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A történeti Borsod vármegye északi határát jelképező Hangony-patak 
középfolyása mentén fekszik a történelmi Bolyok község.2 Római katolikus 
temploma már az Árpád-korban is állt.3 A későbbiekben két, kőből épült 
egyházzal rendelkezett.4 A törökkori pusztítások hatására a környék 
települései hanyatlásnak indultak. 1556-ban a füleki bég felégettette 
Bolyokot5 és templomát,6 így a település időlegesen néptelenné vált. 
Nemcsak az itt élők, de maga a katolikus egyház is sok kárt szenvedett. A 
jelentős világi kártételek mellett az anyaszentegyház hitéleti válsággal is 
küzdött. A 16. században Nyugat-Európában meginduló reformáció 
hazánkat is áthatotta. Elsősorban a nagybirtokosok, mint Perényi Gábor7 
abaúji, és Bebek Ferenc gömöri főispán hatására a borsodi főesperesség 
falvainak fele még e század közepén protestáns lett. Példájukat követve a 
helyi középbirtokosság is hasonlóan járt el. Tetézte a problémát, hogy 1550 
és 1596 között e terület a török hódoltsághoz tartozott. A 17. század első 
felében a protestáns erdélyi fejedelmek uralma alá került az egész megye, 
amelyben 1699-re csupán 7 katolikus plébánia maradt. Várkony8 falu az 
egri káptalan birtoka volt, amelynek tulajdonlása egészen az Árpádok 
korába nyúlik vissza.9 1327-ben a helybeli pap a káptalant képviselte, 1544-
ben pedig már annak kizárólagos territóriumaként tűnik fel.10 Ebből 

                                                 
1  A dolgozat rövid összefoglalása 2012. november 21-én A sajóvárkonyi plébánia 

legkorábbi anyakönyve (1695–1737) című előadásban hangzott el, az 
Interdiszciplinaritás a régiókutatásban elnevezésű fiatal kutatók számára rendezett, 
III. nemzetközi konferencián. 

2  Bolyok, Ózd és Sajóvárkony községek 1940. január 1-jén egyesültek Ózd 
nagyközséggé, 1949-től város. 

3  KOVÁCS VERES TAMÁS GERGELY: Bolyok község a középkori oklevelek tükrében, 1301–
1526. Bp., 2011. 12. p. 

4  Eszterházy Károly püspök egyházlátogatásainak jegyzőkönyvei. Borsod vármegye, 
1768–1769. Szerk.: Kovács Béla. Eger, 1998. 218. p. 

5  BOROVSZKY SAMU: Borsod vármegye története a legrégibb időktől a jelenkorig. Bp., 
1909. (továbbiakban: BOROVSZKY, 1909.) 85–86. p. 

6  Ózd. In: Magyar Katolikus Lexikon. I–XV. Szerk.: Diós István – Viczián János. Bp., 
1993–2009. Online: http://lexikon.katolikus.hu (2012. szeptember.) (továbbiakban: 
Kat.Lex.) 

7  Soós Imre Perényi Pétert említi, de fia esetében sokkal inkább kimutatható a 
protestantizmus támogatása. Ld.: SOÓS IMRE: Az egri egyházmegyei plébániák 
történetének áttekintése. Bp., 1985. (továbbiakban: SOÓS, 1985.) 37. p. 

8  1904 óta Sajóvárkony néven ismeretes, ma Ózd város része. 
9  BOROVSZKY, 1909. 17. p. 
10  SÁRKÖZI ZOLTÁN: A település története a Vasmű alapítása előtt. In: Az Ózdi Kohászati 

Üzemek története. Szerk.: Berend T. Iván. Ózd, 1980. (továbbiakban: SÁRKÖZI, 1980.) 
26. p. 
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következően a reformáció sem itt nem tudott gyökeret verni, sem pedig a 
később Várkonyhoz kapcsolódó filiákban. Tehát Várkony, Bolyok és Ózd 
községek a katolikus vallás kis szigeteiként emelkedtek ki a környező 
protestantizmus tengeréből. 

A középkorban önálló plébániák működtek Bolyokon, Ózdon és 
Várkonyon, de a török korban nyilvánvalóvá vált, hogy nem állnak meg a 
lábukon. Nincs adatunk arra vonatkozóan, hogy pontosan mikor lettek a 
várkonyi egyház filiái. Egy korábbi feldolgozás szerint Ózd már 1597-ben 
Várkony irányítása alá került, Bolyok pedig 1623-ban vált 
leányegyházává.11 Az 1597. esztendőből ismerünk egy, a dézsmaszedők 
részére kiállított nyugtát, melyet a várkonyi plébános adott ki 
gabonajárandóságának átvételét követően: „Én Melhior Somogi parochus 
varkoniensis attam az en kezem roasat ez tisztelet[es] uraimnak hogi 
ennekem igazan meghattak az sedecima parst ugi mint abafaluabol es 
osdrol az ugi mint crucis 3 ma[nipulos] vero 6 en is attam levelemet es 
pecetes levelemen kezem vonását m.p. Blasius l[itte]r[a]tus.”12 Igaz, hogy 
Somogyi Menyhért nem tüntette fel az évszámot a kiadott menedéken, ám 
az az 1597-es tizedjegyzékhez van csatolva. A nyugtát a dézsmás segédje, 
Balázs deák is aláírta, aki a gabonatized adminisztrációjában vett részt. 
Ebben az évben a bor dézsmálását is ő, valamint az egri Szabó Tamás és 
Erdeli György végezte. A plébános az írás szerint tizenhatod részt kapott, 1 
gelima és 21 kéve mennyiségben (1,02 mázsa).13 

A következő levél már mindhárom települést megemlíti: „Ego 
Johannes Dosay pastor eccl[esi]ae Varkonien[sis] cum filialibus Boliok 
Adafalva14 et Ozd percepi octavam partem ab egregiis dominis Thoma 
Katona Francisco Ventei et Andrea Zakani una cum Stephano Szőke 
decimatoribus suae majestatis frug[um] auth[umnalis] g[e]l[imas] 2 
man[ipulus] 1 den[aros] 8 de quibus eosdem dominos decimatores quietos 
reddo, in cujus rei testimonium dedi quietantiam sigillo proprio 
confirmatam. Dat[um] ex Vadna Anno 1620 die aug[u]st 23. Idem qui 
supra.” – „Én, Dosay János a várkonyi egyház pásztora, Bolyok, Abafalva 

                                                 
11  A dátumokat az Ózdi Kohászati Üzemek történetében olvashatjuk, ahol a fejezet írója 

– Sárközi Zoltán –Borovszky Samunak, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Levéltárban 
lévő kéziratos feljegyzéseire hivatkozik. Borovszky pedig minden bizonnyal a 
dézsmajegyzékekhez csatolt nyugták adataiból indult ki az évszámok 
meghatározásakor. Ld. SÁRKÖZI, 1980. 30. p. 

12  Magyar Nemzeti Levéltár Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára (továbbiakban: 
MNL. BAZmLt.), XV-32. (= Mikrofilmgyűjtemény. Dézsmajegyzékek.) 1597. év 369. 
tek. 

13  Gelima = más néven kalangya vagy kepe, amely általában 15-60 kévéből állt. A 16. 
században vidékünkön a 30 kévés fajtája dívott. De mint az a dézsmajegyzékekből 
kiderült, 1601 és 1609 között áttértek a 32 kévét tartalmazó gelimára. 1609-ben 40-
nel, 1616-ban 32-vel, 1619-ben 30-cal, 1620-1621-ben 40-nel, 1622-ben pedig 30-cal 
tették egyenértékűvé azt. Ha a vidékünkön elterjedt gelimával számolunk, amely 30 
kévét tartalmazott, kévénként 2 kg-os cséplési súlyt kalkulálva, akkor egy gelima 60 
kg szemes gabonát ad. Ld.: 16. századi dézsmajegyzékek. Borsod, Heves, Bereg, Bihar 
és Közép-Szolnok megyék. Szerk.: N. Kiss István. Bp., 1960. (továbbiakban: N.KISS, 
1960.) 9. p. 

14  Helyesen Abafalva, másnéven Kisvárkony. 
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és Ózd filiákban a nyolcad részt átvettem a jeles Katona Tamás, Ventei 
Ferenc és Zákány András uraktól – Szőke Istvánnal együtt – őfelségének 
decimátoraitól őszi búzából 2 gelimát, 1 kévét és 8 dénárt, mellyekről 
ugyanezeknek a decimátor uraknak ezt a nyugtatványt kiadtam, ennek az 
ügynek a bizonyságára kiadtam ezt a saját pecséttel megerősített nyugtát. 
Kiadatott Vadnán, 1620. augusztus 23-án. Ugyanaz aki föntebb.”15 Ez 
esetben 1,22 mázsa őszi búza a plébános járandósága. 

Bolyok az 1622-ben kiadott nyugtában is leányegyházként szerepel: 
„Ego plebanus Merchensis Georgius Zerdahely percepi ex decimis octavam 
partem cub[ulus] frugu[m] quat[t]uor den[aros] 30,5 ex possessione Sajo 
Nemet et Czenter Osd Baljok ex philiali[bus] coram dominus (sic!) egregiis 
decimatorib[us] videlicet d[omi]nus (sic!) Franciscu[s] Vetey et Johannes 
Mihaliko super quibus sua[m] dominationem quieto. Datum 24. augusti 
An[n]o 1622. Idem qui supra.” – „Én, Szerdahely György mercsei16 
plébános a dézsmákból a nyolcad részt 4 köböl búzát és 30,5 dénárt 
átvettem Sajónémeti faluból és Center,17 Ózd, Bolyok filiákból, a tekintetes 
dézsmás urak előtt, tudniillik Vetey Ferenc és Mihaliko János urak előtt, 
amelyről az uraknak18 adom ezt az elismervényt. Kiadatott 1622. augusztus 
24-én. Ugyanaz aki föntebb.”19 A 4 köböl20 búza 2,32 mázsának felelt meg. 
Bolyok ekkor 50 dánért fizetett cathedraticum21 címén. 

