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Jósvafőjövője - Jósvafő műttja

A nyárutó és az ősz viszonylag eseménytelenül zajlott a tájház 
környékén. Folytatódott az istálló padlásán a raktár kialakítása. 
Elkészült a porta utolsó épített létesítménye, egy kultúrált férfl-nöi 
WC, egybeépítve egy kis rakodóval Az istállóépület hátsó 
homlokzataira felkerültek az első faragott sírjelek (kopjafák), 
amelyek sajnos ",kikerültek" a temetőből, miután "korszerű" 
sírkövekkel cserélték fe l őket Közöttük két házaspár sírjelei is 
megtalálhatók, Fodor Géza lelkész és felesége, valamint Garan 
István és Istvánné (sz. Máté Erzsébet) jósvqfői lakosoké.

A cséplőgép felújítása is folytatódott A nagy alsó rázószekrény 
újjáépítését Pogány László végezte el az önkormányzat 
megbízásából Az október 23-i négynapos ünnepen Barna János 
vezette lelkes kis csapat folytatta a gép újjáépítését, annak 
érdekében, hogy a '98-as falunapokra teljesen elkészülhessen.

Esetleges 1848-as jósvafői hősi halottak után kutatva Hangó István 
református lelkész űr segítségével módom volt másolatot készíteni 
az I. és II. Jósvafői matriculáról (egyházi anyakönyv), amely 
gazdag tárháza a jósvafői helytörténetnek. A továbbiakban ezeknek 
mindazon részeit közölni szeretném a helytörténeti füzetekben, 
amelyeknek jelentősége van a falu története szempontjából

Az I848-49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója 
tiszteletére egy alkalmi kiállítást szeretnék összeállítani, az 
ünnephez méltó tartalommal A tél folyamán a barlangi-  

kutatástörténeti kiállítás felújítására, részbeni átrendezésére is 
készülök, egyidejűleg megkezdem a tájház teljes leltárának 

felvételét
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Szablyár Péter

Ez a kiadvány bolti terjesztésre nem kerül. Másolása nem tilos,
inkább megtisztelő!

Készült 60 számozott példányban. Ez a .példány!
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Jósvafői anya könyvek*

A Helytörténeti Füzetekben a továbbiakban részleteket adok közre az első és 
második jósvaföi anyakönyvekből, amelyekbe Hangó István lelkész úr jóvoltából 
nyertem betekintést.

Álljon itt először a z 11Első Mátricula" belső címlapjának szövege:

Első Mátricula a1 Jósvafői Reformáta Ekklésiában

a

Jósvaföi Ref. Sz, Ekklesia 
Matriculája 

vagy
Emlékezetre méltó dolgok fel jegyzésére készít

tetett könyvecskéje

Mellyet

Forraí András Predikátorságában
szerzett

Nemes Deli Mihály ez Ekklesiának Gond
viselője.

1772d* Esztendőben Januáriusnak első Napián.

0Anyakönyv: szómagyarázat részlet a Révai Nagy Lexikonból (719-720. o.)

'A z anyakönyv különösen a személyi állapotra, jelesül: a születésre, házasságra 
és az elhalálozásra vonatkozó adatokat tartalmazó lajstrom, melynek közhitelű 
vezetése az egyes államokban v. egyházi v. külön e célra rendelt polgári hatósági 
közegekre van bízva s ehhez képest az E.-ek v. egyháziak v, polgáriak. 
Rendszeres vezetésüket a tridenti zsinat rendelte el 1563-ban. Hazánkban a kát, 
egyházban az 1614. nagyszombati zsinat intézkedik körülményesebben az A,-ek 
vezetéséről A protestánsok önálló A.-ezési jogot 1785. kaptak József 
császártól, akinek 1781.máj, hóban kibocsájtott pátense nyilvánította az A,-eket 
közokirattá, 1895 október 1-ig egyházi hatóságok vezették az A,-eket, míg az 
1894,XXXI11. tx ., melyet az 1904, XXXVU.c. csak lényegtelenül módosított, az 
állami A-eket hozta be."


