide: Lajstrom . . . 
9. ZOVANYI Jenő: Magyarországi protestáns egyház

történeti lexikon. 3. jav. és böv. kiadás. Szerk.: LA
DÁNYI Sándor (Budapest, 1977). 653. Tóth Ferenc 
1768. november 19-én született Vörösberényben, 
1844. szeptember 2-án hunyt el Pápán. 

10. Idem. 392—393. Márton István (Iszkaszentgyörgy, 
1760. november 23—1831. szeptember 21.) 1790-től a 
pápai ref. gimnázium rektora, melyet kollégiummá 
fejlesztett. 

11. Vide: Lajstrom . . . 
12. Kila: koronként változó két vagy több vékányi súly, 

zsefné / C s e p r e g i I m r é n é / özv . S z a b ó Pá lné / 
Kiss B e n j á m i n n é / Kiss G á b o r n é / B a r a n y a i J ó 
zsefné 

Jegyzetek 

1. a' mesteremberek széke mögött a' mesterlegények 
széke. 

2. mindenik karban a' két első szék a' gazdaemberek 
fiaié — az azok után valók a' szolgalegényeké. 

3. a' leányok három első széke a' gazdaemberek' leá
nyaié — az azok után valók a' szolgálóké 

Ezen e ' k é p p e n t ö r t é n t r e n d e l é s n e k p o n t o s m e g 
t a r t á s á r a 's m e g t a r t a t á s á r a , e z e n n e l a l á í r j u k Bala
ton F ü r e d e n F e b r u á r i u s 9 .d ikén 1864. az E g y h á z 
m o s t a n é lő P r e s b y t e r e i , ú g y m i n t : 

D ó m j á n Pé te r G o n d n o k / V a r g a G á b o r m k / Be-
deg i József m k / U jhe l i Dánie l m k / S e b e s t y é n 
I s t v á n sk / K ö z é p S o m o g y i Z s i g m o n d m k / Vö
rös Dán ie l m k / K u t a s i Pé t e r m k / Föl K e n y e 
res Pál m k / S i ske i G á b o r m k / Pálfi I m r e m k / 
ifj. H o r v á t h J á n o s m k / S o m o g y i Pé t e r m k / 
T ó t h I s t v á n m k . 

S o m o d y Dán ie l sk h e l y b e l i r e n d e s Lelkész , m i n t 
e l n ö k j e l e n t é s é b e n (az Ek lézs i a pecsé t j e ) 

pl. két pozsonyi mérő. Vide: BARTAL Antonius: 
Glossarium mediae et infimae latinitatis Regni Hun
gáriáé (Lipsiae, 1901). 364. — SZAMOT A István— 
ZOLNAI Gyula: Magyar oklevélszótár (Budapest, 
1902—1906). 498. — A magyar nyelv történeti-eti
mológiai szótára, 2. kötet (Budapest, 1970). 488. 

13. A' Balaton Füredi Reformata Ekklésia újj templom
ja felszentelésének egyházi innepje, melyet tartott 
számos úri és köz rendű atyafiaknak jelenlétekbenn. 
(Pesten, 1830) Petrózai Trattner és Károlyi Istvánnál 
nyomtatták; 52—53. A továbbiakban: A' Balaton Fü
redi Reformata Ekklésia újj templomja . . . Az alapkő 
letételével kapcsolatban értékes adat található az 
építtető kurátor La/'síro/nában, Somogyi Károly 
1830. január 17-i bejegyzése: „Templom fundamen
tuma letételekor réz iskatula ára, melybe a' funda
mentumba emlékezetre tétettek irások, pénzek, a' mit 
a' Kolompár most kért, 5 forint." 

14. 4. sz. függelék. 
15. 3. sz. függelék. 
16. 10. sz. függelék. 
17. 12. sz. függelék. 
18. Vide: Lajstrom . . . 
19. 6. sz. függelék. 
20. Vide: Lajstrom . . . 
21. 5. sz. függelék. 
22. A sasról csupán Somogyi Károly bejegyzései tudósí

tanak. A Lajstromban levő kiadások napi beírásai
ból állítható össze ez a kép. A füredi egyházközség 
lelkészi hivatalának irattárában található nyolc oldal 
terjedelmű, 1922. július 30-án írt kézirat szerint 
1848-ban kétfejű osztrák sas díszelgett a torony csú
csán, melynek a levételére a magyar honvédek fel
szólították az egyházközség elöljáróit, akik eltávo
lították. A sas azonos lehet veszprémi lakatos által 
készített jelvénnyel, mely aztán 1897-ig a templom 
padlásán hányódott, ekkor a tetőfedő magával vitte. 