Az igazolások jól mutatják a helyi egyházi viszonyokat. Mivel nem 
állnak rendelkezésre minden évből, így pontosan nem lehet megmondani, 
hogy Bolyok és Ózd mikor vált Várkony filiájává. Nem csak a pusztítások 
következményét kell ebben látnunk, hanem a paphiányt is, mely ilyen 
lépésre sarkallta az egyházat. A középkorra és a török korra vonatkozó 
iratanyag – ha volt is – sok mással együtt teljesen megsemmisült. Az azt 
követően megmaradt anyakönyvek viszont még mindig a sajóvárkonyi 
plébánia hűvösében pihennek, annak ellenére, hogy napjainkban már 
Bolyok és Ózd is önálló e tekintetben,22 és a sajóvárkonyi egyházi teendőket 
is az ózdi tisztelendő úr látja el oldallagosan. A Magyar Nemzeti Levéltár 
Országos Levéltárának gyűjteménye mikrofilmtekercseken őrzi az egyházi 
anyakönyvek másolatait, amelyek lelőhelyei és fontosabb adatai – sok 
egyéb mellett – egy online adatbázisban is elérhetők a világhálón.23 A 
levéltárnak azonban nincs tudomása ennek létezéséről, miként ez 

                                                 
15  MNL. BAZmLt. XV-32. 1623. év 378. tek. 
16  1904 után Sajómercse. 
17  1978-ig önálló település, azóta Ózd város része. 
18  A „suam dominationem” egyes számban van, de a nyugta bizonyosan mindkét 

decimátornak szólt. 
19  MNL. BAZmLt. XV-32. 1622. év 377. tek. 
20  Ebben az időben a kassai gabonaköböl volt az elterjedt mértékegység, amely 58,2 kg-

nak felelt meg. Ld. BOGDÁN ISTVÁN: Magyarországi űr-, térfogat-, súly- és darabmér-
ték 1874-ig. Bp., 1991. (továbbiakban: BOGDÁN, 1991.) 294–299. p. 

21  A templom lelki gondnokságáért és a lelkész anyagi hátterének biztosítása címén kis 
értékű illetéket fizetett a püspöknek. 

22  Bolyok 1930-ban lelkészség, 1944-ben pedig önálló plébánia lett. Ózd már 1919-ben 
önállósodott. 

23  A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának Adatbázisa:  
http://193.224.149.8/adatbazisokol (2012. szeptember.) 
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adatbázisukból is kitűnik. Más források azonban említést tesznek róla.24 

Az egyházi anyakönyvek megjelenése a 15. századra nyúlik vissza, de 
vezetésüket kötelező jelleggel csak a tridenti zsinat (1545–1563) rendelte 
el.25 Azonban Európában és Magyarországon már ezt megelőzően is (a 14. 
századból illetve a 15. század elejéről) vannak adatok, amelyek az egyházi 
anyakönyvezés nyomaira utalnak.26 Hazánkban az 1515-ös veszprémi 
zsinat újítása volt a keresztelési anyakönyvek vezetésének elrendelése a 
lelki rokonság ellenőrzése és az életkor könnyebb megállapítása céljából. 
Magyarország területén 1895-tel bezárólag egyházi, felekezeti 
anyakönyvezés történt. Az állami anyakönyvezést az 1894. évi XXXIII. 
törvénycikk vezette be, amely 1895. október 1-jén lépett hatályba. 

A várkonyi plébánián lévő egyéb iratok – mint a Historia Domus – 
mellett egy kis alakú könyvecske került elő, a borító belsejére felírták az 
1695-től Várkonyon tevékenykedő plébánosok nevét – igaz, néhány 
évtizeddel később.27 A borítótöredéken csak évre pontosan jegyezték fel 
ezek hivatali idejét, az anyakönyvi szövegekben azonban saját maguk 
pontosabban is szólnak beiktatásukról és annak idejéről. A lista nem említi 
Party28 Istvánt, aki 1695-ben volt plébános. 

1696 tavaszán Csomortányi Imre nevével találkozunk a bejegyzések 
közé ékelt, töredékes szövegrészben: „Anno 1696 […] pater Emericus 
Csomortani actualis plebanus […] [ecc]lesiae Sancti Nicolai in Várkony.” 
(3. p.) – „Csomortány Imre atya, Szent Miklós egyházának jelenlegi 
plébánosa Várkonyon.” Érdekessége, hogy feltűnik benne a Szent Miklós 
tiszteletére szentelt várkonyi templom. 

1697. március 26-tól kezdve más vezette a matriculát: „Ego Nicolaus 
Enekes p[ro] t[unc] licentiatus in Sajo Nemethi.” (3. p.) – „Én, Énekes 
Miklós jelenleg sajónémeti licenciátus.” 

A könyv 244. oldalán lévő oklevél – melyről a későbbiekben 
részletesen szólok – 1699-ben Csomortányi Imrét tünteti fel aktuális 
plébánosként.29 Ezt az információt más forrás is alátámasztja.30 

A keresztelések között olvashatjuk: „Anno 1704 die 6 9bris Matthias 
Varassy pro tunc plebanus Varkoniensis.” (23. p.) – „Az 1704. év 
szeptember hó 6. napján Varassy Mátyás most várkonyi plébános.” Nem 

                                                 
24  A Magyar Katolikus Lexikon szűkszavúan megemlíti Sajóvárkonyra vonatkozóan: 

„Anyakönyvei 1695-től.” (Ld. 6. sz. jegyz.) Az Ózdi Kohászati Üzemek Történetében: 
„1695-ben kezdték el vezetni”. Ld. SÁRKÖZI, 1980. 35. p. Ugyanezzel az évszámmal 
indít: A magyarországi katolikus egyházi levéltárak anyagának fondjegyzékei. 
Plébániai levéltárak. Szerk.: DÓKA KLÁRA. 2/A. köt. Bp., 1987. 54. p. 

25  A Magyar Országos Levéltár Filmtárában mikrofilmen őrzött anyakönyvek 
katalógusa. Tematikai konspektus. Szerk.: Kálniczky László. Bp., 1998. 
(továbbiakban: KÁLNICZKY, 1998.) 12. p. 

26  MEGYERI-PÁLFFI ZOLTÁN: Név és jog. A névviselés jogi szabályozásának fejlődése 
Magyarországon. Bp., 2013. 78–80. p. 

27  A felsorolás utolsó soraiban a „Parochus Varkonyiensis Alex. Sz.” bejegyzés olvasható, 
Szavas Sándor pedig csak 1759-től volt várkonyi plébános. 

28  Soós Imre Pathy Istvánnak írja. SOÓS, 1985. 183. p. 
29  „Quod r[evere]ndus d[omi]nus Emericus Csomortányi modernus plebanus 

Várkonyiensis.” 
30  SOÓS, 1985. 183. p. 
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sokkal később: „P[ater] Gabriel Szentmiklósy ingressus sum plebaniam 
Várkonyiense[m] in vigilia SS[anctorum] apo[sto]lorum Simonis et Judae 
Anno 1706. dum Germani cu[m] Rascianis furtib[us] grassarent[ur] in 
Hungaria.” (31. p.) – „[Én,] Szentmiklósy Gábor léptem be a várkonyi 
plébániába, Simon és Júdás szent apostolok ünnepének előestéjén 1706-
ban [1706. október 27.], amikor a németek a rácokkal kegyetlenkednek 
Magyarországon.” A borítófedélen is hasonlóképpen örökítik meg mindezt: 
„suc[c]essit Gabriel Szentmiklósy tempore kuruczonico Anno 1706.” – 
„utóda Szentmiklósy Gábor a kuruc időkben, 1706-ban”. 

1709. március 5-től Páldy István vezette a gyülekezetet. 1714. 
augusztus 16-án egy újabb anyakönyvi bejegyzéssel találkozunk, amelyben 
a leendő utód így írt: „ego Josephu[s] Petrásko31 p[ro] tunc paroch[us] 
Balaton[iensis]” – „én, Petrásko József jelenleg balatoni plébános.” (49. p.) 
Majd 1714. szeptember 9-től lett Petrásko János József egri kanonok és 
borsodi főesperes a lelkipásztor. (50. p.) 1730. december 6-án Bolyki 
Ignácot iktatták hivatalába, aki így örökítette meg az eseményt: „Laudetur 
Jesus Christus postquam a[dmodum] r[everendus] d[omi]nus Josephus 
Petrasko canonicus Agriensis et v[ice] archidiaconus Borsodiensis in 
D[omi]ne pie obivisset ego p[ater] I[gnatius] Bolyki sum installatus in 
parochum Varkoniensem die 6 xbris A[nno] 1730” (101. p.) – „Dicsértessék 
a Jézus Krisztus! Mióta az Úr kegyelmében meghalt a főtisztelendő 
Petrásko József úr, egri kanonok és borsodi alesperes, én, Bolyki Ignác 
vagyok beiktatva a várkonyi plébániába az 1730. év december hó 6. 
napján.” Ő egészen 1746-ig32 állt a gyülekezet élén. 

