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Részletek Kis Dániel XIX.századi jósvaföi református 
lelkész és tanító naplójából

A napló eredetije a Miskolci Hermán Ottó Múzeumban található. A továbbiakban 
folytatjuk a napló néhány részletének közlését, bízva abban, hogy egyszer talán 
az egész megjelenhet.

1833.év

"Csak nem egész September szünetlenül felette essős volt, még pedig 
mindenütt* itt nevezetesen, és ezen a környéken annyira szakadt a zápor- 
esső, hogy ezen falut egy kis hijja, hogy el nem sodorta a víz, 
kiváltképpen Sept 22, 23, 24& napjaiban, a midőn egynehány nap még 
a templomba sem mehettünk., ugyan e tájba az egész Sajó, Rima, 
Bódva, Hemád vizek mentiben igen sok kárt tett mindenfelé a sok árv íz, 
és ekkor tsak az ollyan nagy ember járhatott volna szabadon, mint a régi
...................azon n a g y ............. , a ki a Noé Bárkájából kiugrott az
Özönvízbe, és tsak nadrág-kötésig ért néki az özönvíz, bezzeg az 
ülyennek pólyából kellene nadrágot varrni, hát még e végett már
hány borból vama néki valamellyik csizmadia majszter

Sept. utolsó napján a folyosóban kezdett betegeskedni a feleségem, a 
melíyben 4 nap fekvő beteg volt, azután rendesen hála Istennek 
meggyógyult.

Valamint más tájjékain az egész országnak, a sok kivá.... Septemberi 
essőzés miatt, úgy itt az igen igen tsekély szüret Okt lS^én kezdődött
el, melly is vagy harmadnapig, vagy inkább tsak ..............................
állott, a számára semmi bor sem lesz, - a kiadott Okt lS^én ment el 
innen Debreczeni aratási Suppliea.... Kállai János, úti társa volt Szabó 
Antal, mindössze 7 napot töltöttek el Jósvafön. "

Az 1831-es kolera járványról Kis Dániel így emlékszik meg 
naplójában:

"Vacatió lévén, mint erötelen még Julius vége felé, és tsak...................
....... , és kedvetlenül folytak a napok, kivált a feleségem még akkor is
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többször feküdt, erőtelenkedve, mint sem , azonban a mi ezen
bajt nevelte a T.ttes K. Vármegyének ide 7dik Jul. érkezett szoross 
parantsolatja , Jósvaíon mint szélső helységnek a határa napról-napra 
hétre hétről rendeltettek azon okból, hogy az országnak több
részeiben a ma nevezetes dögletes nyavalya a Cholera, vagy epekórság 
kiütötte magát /: melly országba 1830-ban 70000 ember
közül - ennyien lévén benne ott betegek - 40000 ölt meg:/ ennél fogva 
mindenütt szoros felvigyázások tétettek e tekintetbe, mégis mind ezek 
mellett is, itt is Jósvafőn sokan kínlódtak benne, sőt ketten, úgymint 
Matós Gy örgy felesége és Matós Pál, az egyik 29& a másik 3 0 ^ik jú f a 
szerzett nyavalyába meg is haltak, a kik harang szó mellett a T.tes 
Vármegye parancsolatja 5 az egyik félje által, a másik felesége által
szekérre tétettek r ó , .............., ruhába meghóttak, ugyan azokba,
koporsójok nem lévén, a temetőre félre helyre szekéren kivitetvén, 
egyedül az özvegy férj és özvegy asszony tették be ezen meghóttakat 
egymás mellé egy sírba s magok is húzták rájok a földet,- borzasztó volt 
mindezek, de ezek valósággal Jul. 31 dikén jgy történtek félve és 
rettegve minden ezen látástól.

Azután Augustus bekövetkezvén /: 1831:/ valamint az egész országba,
úgy itt ezen holnapnak elein, közepén, sőt a végén is tsak nem
szakadatlanul a Napkeleti Cholerában, vagy epekórságba kínok
közt, tsak nem egymásra húlva haltak az emberek, nevezetesen l&k
Septemberig, amidőn ezt írom, Sidókat, R. Catolicusokat ide nem
számlálván tsupán hitünk sorsai Jósvaíon 40nen holtak meg, részemről
szólván igen sokszor kétséges szempillantásokra is voltam kitétetve,
mert a T.tes Vármegye parancsolatja.......... , énekszóval, a meghólt
lestől 40, 50 lépésnyire megállapodva, tartottam az utolsó tisztességet
részemről megtenni, volt olly nap? hogy ház,,, meg négyet is 
eltemettem, úgy hogy' újj Sept. 7dik napjáig tsak részünkről
szóivá 55re ment a magos holtaknak a száma, holott volt olíyan

ez előtt való ittlaktomban, hogy 8^1 többet nem temettem el, 
akkor tehát Pestis lévén, igy történtek ezek nem tsak itt, hanem az egész 
országba, de engem és az enyémeket eddig, amikor ezeket írtain, a jó 
Isten itten a Pestis idején kegyelmesen megőrzött és atyaiként 
megoltalmazott.
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Megszűnvén a Pestis itten éldegéltem a enyémekkel, /;
más tájjékokon még ekkor dühöngvén a Pestis:/, egész September 
egésszen békességben s egészségben eltöltöttem"

Kis Dániel 1837. októberéig vezette naplóját A napló utolsó 
oldalán Maklán István - Kis Dániel jósvaföi utóda - jegyezte be a 
következőket:

"Meg halálozott I838dik évben, ezen mindenektől kedvelt Oskola 
Tanító, kevés napokig lévén beteg több Rector Collegaitól el 
temettetett, nagy zokogások és szánakozásokkal el telve tétetett a 
nyugalom hellyére, megbetegedett Dániel Napján és akkor ágyba esett, 
meg hótt Xik Febr., el temettetett ltídik Febr. szerdán, béke hanvainak. 
Ezen véletlen eset után az Oskola árván maradott, valamint hitvese is. 
Három hetek el télé se után a Jólsvaföi követek engem Maklán Istvánt 
hittak idő töltőjüknek, én el is jöttem, mint próbálatlan a' gyakorlás 
kedviért leginkább, el is jöttek értem Giczére 1Sí) Február és másodikba 
szerencsésen el is érkeztem, a’ hol már igen vártak, szükségesek lévén 
az . . . Tanítóra."

Ezt a bejegyzést még egy követi a napló utolsó (100.) oldalán:

" Dédnagyapám meghalt 54 éves korában Mária leánya volt a 
nagyanyám, 1940 11/20. Mészáros Dezső

♦  a szövegközi kihagyott szóhelyeken olvashatatlan szavak állnak.


