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Mező Arnold tiszteletes úr 2009-ben lehetővé tette, hogy a templomban őrzött 

láda tartalmát megismerhessük. Az ott őrzött iratokból néhányat már 

publikáltunk a Helytörténeti Füzetek 31. számában. Most következzeen egy 

újabb, érdekes dokumentum. 

 

„Leltár 

 
Melly felvétetett Jósvafőn Január hó 15

dik
 napján 1872

dik 
évben a Jósvafői helv. 

hitv. Egyház ládájában található ingóságokról. Felül költés 62 f 82 X de minden 

szőllő / dézsma váltságot bevett  144 fs 86 f. Ezen hatvankét Ft és nyolcvankét 

Xn Felül költés ebből kiszámíttatván visszafizetett készpénzben 82 Ft 41/2 frt. 

 

1. Három aranyozott ezüst pohár, kettő talpas, harmadik kanna formájú. 

2. Egy nagy abrosz 

3. Egy asztalkendő, 

4. Egy kék, aranypaszomántos selyem kendő, 

5. Egy veres selyem kendő, 

6. Egy fehér tarka selyem kendő 

7. Egy abrosz patyolat ezüsttel varrott; 

8. Kék bíbor riska kendő, 

9. Csipkés szélű fehér abrosz, 

10. Zöld kockás selyem kendő 

11. Csipkés szélű fehér abrosz 

12. Egy kék selyem kendő sárga szegéllyel 

13. Halvány veres selyem kendő apró virágokkal 

14. Két czin tányér és egy kopott veres virágos kendő 

Van továbbá a megvett erdőről szólló ideiglenes szerződés, a kifizetett 

összegekrúl szólló v. darab nyugtával. Van továbbá 1620.-év 1640
dik

 

évekről szólló két darab okirat,. Melyek az egyház javadalmairól szólt. 

 

És több aprólékos nyugták. 

 

Hogy az itt leírt tárgyakat mellyek az egyház ládájában találtatnak e 

ládával együtt átvettem elismerem Jósvafőn 1870 Január hó 15
dik.

 

 

        Váradi Imre egyház  

         Gondnoka 

 

Előttünk 

Apostol Péter lelkész 
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Urbán Károly 

Dely Mihály 

Dely István 

Id. Koto János 

Gömöri Bálint 

Bak Ferencz 

 

15. Egy 17 3/16 
lat

 nehézségű aranyozott, tojásdad hosszúkás, gömbölyög 

alakú ezüst tányér: az alsó domborszélén e körül írás olvashatók: 

Készítette a jósvafői ev. ref. egyházközsége 1872. 

16. Egy kávészín barna földű selyem kendő széles világos szegélyzettel, 

melly virágokkal van ékítve: ajándékozta Várady Imre e. gondnok neje 

Dely Klára 1872. apr. 20.  

 

Jósvafő Máj. 20. 1872. 

 

Apostol Péter  

Lelkész” 

 

 
 

 

A titkokat őrző láda a jósvafői templomban 