A könyvet végiglapozva elmondható, hogy – egy esküformulát, illetve 
néhány rövid bejegyzést leszámítva – latin nyelven íródott.33 A 
„címoldalon” a „Protocollum” (jegyzőkönyv) és a „Liber [Parochialis]” 
(egyházközségi) könyv szavak olvashatóak. Alattuk jól kivehetően a 
„Baptizatoru[m]” (kereszteltek) és az 1695-ös évszám látható. Majd a 
„Filialium quoq[ue] Bolyok et Ozd” – „filiái is Bolyok és Ózd”. Előtte 
szerepelhetett Várkony neve anyaegyházként, de az a rész megsemmisült. 

A könyv az 1695-ben született csecsemők keresztelésére vonatkozó 
bejegyzésekkel indul, az első augusztus 18-án kelt. 1737. május 4-én 
keltezték az utolsó ilyen beírást (148. oldal), ezt követően az elhunytakra 
vonatkozó információk következnek. Mivel a korszakban mindhárom 
településnek kisszámú lakossága volt, így egy könyvben vezették a 
keresztelésekre, házasságokra és halálozásokra vonatkozó adatokat. 

A matricula – a korszak más forrásaihoz hasonlóan – latin nyelven 
íródott, bejegyzései formulákra épülnek, jelentős számú abbreviációt 
tartalmazva.34 A keresztelések esetében a szülők után a keresztszülők 

                                                 
31  A Magyar Katolikus Lexikon Petraskó alakban említi a nevét. Ld. 6. sz. jegyz. 
32  Ld. 6. sz. jegyz. 
33  Ez úton is köszönetemet fejezem ki dr. Tóth Krisztina egyet. adjunktusnak a latin 

nyelvű szövegek átírásához és fordításához nyújtott segítségéért, valamint számtalan 
gyakorlati tanácsáért és lektori tevékenységéért. 

34  A szövegben szereplő latin és magyar nyelvű rövidítéseket [ ] között oldottam fel és a 
magyar nyelvű betoldásokat is ilyen formában jelöltem. A magyarázatok ( ) között 
találhatóak, a szövegelhagyást [...] jeleztem. A latin szövegrészekhez nagykötőjellel 
kapcsolódnak a fordítások. 
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megnevezése következik. Van azonban kivétel ez alól: „1696. november 20. 
Baptizavi i[n]f[an]tem n[omi]ne Andrea[m] ex parentibus Michaele Nagy 
et Margarita[m] (sic!) Christon, matrina ejus Elizatbetha Ipacs.” (4. p.) – 
„Megkereszteltem az András nevű csecsemőt, szülei: Nagy Mihály és 
Kriston Margit, keresztanyja Ipacs Erzsébet.” A „nomine” kifejezés helyett 
időnként a „cui impositum nomen” – „akinek neve” formulát is 
alkalmazták. 

A feljegyzések döntő hányadában csupán a keresztelés napját tüntették 
fel, a tényleges születési dátumot nem. Néhány kivételt ez alól is találunk: 
„1703. március 18. Baptizavi infantem n[omi]ne Josephu[m] natu[m] 16 ex 
parentibus Michaele Antal et Anna Nemet de Varkony. Patrini fuerunt 
Gasparus Csizmadia et Anna Bencs de eodem loco.” (19. p.) – 
„Megkereszteltem a József nevű 16-án született csecsemőt, szülei: Antal 
Mihály és Német Anna Várkonyról. Keresztszülők voltak: Csizmadia 
Gáspár és Bencs Anna ugyanarról a helyről.” 1703. március 16-a pénteki 
napra esett, 18-a pedig vasárnapra. A korszak jellegzetessége, hogy a 
lelkipásztor a kereszteléseket általában a vasárnapi istentisztelet után 
végezte el. Az eseményeket mindig utólag, akár néhány nappal később, 
emlékezetből vagy előzetes feljegyzések alapján vezette be az anyakönyvbe, 
ami pontatlanságokhoz vezethetett.35 Ez azt is jelenti, hogy a születés és a 
keresztség időpontja nem esik egybe, a köztük eltelt idő néhány nap esetleg 
egy-két hét is lehetett. A bejegyzésekben a születés és a keresztelés 
napjához viszonyított eltérésekre használták a „pridie” (előző nap) az 
„eadem die” (aznap) és a „postridie” (másnap) kifejezéseket. 

A helyi települések magyar népessége mellett néhány helyen az itt élő, 
kisszámú cigányságra is találunk utalást: „1704. június 30. Baptizavi 
i[nfante]m ex natione zingarica Georgyu[m] parentes ejus Casparus Csuha 
et N. N. patrini Mathaeus Hagyo et Catharina Nemet” (22. p.) – 
„Megkereszteltem a cigány etnikumú György [nevű] csecsemőt, szülei: 
Csuha Gáspár és N. N., keresztszülők: Hagyó Mátyás és Német Katalin.” 

Maga a lelkipásztor is vállalhatott keresztszülőséget: „1710. június 8. 
Baptizavi infantem n[omi]ne Stephanu[m] ex parentibus catholicis 
Stephan[us] Csák et Anna Havas, patrini ego pleban[us] Steph[anus] Páldy 
Varkon[iensis] et Dorothea Kutacs. Uraiensis.” (43. p.) – 
„Megkereszteltem az István nevű csecsemőt, szülei: Csák István és Havas 
Anna katolikusok, keresztszülők: én, Páldy István várkonyi plébános és 
Kutacs Dorottya. Urajiak.” Mellette lapszélen a következő megjegyzés 
olvasható: „Iste Stephanus fuit canonicus, cantor agr[iensis] et abbas.” – 
„Ez az István volt a kanonok, az egri éneklőkanonok és az apát.” A 
kommentárt egy későbbi plébános írta oda, kézírása alapján valószínűleg 
Petrásko József. 

A reformáció hatására több katolikus felekezet is létrejött, melyek az 
anyaszentegyház értékrendje szerint eretneknek minősültek, és sokat 
kellett még várniuk egyenjogúsításukra. Több helyütt a plébános utalt is a 
szülők vallási hovatartozására: „1711. február 21. Baptizavi infantem 
n[omi]ne Petru[m] natu[m] ex parentibus hereticis Petro Kovács et 
Juditha Hromecz Bolykiensib[us]. Patrini fuer[unt] Stephan[us] Sárközy et 

                                                 
35  SÍPOS SÁNDOR: Debreceni anyakönyvek. In: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár évkönyve, 

17. Szerk.: Gazdag István. Debrecen, 1965. 145. p. 
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Catharina Antal Varkonienses catholici.” (45. p.) – „Megkereszteltem a 
Péter nevű csecsemőt, aki bolyoki Kovács Péter és Hromecz Judit eretnek 
szülők gyereke. Keresztszülők voltak: Sárközy István és Antal Katalin, 
várkonyi katolikusok.” A keresztszülők általánosságban nem férjet és 
feleséget jelöltek, hanem csak a szülők által felkért feleket. A későbbiekben, 
ha férj és feleségről volt szó, akkor azt pontosan rögzítették (X consors 
ejusdem Y). Elvétve a „patrini fuerunt” kifejezés helyett a „eundem 
susceperunt” - „ugyanőt tartották (t.i. a keresztvíz alá)” formula is feltűnik. 
(6. p.) A nemesség ténye ritkán jelenik meg a bejegyzésekben: „patr[ini] 
Martin[us] Csató et n[o]b[i]lis Catharina Antal, o[mn]es Várkony[ienses].” 
(56. p.) – „keresztszülők: Csató Márton és nemes Antal Katalin, 
mindannyian várkonyiak.” 

A feljegyzésekben különböző foglalkozások is fel-feltűnnek: „1722. 
február 22. Bapt[izavi] inf[antem] n[omi]ne Annam Adami Petrásko et 
Reginae Sigmond c[atho]l[ici]. Patr[ini] fu[erunt] Fridericus Hajndrich 
braxator Várkonyiensis et consors ejusdem Regina Szopko.” (67. p.) – 
„Megkereszteltem az Anna nevű csecsemőt, [akinek szülei:] Petrásko Ádám 
és Zsigmond Regina katolikusok. Keresztszülők voltak: Hajndrich Frigyes 
várkonyi sörfőző és felesége Szopkó Regina.” Valamint: „1727. január 8. 
Bap[tizavi] inf[antem] n[omi]ne Matthiam Andreae Enekes et Elisabethae 
Antal c[atho]l[ici]. Patr[ini] Matthias Holub educil[l]ator et Juditha 
Ladányi.” (86. p.) – „Megkereszteltem a Mátyás nevű csecsemőt, [akinek 
szülei:] Énekes András és Antal Erzsébet katolikusok. A keresztszülők: 
Holub Mátyás kocsmáros és Ladányi Judit.” 

Az 1695 és 1737 között keletkezett adatokon végigtekintve elmondható, 
hogy döntően az egyelemű keresztnévadás volt a jellemző. Azonban 
előfordult a kételemű is, elsősorban a nemesség körében. Az ikrek esetében 
változatos a névanyag, de minden bizonnyal vallási okokból az „Ádám és 
Éva” nevek kedveltek voltak a keresztségben: „1717. december 13. 
Bap[tizavi] infantes gemellos ex illegitimo thoro natos Adamum et Evam, 
matre Dorothaea Galambos hic per transen[n]am pariente[m], patr[ini] 
fu[erunt] Adami Gregorius Morocz et Catharina Putor, Evae vero Joannes 
Oszrokaczky et Catharina Forgács.” (55. p.) – „Megkereszteltem a 
törvénytelen ágyból született ikreket, Ádámot és Évát, anyjuk Galambos 
Dorottya itt, út közben szült meg, Ádám keresztszülei: Morocz Gergely és 
Putor Katalin, Éváé pedig: Oszrokaczky János és Forgács Katalin.” 

