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A közelmúlt történelme II. 

 
Ref. Egyház Lelkészi Hivatala, Jósvafő 

181-1947. sz. 

Jelentés 

a jósvafői ref. egyház vagyoni helyzetéről és az iskola szükségletéről 

 

A földreform végrehajtása során siralmasan szegény lett egyházunk. 128.2 kat. 

hold jól kezelt erdőnk, mely fő jövedelmi forrás volt kiesett kezeinkből. Egyhá-

zunk, iskolánk, templomunk renoválását, tatarozását évről-évre az erdő jöve-

delme tette lehetővé. Az egyházi tisztviselők fáját és az iskolafűtést ez nyújtotta. 

 

Kb. 165 kat. hold szántó és kaszáló felosztódott. Ezeket a földeket is fájlaljuk, 

mert akaratunk ellenére vették igénybe. Színe-java volt az egyház földjeinek a 

tisztviselők javadalmi földjei is ezekkel a földekkel felosztásra kerültek.  

 

Ma a kezünkön van kb. 92 kat. hold szántó, rét és legelő. E földterületbe 28 kat. 

hold legelő 2 kat. hold temető és az egyházi belsőségek területe is benne van. 

Földünk annyi bérletet hoznak, hogy állami adóját tudjuk fedezni belőle. Hol 

van ezen kívül az illetményadó, az illetékadó fedezete? Az egyháznak adnia kell 

a javadalmasok részére a díjlevélben biztosított 100 m famennyiséget is, hol, 

miből vásároljuk meg azokat? 

 

Templomunk ajtó nélkül, mennyezete 50 %-ban megrongálva, 4 padja hiányzik, 

egyházi épületünk melléképületei fedő nélkül, itt-ott már düledezik, kerítéseink 

fedőanyagát a háború folyamán edénynek használták fel, miből javítsuk ezeket? 

Iskolánk belső berendezését az utolsó darabig feltüzelték, padok előállítására 

képtelenek vagyunk. 

 

Harangunkat háborús célra igénybe vették. Mindenütt a pusztulás képe, amely 

annál jobban fáj, mert nem is látjuk az időt, még a messze jövőben sem, hogy 

mikor fogjuk mindezt pótolni, újjáépíteni. 

 

A hívek adakozásra a múltban nem voltak nevelve, hiszen az egyház volt a föl-

desúr, és az egyház mindenkinek adott. ma nem látják meg a maguk szegénysé-

ge miatt az egyház segélyre szorultságát. 

Iskolánk évi szükségletét nem tudjuk előteremteni. Egy iskolai és két drb. tanítói 

kályha is eltűnt. Most bérelt kályhát használunk az iskolában és a tanítói lakás-

ban is. Ennek a bérletével is hátralékban vagyunk. 

 

1937-ben az egyház 1665.52 pengővel járult az iskola fenntartásához, ebből 

készpénz-hozzájárulás 755.31 pengő, természetbeni 910.20 P. volt. 
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Az 1946 évi számadások alapján kb. 1000 forint készpénzzel járult hozzá az 

egyház az iskola fenntartásához. Könnyű volt ekkor, mert az egyháznak volt ke-

vés tartalékolt fája, amit a szükségletek fedezésére pénzzé tettünk. tartalékunk is 

kifogyott, úgy hogy a legnagyobb bizonytalanságnak nézünk elébe. 

 

Végezetül csak annyit említek még meg, hogy az egyházkormányzási tartozása-

ink is mind kiegyenlítetlenül vannak, nem azért mert nem akarjuk, hanem pénz-

telenségünk miatt. 

 

Jelentésem a lelkiismeret mérlegére téve a valóságnak mindenben megfelelően 

és hűen írtam le. 

 

Jósvafőn, 1947. nov. 7.        Miskolczy József 

                    lelkipásztor 

 

 

A jósvafői parókia épülete ma  