23. A' Balaton Füredi Reformata Ekklésia újj templom
ja . . . 57—66. 

JEGYZETEK 
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24. Idem, 67—72. 
25. 7. sz. függelék. 
26. 10. sz. függelék. 
27. 9. sz. függelék. 
28. Idem. 
29. 11. sz. függelék. 
30. 15. sz. függelék. 
31. 14. sz. függelék. 
32. 13. sz. függelék. 
33. A' Balaton Füredi Reformata Ekklésia ujj templom

ja . . . I l l—IV. 
34. Idem, IV—V. 
35. Idem. Ángyán János (Vörösberény, 1768.—Veszp

rém, 1846. január 5.) Vörösberényben kezdte meg 
iskoláit, majd Debrecenben és Jénában tanult, utá
na az Alföldön volt lelkész. Pécselyen is működött 
és 1808-ban választották meg Veszprémben. Vide: 
ZOVÁNYI op. cit. 28. 

36. Idem. Ekkor határozták el, hogy Pesten kiadják az 
általunk idézett kis könyvecskét, mely a felszentelés 
történetének egyetlen forrása. 1829-ben a kolozsvári 
templom alapkőletételére is hasonló könyvecskét 
adtak ki: A' Kolo'svári Ev. Reformata Ekklésia' Kül
ső Városi Templomának Fundamentumköve' letéte
le' alkalmatosságával October' 3-dikán 1829 tartatott 
Innepe. (Kolo'sváron, 1829.) 1—67. 

37. Idem; vide: Lajstrom . . .: ,,Ezenn részes Számadá
sok ismét egy Közönséges Számadásbann nagy Eklai 
Gyűlésbenn az általunk megkért Tek. Kerkapoly Ist
ván Fő Bíró és Tisztelendő Márton Gábor Köveskáli 
Prédikátor Úrnak által megvisgáltattak. B. Füre-
denn, 4. és 5. Áprilisban 1832 esztendőbenn. Lásd a' 
Deputa(ti)o Rela(ti)óját az Ekklésia Ládájában". Már
ton Gábor (Balatonhenye 1775. — Köveskál 1848. 
január 1.) 1810-től Köveskálon lelkész, 1841-től es
peres. Vide: ZOVÁNYI op. cit. 392. 

38. 15. sz. függelék. 
39. Vide: Kimutatás. 
40. Az adakozók családi neve: Ágoston, Baditz, Bagó, 

Bálás, Balog, Bajomi, Bedegi, Béni, Beretz, Bernát, 
Bartók, Bognár, Bodó, Botsor, Csajági, Csizmazia, 
Csók, Csornai, Csordás, Dömös, Dómján, Dömötör, 
Fülöp, Fitos, Galambos, Gáspár, Gyenis, Gyöpös, Ge-
lentsér, Ginter, Göntzi, Györfi, Hamar, Horváth, 
Höjje, Juhász, Káldi, Kenyeres, Király, Kiss, Komá
romi, Komjáti, Korpádi, Kováts, Kutasi, Lakatos, 
László, Magyar, Major, Marton, Mészáros, Molnár, 
Nagy, Németh, Nóvák, ö r i , Pálfi, Polányi, Prépost, 
Puha, Róka, Szabó, Szakáts, Szüts, Liszter, Székeli, 
Saáry, Sánta, Sebestyén, Selyem, Sifter, Simon, Sis-
kei, Somogyi, Szálai, Tálos, Tobak, Tamás, Tolnai, 
Tóth, Ujheli, Vajda, Varga, Vargyas, Varjas, Vass, 
Vig, Vintze, Vörös. 

41. 16. sz. függelék. 
42. 17. sz. függelék. 
43. Magyar Néprajzi Lexikon, V. kötet, Gergely Kata

lin: Templomi ülésrend címszó alatt (Budapest, 
1982). 260—262. TARKÁNYI SZŰCS Ernő: Magyar 
jogi népszokások (Budapest, 1981). 101—103. 