A többelemű keresztnévadás jelenik meg a következőben is: „1719. 
március 11. Adm[odum] r[everendus] d[ominus] Michael Pukancsay 
pleban[us] Sz[ent] Simon[iensis] bapt[izavi] infantem n[omi]ne 
Catharinam An[n]a Mariam, d[omini] Pauli Bollyki et Helenae Utasi 
c[atho]l[ici], patr[ini] fu[erunt] perill[ustr]is ac g[e]n[ero]sus d[ominus] 
Philip[p]us de Dickvaler capitaneus i[nclyti] regiminis Althann et consors 
ejus[dem] magnifica d[omi]na Anna Maria N. in Sz[ent] Simon 
hybernantes.” (58. p.) – „[Én, az] igen tisztelt Pukancsay Mihály 
szentsimoni plébános úr megkereszteltem a Katalin Annamária nevű 
csecsemőt, [akinek szülei:] Bollyki Pál úr és Utasi Heléna, katolikusok, 
keresztszülők voltak: a szentsimoni téli száláson lévő nagyméltóságú és 
nemzetes Dickvaler Fülöp úr az Althann ezred kapitánya és felesége N.36 

                                                 
36  A plébános nem ismerte a feleség vezetéknevét, így azt „N.” rövidítéssel helyettesítette. 
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Annamária nagyságos úrnő.” Mindezt a várkonyi plébánia anyakönyvébe a 
közeli Szentsimon község plébánosa jegyezte be. Az ilyen áthallások azért 
szerencsések, mert más települések papjairól is információt kapunk. Nem 
csak ebben a példában, de másutt is olvasható, hogy császári sereg 
kvártélyozik a helyi településeken, és ezek katonái a későbbiekben 
házasulandóként, szülőként vagy keresztszülőként tűnnek fel. (69. és 221. 
p.) Köztük magas rangú tiszteket is találunk, akik igyekeztek kölcsönösen 
jó kapcsolatot ápolni a helybeli birtokos nemességgel. 

Az anyakönyv használatának időszakában nemcsak plébánia működött 
Várkonyon, hanem ehhez kapcsolódóan egyházi iskola is. Hogy ez milyen 
múltra tekint vissza, ebből a forrásból nem derül ki, viszont 
iskolamestereiről több ízben is olvashatunk: „die 24 novembris baptizavi 
infant[em] no[mi]ne Juditham natam die eadem ex parentib[us] Stephano 
Sárkőzi p[ro] tunc ludimagistri Várkonyi[ensis] et consorte ejus Catharina 
Antal. Patrini Petrus Kovács [et] Elizabetha Pap.” (31. p.) – „[1706.] 
november 24-én, Judit néven kereszteltem meg az e napon született 
csecsemőt, szülei: Saárközi István, aki most várkonyi iskolamester és 
felesége Antal Katalin. Keresztszülők: Kovács Péter és Pap Erzsébet.” 1710. 
február 4-én keresztszülőként vett részt egy keresztelésen, ahol „scholae 
magister”-ként (iskolamester) jelenik meg. (41. p.) 1716. augusztus 16-án 
pedig: „eccl[esi]ae Varkonien[si] rectoris” – „a várkonyi egyház rektora” 
tisztséggel szerepelt. 

Később egy másik iskolamester tűnik fel: „1720. október 10. 
Bapt[izavi] inf[antem] n[omi]ne Josephum Martini Puskas ludi mag[ist]ri 
Várkonyien[sis] et Annae Bellanyi c[atho]l[ici]. Patr[ini] fu[erunt] 
Adalbertus Fürjes et Catharina Pap, Ományienses.” (62. p.) – 
„Megkereszteltem a József nevű csecsemőt, [akinek szülei:] Puskás Márton 
várkonyi iskolamester és Bellányi Anna, katolikusok. Keresztszülők voltak: 
Fürjes Béla és Pap Katalin, Ományiak.”37 Puskás Mártonnak 1722. április 
5-én Anna nevű lánya (68. p.), 1729. május 23-án pedig János nevű fia 
született. (96. p.) Mindhárom bejegyzésnél iskolamesterként szerepel, 
tehát 9 éven keresztül folyamatosan hivatalában volt. A ludimagiszter nem 
feltétlenül volt szakképzett ember, sok esetben csak írni-olvasni tudott, és 
ezt ilyen alacsony szinten elegendőnek vélték az oktató tevékenységhez.38 

Több következtetés vonható le az alábbi jegyzetből: „1721. december 
15. Bapt[izavi] inf[antem] n[omi]ne Paulum Petri Kovács et Judithae 
Grolmis c[atho]l[ici] Bollykien[ses]. Patr[ini] fu[erunt] Joseph[us] Kötényi 
l[udi] m[a]g[iste]r Sz[ent] Simoniensis et consors ejusd[em] Susanna 
Miko.” (66. p.) – „Megkereszteltem a Pál nevű csecsemőt, [akinek szülei:] 
Kovács Péter és Grolmis Judit, bolyoki katolikusok. Keresztszülők voltak: 
Kötényi József szentsimoni iskolamester és felesége Mikó Zsuzsanna.” 
1703. szeptember 2-án a házaspár akatolikusként (acatolicis, vagyis: nem 
katolikus) tűnik fel, Kovács Péter kálvinista (calvino), felesége pedig 
lutheránus (lutherana) volt. (20. p.) Az 1711-ben még „eretnekként” 
(hereticis) megjelenő Kovács Péter és felesége 1714. december 5-én már 

                                                 
37  Csokva és Omány Árpád-kori községek, 1943-ban egyesültek a mai Csokvaománnyá. 
38  TOMISA ILONA: Írott és íratlan jogszabályok útvesztőjében. In: Magyar 

egyháztörténeti vázlatok, 1989. 1-2. sz. Online: http://www.c3.hu/~mev/ (2012. 
október.) (továbbiakban: TOMISA, 1989.) 
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katolikusként (conversus) szerepel. Viszont egy 1716. június 22-én íródott 
jegyzetben Kovács Péter ismét kálvinista (calvinistis) valláson volt. (51–52. 
p.) 

Ez a kisnemesi Kovács család Gömör vármegyéből származott át 
Bolyok községbe.39 Azon a vidéken már jóval korábban a református vallás 
dívott. Miután a família Bolyokra települt át, rövid időn belül áttért a római 
katolikus hitre, amely a falu egész népességére jellemző volt. Az egyes 
személyekhez kapcsolódó keresztnevek írásával általában semmi probléma 
nincs. Azonban a vezetéknevek esetében pontatlanságok, torzítások 
figyelhetők meg. Főként az idegen eredetű nevek körében, amelyeket a 
plébános hallás után csak nehezen tudott feljegyezni. A példában az is 
észrevehető, hogy ez esetben a szomszédos Szentsimon község 
iskolamestere, Kötényi József és felesége Mikó Zsuzsanna vállalta a 
keresztszülőséget. E felkérésnek olykor magas rangú tisztviselők is eleget 
tettek: „1723. május 30. Bapt[izavi] inf[antem] n[omi]ne Josephum 
g[enerosi] d[omi]ni Pauli Bolyki et Juliannae Kiss c[atho]l[ici]. Patrini 
fuerunt p[rae]ter me baptizantem perill[ustr]is ac ge[ner]osu[s] d[omi]nus 
Andreas SzentPétery inclyti co[mi]t[a]tus Borsodien[sis] iudliu[m] et 
Regina Szopko.” (72. p.) – „Megkereszteltem a József nevű csecsemőt 
[akinek szülei:] nemzetes Bolyki Pál úr és Kiss Julianna, katolikusok. 
Keresztszülők voltak: rajtam, a keresztelőn kívül a vitézlő és nemzetes 
Szentpétery András úr a tekintetes Borsod vármegye szolgabírája és 
Szopkó Regina.” A nemesi vármegye tisztségviselői számos feladatot láttak 
el, és a comitatus törvényhozással, végrehajtással és igazságszolgáltatással 
kapcsolatos politikai funkciókat is magában hordozott.40 

A következő feljegyzés érdekessége, hogy az elhunytakra vonatkozó 
anyakönyvi bejegyzéseken végigtekintve, sem 1730-ban, sem előtte és 
utána nem található Bollyki Pálra vonatkozó utalás: „1730. április 23. 
Bapt[izavi] infantem n[omi]ne Ignatium g[enerosi] d[omi]ni Pauli Bollyki 
jam posthumi et Jullian[n]ae Kiss c[atho]l[ici]. Patr[ini] fuerunt: 
a[dmodum] r[everendus] d[omi]nus Alexander Szentlászai plebanus 
Sz[en]t Simonien[sis] et Regina Szopko consors braxatorii Várk[oniensis].” 
(99. p.) – „Megkereszteltem az Ignác nevű csecsemőt, aki már a nemzetes 
Bollyki Pál úr halála után született és [anyja] Kiss Julianna, katolikusok. 
Keresztszülők voltak: az igen tisztelt Szentlászai Sándor szentsimoni 
plébános úr és Szopkó Regina a várkonyi sörfőző felesége.” 

Majd egy egészen szokatlan is felbukkan: „1734. december 12. 
Baptizata e[st] infans sine imposito nomine et sine patrinis ex perplexitate 
monachi baptizantis filia Stephani Nagy et Elisabethae Vas. Bolyk” (134. 
p.) – „A csecsemő és a keresztszülők nevének feljegyzése nélkül lett 

                                                 
39  Címeres nemeslevelüket III. Ferdinánd magyar királytól kapták 1642. január 24-én. 

KOVÁCS VERES TAMÁS GERGELY: A bolyoki Kovács család nemesi oklevele. In: Az Ózdi 
Művelődési Intézmények Lajos Árpád Honismereti Körének évkönyve, 18. Szerk.: 
Alabán Péter – Döbör Istvánné – Kocsik László. Ózd, 2011. 74–77. p. 

