
Egyháztörtónelmi adatok. 
cxxxi. 

Járai egyházközségre vonatkozó adatok. 

A közelebbró'J közre adancló aljárai unitárius egyház történetére 
vonatkozó jegyzések gyűjtögetésével, a már néhai Pápai Zsigmond 
körjegyző hátrahagyott családi levelei között az alábbi két régi ere-
deti iratra akadtam, melyeket özvegye rendelkezésemre bocsátott 
ezelőtt 15—18 évvel. Ezek egyike kizárólag a járai egyházra tartozó, 
a másik pedig az egykor azon egyházat főfőpártfogó családbeli két 
Pápai testvér osztálylevelének bevezető része. Mindkettőt érdekes 
voltánál fogva a kolozsvári unitárius főiskola könyvtárának aján-
dékoztam. 

In Ao 1728 Die Marty tempore Visitationis in Alsó-Jára lött 
ilyen Determinatio a Nemesség és Község között, lévén ellenkezés 
eö kegyelmek között kiváltképpen a pap és mesterség bére iránt és 
hogy a község subleváltassék, a járai unit. nemesség ultro magok 
kényeken igértenek Annuatim 30 < harmincz véka jó búzát illyen 
Conditiók alatt. 

1-mo. A Járai Egyházfiak ne praesumálják azt, hogy ck co-
gállyák a nemességet annak megfizetésére, hanem a Curatornak 
álljon hivataljában és ex obligatione szolgáltassa be hűségesen 
Karácsonig. E mellett mivel a község kiván a nemességtől flo. 
hung 3 < három magyar forintokat és legyenek immunisok szán-
tástól, fahozástól és egyéb gravamenektől, a mely három forint-
nak megigérését függőben hadgyák eő kegyelmek, a mig együtt 
conferálnak. Ezen három forintokat pedig kivánnya a kösség azért, 
hogy a papság bére kitellyék a harmincz forintokra. 

A megnevezett 30 véka búzát a nemesség nemcsak egy esz-
tendőre igéri, hanem in perpetuum, valamig Isten Ő kigyehneket 
ezen állapotban és számban megtartja mind a községgel együtt. 

2-do. A nemesség mivel uniálódott a kösséggel, megkivánnyák, 
hogy különös gyűlést, végezést a község ne tar tson; hanem a nemes-
séggel együtt igazíttassák az Ecclesia dolga egymás akaratjából. 

3-tio. Az Egyházfiaktól való számvétel Esztendőről esztendőre 
ne maradgyon, hanem a nemes uraimék közül ha csak edgyik, a 
község közül pedig bizonyos számú személyek delegáltassanak és a 
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loci minister jelenlétében legyen a szám vétel haladék nélkül sub 
poena flor. 6. 

4. Tiszteletes Praedikátor uramnak es Mester a tyánk fiának 
feles Restant iá ja lévén, a modo ad quindenam admoneál ta tnak. hogy 
T. Praedikátor urnák és Mester urnák satisfaciáljanak secus brachium 
által Executiót patiálnak. 

Ezen Determinatio lett in praesentia Generosornm Dominorum 
Dn. Georgii Pápai, Stephani Pápai , Sigisinundi Gál, Caeterorumque 
Auditorum Járaiensium. 

* 

In nomine Domini nostr i Jesu Christi . 
Amen. 

Az szabad és bölcs i té le tü Istennek súlyos ostora a Pest is a 
mi bűneink miat t Istentől több helyen azok között Alsó-Járában is 
bocsáttatván, amaz Sira lmas: 1747-k esztendőben, mikoron sokaknak 
elhullások között jó emlékezétü T. nemzetes néhai Pápai György ur 1 

és kedves hütös t á r sa : Dezsukovits Susánna Asszony is az urban 
ela lut tanak ; kiktől két testvér a tyaf iak: Pápai Pál és Pápa i Péter 
maradván, hogy ide hátrább egymás között valami egyenetlen dolog 
ne következzék és egyik a másik részét — osztozatlan lévén — ne 
fogyathassák, te tszet t őkegyelmeknek, hogy mind ketten édes szülőik 
Déczessuson reájok deveniált külső belső mobille és Imobile bonuso-
ka t egyenes két részre osszák ; maga Obtingensét kiki obtineál-
hassa és különösen továbbra procurálhassa. Ehez képest recurál tanak 
magok között megegyezett akaratból én hozzám is ezen dolog 
eligazítása iránt, hogy sine persona & respectu, bona conscientia, 
valamelyeket ő kegje lmek előrnbe adnak, egyenes két részre elosz-
tanék, / elosztván kinek kinek maga obtingenssét per manus adnám. 