44. BÁNK József: A kánoni jog, I I . (Budapest, 1963). 
284—285. — Az ülésrendet azóta 1969. április 3-án 
VI. Pál pápa által elrendelt és jelenleg is érvény
ben lévő Institutio Generalis Missalis Romani (a Ró
mai Misekönyv általános rendelkezései) 273. pontja 
így szabályozta: ,,Ügy kell a hívek elhelyezéséről 
gondoskodni, hogy a szent szertartásokat láthassák, 
és figyelemmel kísérhessék. Helyes, ha székek vagy 
padok állnak rendelkezésükre. Azt a szokást azon
ban, hogy egyes kiváltságos személyeknek ülőhe
lyet tartanak fenn, meg kell szüntetni. A székeket és 
a padokat úgy kell elrendezni, hogy a hívek köny-
nyen megtarthassák a szertartás egyes részeinél 
megkívánt testtartásra vonatkozó előírásokat . . . " A 
rendelkezés nem is említi a férfiak és nők ülésrend 
szerinti szétválasztását. Vide: A miseliturgia teljes 
megújítása. Az Apostoli Szentszék rendelkezései 
(Budapest, 1972). 5—9., 78. 

45. S. LACKOVITS Emőke: A köveskáli református 
templom ülésrendje. VMMK, 16. (1982). 301—304. 

46. 18. sz. függelék. 
47. SZENDREY Zsigmond—SZÉNDREY Ákos: Szoká

sok. Vallásos élet. In: A magyarság néprajza, 3. ki
adás, IV. kötet. Szellemi néprajz, II. (Bp., 1943). 245. 

48. RAVASZ László: A református templom. In: Ma
gyar református templomok. Főszerk.: Kováts J. Ist
ván. I. kötet (Budapest, 1942). 4. 

49. SZENTPÉTERI KUN Béla: A magyarországi refor
mátus egyház külső rendje. In: Református egyházi 
könyvtár. XXIV. k. Szerk.: Buday Gergely (Buda
pest, 1948). 442. Az ülésrendről a 327. pont IV. ren
delkezik. 

50. KOVÁTS J. István (íöszerk.): Magyar református 
templomok (Bp., 1942). 477. — GENTHON István: 
Magyarország műemlékei (Bp., 1951). 467. — GEN
THON István: Magyarország művészeti emlékei, I. 
(Bp., 1959). 26., 23. kép. 

51. A felújítás évszáma a toronysisakon olvasható. 
52. RAVASZ op. cit. 3.: „Istentiszteletünk evangéliumi 

tisztaságából következik, hogy templomaink fala fe
hér . . . " — A füredi templom méreteiben is ideáli
san megfelel az Agenda előírásának, mely szerint 
500-600 m2-nél ne legyen nagyobb. Vide: A magyar 
református egyház liturgikus könyve. Szerk.: Ra
vasz László. In: Református Egyházi Könyvtár, XV. 
Soron kívüli szám (Budapest, 1927). 15—18. 

53. KOVATS op. cit. 82., 92., 391. — GENTHON (1951) 
op. cit. 385. — GENTHON (1959) op. cit. 294. A 
Som községben lévő református templomot 1984-
ben együtt tanulmányoztam Petrőcz László bala
tonfüredi ref. lelkésszel és Lackovits Emőke nép
rajzkutatóval. Kétségtelenül van hasonlóság a két 
templom tornya, homlokzata és belső építészeti 
megoldása között, sőt a berendezés is bizonyos fo
kig hatással volt a füredi építtetőkre. 

54. GENTHON István: Magyarország művészeti emlé
kei, II. (Budapest, 1961). 154., 234. kép. 

55. ZOVÁNYI op. cit. 661—662. 
56. LEVÁRDY Ferenc: Magyar templomok művészete 

(Budapest, 1982). 200—201. 
57. Idem, 193—197. 
58. A hagyomány és a liturgikus előírás szerint az úr-

asztalának a templom közepén kell állnia, hogy min
denki jól láthassa és könnyen megközelíthető le
gyen. MAGYAR Vilmos: A kálvinista templom (Bu
dapest, 1909). 5. RAVASZ (1942) op. cit. 3. SCHU-
LEK János: A templom belseje. In: Magyar refor
mátus templomok, I. k. (Budapest, 1942). 277—278. 
SZENTPÉTERI KUN op. cit. 439. 

59. MAGYAR op. cit.; RAVASZ (1942) op. cit. 3.: „Ezért 
a református templom középpontjában áll az a szék, 
ahonnét Isten igéje elhangzik. Nevezzük görögösen 
katedrának, vagy magyarosan szószéknek: képe a 
magát kijelentő Isten jelenvaló hatalmának és dicső
ségének. A szószék nem lehet túlságosan magasan, 
mert nem lehet az igehirdetőt elszakítani a gyüleke
zettől. Helyes, ha a középpontban olyan magasan 
áll, amilyen magasságot a közérthetőség, a látható
ság és a családiasság megkíván . . . " — SC HU LEK 
op. cit. 275—277. SZENTPÉTERI KUN op. cit. 439. 
— NAGEL, William—SCHMIDT, Eberhard: Der 
Gottesdienst. Die gottesdienstliche Gegenständen. 
In: Handbuch der Praktischen Theologie. Bearbei
tet Ammer, Henkys, Holtz etc. B. IL (Berlin, 1974) 
55—57.: „Mit der Betonung der Predigt im reforma
torischen Gottesdienst würde die Kanzel von beson
derer Bedeutung." 