40  PAPP LÁSZLÓ: Az önkormányzatiság vázlatos áttekintése, különös tekintettel a hosszú 
19. század alkotmányos megoldásaira. In: De iurisprudentia et iure publico, 2012. 1–
2. szám. 1. p.; UŐ: The concept of autonomous local governments and their different 
forms of appearances in the traditions of our national public law. In: Journal on 

European History of Law, 2012. No. 1. 62–65. p. 
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megkeresztelve, a plébános elfoglaltsága miatt, Nagy István és Vas 
Erzsébet lánya. Bolyok.” 

Nemcsak plébánosok, néha más egyházi személyek is vezették az 
anyakönyvet: „1724. január 25. R[everendus] p[ater] Alexius Madiz 
franciscanus baptizavit” (74. p.) – „Tisztelendő Madiz Elek ferences atya 
megkereszteltem” vagy „1726. január 23. R[everendus] p[ater] Adalbertus 
Gallovics franciscanus baptizavit” (81. p.) – „Tisztelendő Gallovics Béla 
ferences atya megkereszteltem,” illetve „1729. január 2. […] p[ater] Daniel 
Sivecz minorita gvardianus Agrien[sis].” (94. p.) – „Sivecz Dániel minorita 
atya egri gvardián.” A gvardián tisztséget megtaláljuk a ferenceseknél, a 
kapucinusoknál és a minoritáknál is, ő volt a kolostor főnöke, elöljárója, és 
tisztségét három évig töltötte be. 

A keresztelési bejegyzések után közvetlenül az elhunytakra vonatkozó 
beírásokat olvashatjuk az alábbi bevezetővel: „Nomina defunctorum a 
reparatae salutis anno 1716. in hunc librum insertorum.” (149. p.) – „Az 
elhunyt személyek nevei, melyeket az üdvösség helyreállításának 1716. 
évétől ebbe a könyvbe bejegyeztek.” 1716. április 17-vel indulnak és 1731. 
december 10-vel zárulnak a rájuk vonatkozó adatok. (149–161. p.) Az 
eltemetett személyek kora változó, a csecsemőktől egészen az 
aggastyánokig: „1719. március 5. Sep[elivi] Stephanum Antal 
Várkonyiensem, s[anc]t[iss]imis poeni[tenti]ae et extremae unct[ionis] 
s[a]cr[a]m[en]tis munitu[m]. An[n]or[um] circit[er] 120.” (150. p.) – 
„Eltemettem a várkonyi Antal Istvánt, a legszentebb bűnbánat és az utolsó 
kenet szentségével megerősítve. 120 év körüli.” 

E részbe ékelődik be (1717. május 19-e és október 23-a között) egy 
plébános általi megjegyzés, melyben egy hívő egyházát támogatta: „Pro 
loco sepulturae in eccle[si]a Bollykiensi exteriori assignavit 7 f[lorenos] 
ung[aricales] apud suum affinem Matthaeum Bali quae pecunia e conversa 
pro casula in Bollyok facta noviter” (149. p.) – „A temetkezési helyért a 
bolyoki egyház külső részén letett 7 magyar forintot, a sógora, Bali 
Máténál, aki viszont nemrég a pénzből Bolyokon miseruhát készíttetett.” 

A Bolyki család tagjait nem mindig a templomkertben (coemeterium - 
cinterem) temették el, hanem a família birtokában lévő kápolnában. Ennek 
építési idejét nem ismerjük, utóéletét azonban annál inkább. Az Árpád-
korban is létező, Mindenszentek tiszteletére felszentelt egyház a 18. 
században annyira tönkrement, hogy lebontották. A hívek az építőanyag 
egy részének felhasználásával a Bolyki család nyolcszög alakú kápolnáját 
bővítették ki a ma is álló bolyoki templommá. A kápolna megmaradt 
ötszögű része napjainkban is látható a templom keleti végén. Mindezt 
megörökíti számunkra a következő: „1719. március 28. Sepelivi in 
eccle[si]ae Bollykiensis sacello Helenam Utasi d[omi]ni Pauli Bolyky 
consortem s[anc]t[iss]imis poeni[tenti]ae et euch[a]ri[sti]ae sacramentis 
munitam. Annor[um] 17.” (151. p.) – „Eltemettem a bolyoki egyházban 
található magánkápolnába Utasi Helénát, Bolyky Pál úr feleségét, a 
legszentebb bűnbánattal és az oltáriszentséggel megerősítve. 17 éves 
[volt].” 

Tragikus esetekkel találkozunk a következő években: „1721. január 30. 
Sep[elivi] infantes gemellos 2da die post baptismum defunctos: Joannem et 
Catharina[m] Andreae Enekes.” (152. p.) – „A keresztelést követő második 
napon eltemettem az elhunyt ikreket: Jánost és Katalint, [akik] Énekes 
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András [gyerekei voltak].” Végigtekintve az 1721. január 8-a és március 5-e 
közötti beírásokon, összesen 10, hat éven aluli gyerekről olvashatunk, akik 
életüket vesztették! Majd: „1721. június 13. Sep[elivi] in Várkonyien[si] 
caemeterio Franciscum Bartha Agriensem in fluvio Rima insperate 
submersum. An[no]r[um] 58.” (152. p.) – „A várkonyi temetőben 
eltemettem az egri Bartha Ferencet [aki] menthetetlenül elmerült a Rima 
folyóban. 58 éves [volt].” Illetve: „1723. december 13. Sep[elivi] in Ozd 
Catharinam Bartha viduam Sataiensem per transen[n]am de nocte repente 
mortua[m] An[n]or[um] cir[citer] 34.” (154. p.) – „Ózdon eltemettem 
Bartha Katalin sátai özvegyet, aki út közben az éjjel váratlanul meghalt. 34 
év körüli.” Továbbá: „1729. március 7. Sepelivi Paulum Nagy, in sylvis a 
ligno inopinate tactum. Annor[um] 25. Ozdiensem.” (159. p.) – 
„Eltemettem Nagy Pált, [akit] az erdőben váratlanul fa ütött [agyon]. 25 
éves ózdi.” A következő példa egy személyes sorsról árulkodik: „1729. 
május 31. Sep[elivi] Annam Gal virginem circit[er] 100. An[n]or[um].” 
(159. p.) – „Eltemettem Gál Anna kb. 100 esztendős hajadont.” 

Közben egy helybeli mesterember is jobblétre szenderült: „1727. 
december 2. Sepelivi Wolffgangum Csutor fabrum s[anc]t[iss]imis 
poeni[tenti]ae [et] euch[a]ri[sti]ae et extremae unctionis sacramentis 
munitu[m]. An[n]or[um] cir[citer] 36.” (157. p.) – „Eltemettem Csutor 
Farkas kovácsot a legszentebb bűnbánattal, az utolsó kenettel és az 
oltáriszentséggel megerősítve. 36 év körüli.” 

A könyv 211. oldalán indulnak – mindenféle bevezető nélkül – a 
házasságkötésekre (matrimonium, coniugium) vonatkozó beírások, melyek 
kezdő dátuma 1705. január 25-e. Bár ezeket megelőzi egy 1709. november 
23-i és 26-i formula. Mindezek a 243. lapon fejeződnek be, a záró dátum itt 
1735. április 23-a. Az 1712. január 31. után következő bejegyzések 
hiányoznak, majd csak 1714. november 4-i dátummal folytatódnak tovább. 
Az 1722-es évre vonatkozó egyik, írással teli lapot kivágták. 

Lássunk néhány mintát a korszakból: „1709. június 24. P[rae]missis 
trib[us] denuncia[ti]o[ni]b[us] defectuosum in visu Andrea[m] Nemes ex 
Csepany copulavi cu[m] virgine N.: ancilla Martinni Bolyki ibidem in 
Bolyk. Testib[us] fide dignis p[rae]sentib[us].” (216. p.) – „Előre bocsátván 
három kihirdetéssel, a látásában sérült (vak?) Nemes Andrást Csépányból 
összeadtam N. hajadonnal: aki Bolyki Márton szolgálója, ugyanott Bolyo-
kon. A hiteles tanúk jelenlétében.” Az esküvői szertartást megelőző három 
vasárnapon a plébános a templomban kihirdette a házasulandók nevét. 
Ennek célja a törvényellenes vagy érvénytelen házasságok megakadályozá-
sa volt. Majd: „1712. január 17. Praemissis p[rae]mittendis et nullo 
impedimento invento copulavi Joan[n]em Székelly cu[m] relicta Stephani 
Farkas cora[m] toto pago in eccl[esi]a S[ancti] Nicolai ep[isco]pi.” (219. p.) 
– „A kihirdetendők kihirdetésével és akadály nélkül összeadtam Székely 
Jánost Farkas István özvegyével a teljes falu előtt, Szent Miklós püspök 
egyházában.” A beírás hiányossága, hogy az említett özvegyasszony neve 
kimaradt belőle, így csak a volt férjét ismerjük. Hasonló tartalmú formula: 
„1719. január 11. Conjunxi in matri[moni]um juvenem Michaelem Hegedős 
cum virg[ine] Anna Hajdu orphanos p[ro] tunc in Sajo Németi 
habitantes…” (225. p.) – „Összeadtam a házasságban Hegedűs Mihály ifjút 
Hajdu Anna hajadonnal, [akik] árvák, és jelenleg Sajónémetiben laknak 
[…].” 
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A Rákóczi-szabadságharc (1703-1711) lecsendesedését követően az 