Én — annak okáért engedvén az őkegyelmek kérésinek, in 
anno 1743-rom die 2-a oktobris elmentem nemes Tordavármegyében 
Alsó Iarában néhai T. nemzetes Pápai György uram háza feleihez, 
és elsőben mindkét részről kezeket beadták sub vinculo flor: 100 

száz Magyar forint vinculum, in hoc conditione ; hogy valamint 
egymás között én előttem bona Conscientia ő kegyelmek között 
elosszam, azonszerént mindenik maga nyilszerént való obtingenssével 
bene contentus leszen, hogy ha pedig valamelyik rész maga részével 
nem leszen contentus, ujj Divisiot solicitálna, tehát violens pars a 
Constáns pársnak Deponalja pr imum et ante omnia — a specificalt 
Száz M. forintokat és ugy annak utánna igazithassa szándékát , mely 
Yinculumot is Saltern Vigore praesentiam a Constans fél erigálhassa 
az lnconstans felen. Ilyen képen a Maguk között tet t viculum után, 

1 Gyanítom, hogy 1659-ben tolvajok által meggyilkolt: Pápai György 
unokája vólt. — A Pápai család ivadékről-ivadékra a járai unitárius egyház-
nak fenntartója vólt, mint a külömböző időbeli püsp. vizsg. jegyző könyvekből 
látni lehet. A vármegyében is tekintélyes szerepet vitt. Nem sikerült leszármo-
zásukról származási táblázatot készítenem. E családbői az Alsó-Járában lakók 
közül a legutolsó, ki unitárius volt, 1865. harangszerzésre 500 frtot hagyo-
mányozott. (Ebből öntetett 1865. a nagyobb harang.) 
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az elombe adott külső mobile és immobile bonumokat , teljes tehet-
ségem szerént et bona Coneientia elosztot tam modo sequenti . 

Elsőbben is ta lál tatván jobbágyok nro aprostól 11 tizenegyen. 
Ezeket igy osztottam, Kalotaszegi Iíeleczeli Layk Urszuly két 

fiával, házával és minden bonuuiaival, ugy nagy-oklosi Dómba J u o n 
egy kis fiával minden maga rész örökségeivel együtt nyii szerént ju ta 
Pápai Pálnak. 

Kalotaszegi Iveletzeli Layk Gavrilla Három fiával és minden 
külső belső örökségeivel s bonumával; ugy nagy-oklosi Dómba Dán 
maga rész örökségével és bonurnaival — ugyan nyil szerént ju ta 
Pápai Péternek. 

Dómba Mihaila igen vén lévén közre hagyatott a szolgálatból 
innumeral tatván. 

Az vizén innen levő szántó földek dolgai sat. 

Ezen osztálylevélnek csak az első levelét s az utolsónak ne -
gyedrész foszlányát ta lá l tam meg, néhai körjegyző: Pápai Zsigmond 
hát rahagyot t családi iratai között ez előtt 12—15 évvel, a belívek 
hiányoztak, a hátsó kopott darabról osztálylevélírója neve hiányozván, 
csak ennyi volt kivehető : 
(ph) Balog Mihály mpra ns személy ? mpra 
(ph) Cséke Dániel mpra ns személy Várm. assesor 

Közl i : S Í M ÉN FALVI GYÖRGY. 
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cxxxir. 
Száz éves iskolai bizonyitvány.1 

Lecturis Salutem a Domino! 
Infrascriptus praesentibus testőr fidemque facio, Adolescentem 

Egregium Dominum Josephum Pálffy de Tartsafalva publicas meas 
in Logicam. Metaphysicam, et Moralem Philosophiain praelationes, 
tam diligenter atque cum profectu f requentasse ; quod in oxaminibus 
finalibus prima Condiscipulorum suorum classis notam promeritus 
fue r i t ; cum hac praeterea in addiscendis literis diligentia Condecen-
tem morum honestatem, legibus Scholasticis satis superque con for-
me ns conjunxisse, in quorum ornnem fidern propriam manum et 
Consvetum Sigillum adhibui. Claudiopoli die 1 a Április Anni 1797. 

Josephus Pákey de ead. 
in colleglo Unitariorum Claudiopolitano 

(P. H.) Philosophiae etc. Professor P. O. 

1 Eredeti a tarcsafalvi Pálffy család levéltárában. 
2 Pecsét: viasz, egyszerű paizs, benne fél hátsó lábon álló oroszlán, farka 

két ágú, szájában egy kereket tart, tetején egy jobb kar kivont kardot tart és 
több cziráda. 

Közli : P Á L F F Y A L A D Á R , 