60. A Mózes-szék hagyományos elnevezés használatos 
Balatonfüreden, de másutt lelkipásztori széknek, 
papszéknek is nevezik. Vide: SCHULEK op. cit. 277. 

61. SCHULEK op. cit. 278. A padokkal kapcsolatban 
Schulek azt írja, hogy lehetőleg keményfából és vö
rösfenyőből vagy borovi fenyőből készítsék. A 
tölgyfából, diófából készült padokat pácolva, termé
szetes színben kell hagyni. 



ANDRÁS U Z S O K I 

DIE BAUGESCHICHTE UND SITZORDNUNG DER 
REFORMIERTEN KIRCHE IN BALATONFÜRED 

Die reformierte Kirche in Balatonfüred begann 
mann wegen der Ungeeignetheit des alten kleinen Bet
hauses im Frühjahr 1826 zu bauen, und die Arbeiten 
wurden im Sommer 1830 beendet. Die Geschichte des 
Baus was bis jetzt völlig unbekannt. Aufgrund der aus 
dem Archiv der Kirchengemeinde zum Vorschein ge
kommenen originalen Verträge, Rechnungen und ande
rer Schriftstücke ist es gelungen, den Vorgang der 
Bauarbeiten zu rekonstruieren. Die Beschaffung der 
Rohstoffe und die Anstellung der Meister und Fachar
beiter erfolgte mit aus Spenden eingeflossenem Geld 
und mit Krediten. Die reformierte Gläubigen, die 
Mitgliedern der Kirchengemeinde führten die Arbeit 
durch, welche von Kuratoren und Dekanen organi
siert und geleitet wurde. 

Ein Bauplan zu den Bauarbeiten blied nicht erhalten, 
der Planer ist nicht bekannt, aber es ist auch nicht 
wahrscheinlich, daß es überhaupt einen gab, da am 
Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunder ts die 
Kirchenbauarbeiten im allgemeinen aufgrund von 
Typenplänen erfolgten und man eine andere Kirche 
mehr oder weniger kopierte. 

Die Sitzordnung der Kirche trat 1864 in Kraft, und 
diese gibt namentlich an, wer auf welcher Bank saß. In 
der einen Hälfte der Kirche saßen die Männer, in der 
anderen Hälfte die Frauen. Die Jugendlichen wiederum 

saßen auf den Bänken auf der Empore. Es kann beo
bachtet werden, daß die Verteilung der Plätze durch die 
gesellschaftliche Stellung und die familiäre Zusammen
gehörigkeit bestimmt wurde, deren Tradition auch 
noch im 20. Jahrhundert lebte, wenn auch in sehr über
holter Form. 

Die Kirche hat einen rechteckigen Grundriß, steht in 
Nord—Süd-Richtung und ist ein die Traditionen des 
Zopfstils erhaltendes klassizistisches Gebäude, das 
einen stirnseitigen Turm mit Uhrensims besitzt. Sein 
Inneres ist ein 4 + 1 Gewölbefeld und Hängekuppel, 
seine Wand ist weiß gekalkt. An der Nord-, Süd- und 
Westseite befindet sich in Stockwerkhöhe drei Em
poren. 

Die zeitgenössische Einrichtung der Kirche wurde 
zwischen 1828 und 1830 im klassizistischen Stil ange
fertigt. Ihr Gottestisch ist zylindrisch, der dahinter 
befindliche Moses-Gestühl (Seelsorgerbank) erinnert an 
das alte Chorgestühl. Die Kanzel ist zusammen mit 
ihrem Schalleiter ein sehr prunkvolles Werk, eine 
Meisterleistung des Kunstgewerbes. Die Bänke sind von 
einfacher Ausführung, die beiden Gotteskästen haben 
die Form einer Zunftlade mit einer oben befindlichen 
Einwurföffnung. 

Die Beschreibung der Baugeschichte wird durch die 
Veröffentlichung von 18 Urkunden ergänzt und 
authentifiziert. 
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