idegen nemzetiségű katonák egy része leszerelt, és szolgálati helyén 
maradva a falusi népességből igyekezett feleséget szerezni magának: „1715. 
február 24. Conj[unxi] in matr[imonium] Bartholomaeum Bérgér militem 
olim caesareanu[m] ex regimine Cusaniano sub compania capitanei Ross 
existent[em]; sed tunc jam lit[t]eris grationalib[us] sive dimissionalibus 
obtentis: cum virgine Christina Farkas pro tunc in Várkony serviento: 
testib[us] p[rae]sentib[us] Iacobo Rudolff ex eodem regimine et Paulo 
Bárdos Darocziensi: ittem (sic!) attestantib[us] D[omi]no Matthia Dobovai 
et D[omi]no Mártino Bollyki de eadem officialib[us] inclyti comitatus 
Borsodiensis ordinariis.” (221. p.) – „Összekötöttem a házasságban Berger 
Bertalan egykori császári katonát, [aki] a Cusani ezredben, Ross kapitány 
századában szolgált, de most már a kegyelmi vagy elbocsátó levelet 
megkapta: Farkas Krisztina hajadonnal, aki most Várkonyon szolgál: a 
tanúk jelenlétében Jakab Rudolf ugyanabból az ezredből és Bárdos Pál 
Darócról41: hasonlóképp bizonyítják Dobovai Mátyás és Bollyki Márton 
urak, ugyanannak a tekintetes Borsod vármegyének rendes tisztviselői.” A 
német eredetű Berger Bertalan nem feltétlenül tudott rögtön beilleszkedni 
a falusi társadalomba, hiszen egy szolgálóval lépett frigyre. Tanúi között 
találjuk korábbi bajtársait, így Bárdos Pált, aki a császári seregben szolgált. 
Borovszky Samu munkájában említést tett a „Lénárddaróczy” Bárdos 
családról, amelyet III. Ferdinánd magyar király (1637-1657) 1647. június 9-
én nemesített meg.42 A família egy része Bolyokra költözött át, és 
leszármazottaik ma is ott élnek. 

A 18-19. században a lakodalmakat általában a menyasszony 
lakóhelyén tartották.43 A feleknek tehát értesíteniük kellett azt a plébánost, 
ahol csecsemőkorukban megkeresztelték őket, hogy ugyanabba az 
anyakönyvbe vezesse be házasságkötésük adatait is.44 

Említésre kerül a várkonyi harangozó és az iskolamester is: „1727. 
február 5. Conju[n]xi in matri[moni]um Joanne[m] Ostroziczki viduu[m] 
campanatore[m] Várkonyien[sem] cum Susanna Sinyawszky virg[ine] in 
Várkony famulante. P[rae]sentib[us] Casparo Antal, Martino Puskas ludi 
m[a]g[ist]ro caeterisq[ue].” (236. p.) – „Összekötöttem a házasságban 
Ostroziczki János özvegy várkonyi harangozót a Várkonyon szolgáló 
Sinyawszky Zsuzsanna hajadonnal. A jelenlévők: Antal Gáspár, Puskás 
Márton iskolamester és mások.” 

Egészen távoli vidékekről is érkeztek ide telepesek: „1728. június 27. 
Conj[unxi] in matri[moni]um Georgium Csizer juvenem ex Collonia 
oriundum cum Barbara Richter virgine Leutsoviae nata p[ro] tunc in Ozd 
famulantes: p[rae]sentib[us] et testimonium lit[t]eris suis perhibentib[us] 
Christiano Wurmb corporali Francisco Hauffstetter e compagnia 
ill[ustrissi]mi d[omi]ni comitis capitanei Venceslai Brainer et reliquis.” 
(238. p.) – „Összekötöttem a házasságban Csizer György ifjút, [aki] 
Kölnből származik Richter Barbara hajadonnal, aki lőcsei születésű és 

                                                 
41  Ma: Lénárddaróc. 
42  BOROVSZKY, 1909. 223. p. 
43  A témáról ld. részletesen: BÁRTH DÁNIEL: Esküvő, keresztelő, avatás. Egyház és népi 

kultúra a kora újkori Magyarországon. Ford.: Gulyás Judit. Bp., 2005. 
44  KÁLNICZKY, 1998. 13. p. 
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most Ózdon szolgálnak: a jelenlévők és az őket megnevező bizonyságlevél, 
Wurmb Christian káplár Hauffstetter Ferenc századából, a méltóságos 
Venceslai Brainer megyei kapitány úr és mások.” A Collonia kifejezés 
ebben a formában hibásnak tekinthető. Colonia (teljes nevén: Colonia 
Claudia Ara Agrippinensium) a németországi Köln városának régi 
megnevezése. 

A beírások között egyetlen olyan esettel találkozunk, amely magában 
foglalja valamelyik házasulandó életkorát: „1729. február 13. A[dmodum] 
r[everendus] d[omi]nus Joannes Kedves paroch[us] Harskutiensis 
conjunxit in matri[moni]um Georgium Zarnocsai juvene[m] Kraszno 
Varallyien[sis] cum Sophia Petrasko virgine 15tum annum agento 
p[rae]sentib[us] perill[ustr]i ac g[enerosi] d[omi]no Paulo Bollyki, Joanne 
Molnár, Gregorio Boda et reliquis fidedignis.” (239. p.) – „[Én,] az igen 
tisztelendő Kedves János hárskúti plébános úr a házasságban 
összekötöttem Zarnócsai György krasznóváraljai ifjút Petrásko Zsófia 15 
éves hajadonnal. A jelenlévő [tanúk] nagyméltóságú és nemzetes Bollyki 
Pál úr, Molnár János, Boda Gergely és más közhitelű személyek.” 

1731. január 28-tól 1734. február 7-ig nincsenek házasságra vonatkozó 
bejegyzések. Általánosságban elmondható, hogy ezek a matriculában évek, 
hónapok és napok szerint vannak sorba rendezve, annak megfelelően, hogy 
a pap mikor végezte az adott tevékenységet. Tehát figyelemmel kell 
lennünk arra, hogy a születések és halálozások pontos dátuma az 
anyakönyvtől eltérhet, hiszen az egyház számára az volt fontos, hogy az 
adott ügyben mikor járultak elé a gyülekezet tagjai, és ez is került 
feljegyzésre. 

A 17. század végéről és a 18. század elejéről származó bejegyzésekből 
kiviláglik, hogy nemcsak a kiinduláskor említett három település (Bolyok, 
Ózd, Várkony) lakosságára vonatkoznak. A környező és távolabbi községek, 
városok lakossága is fel-feltűnik bennük. Ezzel visszautalok arra a korábbi 
gondolatomra, miszerint Várkony a korszakban a katolicizmus központja 
volt. A visszaszorulóban lévő római katolikus vallás, – és ezzel 
párhuzamosan a plébániák – kényszerűségből is idevonzották az e valláson 
maradt híveket, hogy számukra kiszolgáltassák a különféle szentségeket 
(elsősorban a keresztelését, házasságét). 

A vegyes tartalmú anyakönyvi bejegyzések a 243. oldalon érnek véget. 
Ezek után egyéb, ugyancsak lényeges források következnek. A 244. oldalon 
egy oklevél szövege olvasható: 

 
Paria lit[t]erar[um] sub authentico 

v[enera]bilis capituli Agriens[i] 
extradatarum: 

Nos capitulum Agriensis eccle[si]ae, 
recognoscimus tenore p[re]sentium 
significantes quib[us] expedit 
universis quod r[evere]ndus 
d[omi]nus Emericus Csomortányi 
modernus pleban[us] 
Várkonyien[sis] requisivent nos 
debita cum instantia, quatenus 
eidem dare vellemus testimoniales 

A tiszteletreméltó egri káptalan 
által kiadott oklevél hiteles átirata: 

 
„Mi, az egri egyház káptalanja 
megvizsgáltuk jelen oklevelünk 
erejével, tudatván mindazokkal, 
akiket illet, hogy Csomortányi Imre 
tisztelendő úr, a jelenlegi várkonyi 
plébános köteles alázattal kérte 
tőlünk, adjunk neki igazolást arról, 
hogy a várkonyi plébánosoknak jog 
szerint és régtől fogva a tizedekből 



 A sajóvárkonyi plébánia anyakönyvi forrásai     83 

 
lit[t]eras super eo, quod plebanis 
Várkonyiensibus de jure et ab 
antiquo ex decimis regalib[us] 
possessionis Várkony quarta 
debeat. Cujus petitioni tanq[ua]m 
justae et legitimae volentes 
satisfacere, testamur p[re]sentibus, 
quod dicto d[omi]no plebano 
Várkonyien[si] debeatur quarta ex 
decimis regalib[us] de territorio 
possessionis n[omi]ne Várkony tam 
in dioccesi (sic!) Agriensi, quam 
Strigoniensi situato 
provenientib[us]: quemadmodum 
expresse habet[ur] annotatum in 
libro Sancti Joannis apud nos 
authentico. In cujus rei majorem 
firmitatem hasce nostras 
testimoniales memor[ato] d[omi]no 
plebano jurium futura p[ro] cautela 
sub usitato et authentico capituli 
sigillo n[ost]ro extradedimus. 
Cassoviae solito videlicet 
residentiae n[omi]ne loco die sexta 
mensis octobris An[n]o D[omi]ni 
millesimo sexcentesimo 
nonagesimo nono. L[ocus]S[igilli]            
capitulum Agriense 

Várkony falu negyeddel tartozik. 
Akinek éppúgy jogos, mint 
törvényes kérésének eleget 
kívánván tenni, jelen oklevéllel 
tanúsítjuk, hogy a mondott 
várkonyi plébános úrnak a 
Várkonynak nevezett falu – amely 
úgy az egri, mint az esztergomi 
egyházmegyében található –, a 
területéről származó tizedből 
negyeddel tartozik, amint az 
közölve és hitelesen fel van jegyezve 
a nálunk lévő Szent János 
könyvében. 
Ezen ügynek a megerősítésére, mi 
ezt a bizonyságlevelet az említett 
plébános úrnak jogai jövendőbeli 
védelmében, használatban lévő és 
hiteles káptalani pecsétünkkel 
kiadtuk. 
Kassán, azaz szokásos 
lakhelyünkön, a nevezett helyen az 
Úr 1699. évében, október hónap 6. 
napján. 
 
Pecsét helye                        egri 
káptalan 

 
Az egri (székes)káptalan története az Árpád-korba nyúlik vissza. Az 

egri püspökség mellett működött egészen a 16. század végéig, majd a 
protestánsok 1580-ban elűzték a várból, és Rudolf császár (1576–1608) a 
városban levő Szent Mihály templomot adta neki. 1596-ban Eger török 
kézre került, és a káptalan részére, hiteles helyi székhelyként Kassát 
jelölték ki. Innen 1613-ban Jászóra, majd 1649-ben ismét Kassára 
költözött, amely a püspök rezidenciája is lett. A káptalan visszatelepedése 
Egerbe 1725-ben fejeződött be.45 

Az egri káptalan Szent János könyve egy olyan gyűjtemény, amely 
különböző időben és más-más célra készült összeírásokat tartalmaz és 
jogbiztosító iratok összeállításából jött létre. Alapszövege 1570-ben 
keletkezett. Ebben kétszer is előfordul az arlói kerületben (Districtus Arlo) 
található Bolyok és Ózd község.46 

A 226. és 228. oldalak között felsorolták a várkonyi plébánia- és 
stólajövedelmét: 

 

                                                 
45  Egri székeskáptalan. In: Kat.Lex. 
46  Az egri káptalan Szent János könyve. In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2007. 

251. p.; KOVÁCS BÉLA: Liber Sancti Johannis capituli Agriensis. Az egri káptalan Szent 
János könyve. Eger, 2005. X., 27., 80. p. 
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Proventus parochiae in Varkon 

 
A lecticis par hominum kil[am] 1, 
metr[etam] avena[e] 1, polt[uras] 
16 
Servi uxorati metr[etam] 1, 
media[m] metr[etam] avena[e] 1, 
polt[uras] 8 
Autumnalis seminatura kila 10 

et in filialibus pariter kila 
10 
Vernalis seminatura kila 10 

et in filialibus pariter kila 
10 
Sabellicum trium annor[um], salis 
lapidem unum, vel in natura vel in 
aere. 
Ita etiam in filialibus sabellicum 
unum triu[m] annor[um] et 
lapidem salis unum. 
Butiri medias majores 6 

Ita etiam filiales no 6 
Pro missae sacrificio vini vas trium 
urnar[um] 1 

In filialibus autem duas 
urnas vini 

A várkonyi plébánia jövedelme 
 

A fejenkénti párbérekből 1 kila 
(búza), 1 mérő zab és 16 poltura.47 
A nős szolgáktól 1 mérő (búza), fél 
mérő zab, 8 poltura. 
Őszi vetésből: 10 kila 

és a filiákból is hasonlóan: 
10 kila 
Tavaszi vetésből: 10 kila 

és a filiákból is hasonlóan: 
10 kila 
Egy három éves sertés, egy só kocka 
vagy természetben vagy pénzben. 
És a filiákból is egy három éves 
sertés és egy só kocka. 
Nagyobb icce48 vajból: 6 

és a filákból is: 6 
A szentmiséhez 3 hordó bor, 

a filiákból pedig két hordó 
bor. 

Prata pertinentia ad parochiam 
defalcare, et omnem laborem 
praestare, vel si prata sint deserta 
tenentib[us] currus aertivus no 10 
A plébániához tartozó rétet le kell 
kaszálni, és azon minden munkát 
el kell végezni, 
Ligno sufficientia portare et in area 
parochiali secare. 
In Bolog prata spectantia defalcare 

vagy ha a rét puszta lenne, akkor 10 
nyári szekér [szénát] kell 
szolgáltatni. 
Elegendő felvágott fát hozni a 
plébánia udvarára. 
Bolog-ban a rétet le kell kaszálni, 
mint Várkonyban. 
Ózdon két nyári szekér szénából: 2 
Az özvegyektől 3 rőfnyi49 szövet, 
és nekik a kerti munkát is el kell 

                                                 
47  A kila föld-, és űrmérték, amely 45,56 és 241,72 liter között változott. Általánosság-

ban, mint Borsod és Gömör vármegyékben: 1 kila = 1 pozsonyi mérő = 62,08 liter, 
amely 46,56 kg búzának felel meg. A mérő űrmérték, amely 31,04 és 95,171 liter kö-
zött ingadozott. 1697 és 1807 között 1 pozsonyi mérő = 74 icce = 62,08 liter, illetve 
46,56 kg. Ld. BOGDÁN, 1991. 294–299., 328–348. p. Az országba áramló lengyel pén-
zek hatására I. Lipót császár (1657–1705) kezdett polturát veretni, ennek értéke ½ 
garas vagy 1 ½ krajcár volt. 1753-ban megszűnt. Poltura. In: Kat.Lex. 

48  Az icce űrmérték, amely 0,6074 és 1,7835 liter között váltakozik, és számos helyi vál-
faja ismeretes. 1 borsodi és az ugyanakkora arlói icce is = l budai icce = 0,8393 liter. 
BOGDÁN, 1991. 187–216. p. 

49  A rőf textíliák mérésére használt hosszmérték. Értéke 58,3 és 78,3 cm között változik. 
A régi budai: 58,3 cm, az új 78,3 cm, a királyi: 62,5 cm, a magyar rőf, vagyis a sing 
62,2 cm, a pozsonyi pedig 78,3 cm. Rőf. In: Kat.Lex. 
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sicut in Várkon. 
In Ozd duos currus aestivos foeni 
no 2 
Viduae telae ulnas 3 
Quae laborem hortensem praestare 
tenentur. 
Terrae arabiles pro canabibus 2 
Pro dote ecclesiae Varkoni[ensis] 
seminaturam facient k[i]las 4 

Pro Ozdiens[i] kil[as] 2 
Pro Bolkiens[i] kil[as] 3 

 
Proventus stolaris 

 
A baptismate panis 1, gallina 1 seu 
polturae 8 
Ab introductione similiter. 
A sepultura communi polturae 16 
Si autem cum concione et sacro 
cantato sepelit: 
A concione imperialis seu polturae 
60 

végezniük. 
Szántóföld kendernek: 2 
A várkonyi egyház javára vessenek el 
4 kilát. 

Ózdon 2 kilát. 
Bolyokon 3 kilát. 

 
Stóla jövedelem 

 
Keresztelésért 1 kenyér, 1 tyúk vagy 8 
poltura. 
A bevezetésért szintén.50 
A közönséges temetés 16 poltura. 
Ha pedig azt prédikációval és szent 
énekkel temeti: 
A prédikációért egy tallér vagy 60 
poltura. 

A sacro cantato 1 Rh[enensi 
floreno] 1 
Si autem legit sacr[um] can[ta]tum 
in loco pol[tu]r[ae] 16 
In filialib[us] autem p[ro]pter 
maj[u]s fatigium mariani 2 
A copula contrahentium 
matrim[onium] ab auditoribus 
hujus parochiae 1 ungaricalis 1 
Ab externis autem adm[odum] 
qualit[a]tem hospitis sicut parocho 
convenire placuerit. 
Facta est haec conventio Anno 
1713. die 20. februar[ii] 
 
Coram me Gregorio Sorger, 
canonico Agriensi, actuali 
archidiacono et visitatore 
comitatus Borsodiensis. 

A szent énekért 1 rénes forint.51 
Ha pedig azon a helyen szent 
szöveget olvas fel 16 poltura. 
A filiákban pedig a nagyobb 
fáradságáért 2 máriás. 
A házasságkötésekért ennek a 
plébániának híveitől 1 magyar 
[forint]. 
Az idegenektől pedig a vendég 
helyzete szerint, ahogy a plébános 
megállapítja. 
Létrehoztuk ezt a megegyezést 1713. 
február 20. napján. 
 
Előttem Sorger Gergely egri 
kanonok, jelenlegi főesperes és 
Borsod vármegyei egyházlátogató 
[pecsét helye] 
Előttem Szőllőssy János arlói 

                                                                                                          
50  A bevezetés más néven egyházkelő liturgikus egyházi áldás volt, amely a gyerekágy 

idejének végét jelentette. A szülést követő 1-6 héttel, amikor az anya először mozdult 
ki, általában a vasárnapi mise után, a pap áldásában részesült. Célja a hálaadás a 
szerencsés szülésért, a gyerek bemutatása a templomban, és kettejük Szűz Mária 
oltalmába ajánlása. 

51  A rénes forint, azaz a rajnai forint 60 krajcárral vagy 80 magyar dénárral volt egyen-
lő. 33, később 40 polturával tették egyenértékűvé. Forint. In: Kat.Lex. A máriás garas 
ezüstpénz, értéke 34 dénár. 
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Coram me Joanne Szőllőssy 
plebano Arli[ensi] 
Coram me Joanne Sztankovycs 
plebano Csernen[si] 
Coram me Georgio Soós Plebano 
Mercsen[si] 
Coram me Martino Bolyyky (sic!) 
m.p. 
Coram me judicae loci hujus 
Joanne Korody 
Edituo Casparo Enekes X 
Petro Nagy incola Ozdiensi et 
edituo ejusdem loci X 
Casparo Nagy i[n]cola Ozdiensi X 
Michaelo Forgon edituo Bolykiensi 
X 
 
Emerico Vörös judicae Bolkiensi X 
 

plébános [pecsét helye] 
Előttem Sztankovycs János csernei 
plébános [pecsét helye] 
Előttem Soós György mercsei 
plébános [pecsét helye] 
Előttem Bolyky Márton s.k. [pecsét 
helye] 
E helynek bírája Koródy János. 
 
Énekes Gáspár egyházfi [keze 
vonása] 
Nagy Péter ózdi lakos és e helynek 
egyházfia [keze vonása] 
Nagy Gáspár ózdi lakos [keze 
vonása] 
Forgon Mihály bolyoki egyházfi 
[keze vonása] 
Veres Imre bolyoki bíró [keze 
vonása] 

 
A tridenti zsinat előírta, hogy minden plébániához tartozzék egy állandó 
jövedelemforrás, a fundus (pro dote ecclesiae), melynek részei: szántó, 
kaszáló, bizonyos számú jobbágy, erdő, nádas, legelőhasználat valamint 
egyéb kiegészítések.52 Fontos volt az egyházi adó és a pap jövedelmének 
írásba foglalása, mivel ez nem volt általánosan szabályozva. Ezek körét a 
plébános és a hívek közösen rendezték. Korábban minden bizonnyal a 
szokásnak megfelelően adták, és csak a későbbiekben foglalták írásba 
mindezt. A következő tételekből tevődött össze: egyházközségi adó 
(proventus parochiae), a plébános megélhetéséhez való hozzájárulás 
(proventus stolaris) és az általa végzett különféle tevékenységekért járó 
díjak (keresztelés, házasságkötés, temetés). Az egyházközségi adó alapja a 
párbér (lecticale) volt, melyet a házaspárok fizettek pénzben vagy 
terményben.53 
A megállapodás 1713-ban kelt Sorger Gergely vizitátor felügyelete mellett. 
Az aláírók között találjuk a környékbeli plébánosokat, akik saját pecséttel 
rendelkeztek. Majd Bolyky Márton, Bolyok község birtokosaként szerepel 
címeres pecsétjével, melynek vörösviasz nyomatán a heraldikai korona és a 
sisakdísz magasságában a „B M” monogram olvasható. A tanúk között volt 
Várkonyon Koródy János bíró és Énekes Gáspár egyházfi, Ózdon Nagy 
Péter egyházfi és Nagy Gáspár lakos, Bolyokon pedig Veres Imre bíró és 
Forgon Mihály. 
A 229-230. oldalon egy, a szenátorok kinevezésekor használt eskü szövege 
olvasható: 
 

Formula Juramenti Senator[um] / A szenátorok esküjének szövege 
 
„Én N. N. Esküszöm az egy igaz élö Istenre, ki Attya, Fiú, es Szent 

                                                 
52  TOMISA, 1989. 
53  Párbér. In: Kat.Lex. 
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Lélek Tellyes szent Háromság egy bizony eörök Isten; á Boldogságos 
szüz Máriára, és I[s]t[ennek] minden szenteire, hogy ebben az idén 
való Esztendőben reám bizot eöreg Tanácsbeli Tisztemnek, 
hivatallyában tehetségem szerént hiven igazan eljarok, valakiknek 
ügyok, vagy Törvények elöttem forog; vagy igazgattatik mindeneknek 
szemely valogatas nélkül igazat tészek, itillek magam lelki ismeretem 
szerent igéretet, adományt, szeretetet, gyülölseget, Attyafiusagot 
Sogorságot komasagot, testi es vilagi baratsagok elvesztesének felelmét 
félre teszem, egy szoval, minden emberi tekentetet hatra vetek elmem 
szerent á menyire á közönséges igasságot meg ismerem, mindenek 
Szegenyek[ne]k Arvaknak gazdagoknak, ithon valoknak uton jaroknak 
özvegyeknek, egy szoval minden gyamoltalanoknak, ügyefogyotaknak, 
és valakik hozzám folyamodónak Lelkes igasságot tanácslok és itillek. 
Mindenek felet pedig az elö I[ste]nnek tisztességére és elö menetelére, 
minden Tehetségem szerént ügyekszem es törekszem. 
Szentegyházunknak is iavait oltalmazom á menyire töllem lehet, és 
hozzám illik követ kezendö szerencsés, és szerencsetlen allapotokban 
Birak és Falunk mellet elöl állok és ezen szegeny helyünkben lakozo 
kössegnek iávára igyekezem, és elö menetelere. I[ste]n engem ugy 
segellyen, Boldog Asszony es I[ste]nnek minden szentei.” 

 
Hasonló eskümintákkal a reformátusoknál is találkozunk a 16-17. 
században.54 Ugyancsak Sorger Gergely látogatása alkalmával rögzítették a 
várkonyi iskolamester jövedelmét, melynek elemei az előbbiekhez 
hasonlóak (236. p.): 
 

Proventus ludimagistri 
Varkon[iensi] 

 
 
Quodlibet par hominu[m] tritici 
metr[etam] 1 polt[uras] 8 
Servi uxorati tritici metr[etam] 
media[m] polt[uras] 4 
Autumnalis seminaturae kilas 4 
Vernalis seminaturae kilas 4 
In filialibus autumnalis 
seminaturae kil[as] 4 
Vernalis seminaturae kilas 4 
Ex foeno currus foeni 3 
Ex filialibus currus 2 
Ex butiro medias majores 2 
Ex filialibus medias 2 
Communiter unum lapidem salis 
Communiter duorum annor[um] 
sabellicu[m] 1 
Viduae duas ulnas telae 

A várkonyi iskolamester jövedelme 
 
 
A lakosoktól fejenként 1 mérő búza 
és 8 poltura. 
A nős szolgáktól fél mérő búza és 4 
poltura. 
Őszi vetésből 4 kila. 
Tavaszi vetésből 4 kila. 
A filiákból őszi vetésből 4 kila. 
 
Tavaszi vetésből 4 kila. 
Szénából 3 szénásszekérrel. 
A filiákból 2 szekér széna. 
Vajból 2 nagyobb iccével. 
A filiákból 2 iccével. 
Közösen egy só kockát. 
Közösen 1 két éves sertést. 
 
Az özvegyektől két rőfnyi szövet. 
Minden egyes telepestől egy szekér 

                                                 
54  Református egyházlátogatási jegyzőkönyvek, 16-17. század. Szerk.: Dienes Dénes. Bp., 

2001. 379–430. p. 
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Quilibet hospes unum currum 
lignor[um] 
 
Coram me Gregorio Sorger 
canonico Agriensi, archidiacono et 
visitatore actuali comitatus 
Borsodiensis m.p. 
Coram me Joanne Szőllőssy 
plebano Arli[ensi] 
Coram me Joanne Sztankovycs 
plebano Csernen[si] 
Coram me Georgio Soós Plebano 
Mercsen[si] 
Coram me Martino Bolyky m.p. 
 

fa. 
 
Előttem Sorger Gergely egri 
kanonok, főesperes és jelenlegi 
Borsod vármegyei egyházlátogató 
s.k. [pecsét helye] 
Előttem Szőllőssy János arlói 
plébános. 
 
Előttem Sztankovycs János csernei 
plébános. 
Előttem Soós György mercsei 
plébános. 
 
Előttem Bolyky Márton s.k. 

 
A 233-236. oldalak között többféle kézírással és tintával, szöveges 
formában ismétlődik meg a plébánosi és iskolamesteri jövedelem 
felsorolása. A három település külön-külön tűnik fel benne. Az első részek 
datálás nélkül íródtak. Érdekessége, hogy a későbbi időkben valamelyik 
plébános betoldásokat fűzött a szöveghez, javította azt:55 
 

Proventus parochi ecclesiae 
Varkonyiensis et filialium ejusdem 

Bolyok et Ozd fuit id olim 
 
Varkony: Quilibet hospitum jugalia 
pecora ad minus quatuor 
habentium tenent[ibus] suo 
parocho cruci tritici, avenae 
kila[m] una[m], decem mediis sive 
justis vini, vel in defectu vini  
flo[renum] 1 ung[aricalem]. Galina 
una. Inquilinor[um] vero 
unusquisque nemine excepto 
undecim manipulos tritici, unam 
metretam avenae, dare Sed si duos 
boves vel equos habet, tenent[ibus] 
16 manipulos tritici dare. Decim 
mediis vini vel flo[renum] 1. 
Galina[m] una[m]. Communiter 12 
kilar[um] hujus loci seminatura[m] 
tenent[ibus] praestare autumnalem 
cum omni labori p[rae]ter 
triturationem ex semine parochi. 
Item laborem vineae spectantis ad 
ecclesia[m] vel parochia[m]. Item 

A várkonyi plébánia és annak 
filiáinak Bolyoknak és Ózdnak a 

jövedelmei ahogy az hajdanában 
volt 

 
Várkony: Minden, legalább négy 
marhás igaerővel bíró telepes a 
plébánosának köteles adni [egy] 
búza keresztet, egy kila zabot, 10 icce 
vagy kívánt [mennyiségű] bort, vagy 
bor hiányában 1 magyar forintot. 
Egy tyúkot. A zsellérek pedig kivétel 
nélkül tizenegy kéve búzát, és egy 
mérő zabot adnak. 
De, ha két ökrük vagy lovuk van, 16 
kéve búzát adjanak. 
Tíz icce bort vagy 1 forintot. 
Egy tyúkot. A közösség 12 kilát 
köteles adni a plébániának a helyi 
őszi vetésből, minden munkával, 
kivéve a cséplést. 
 
Az egyházhoz vagy a plébániához 
tartozó szőlőkben végzett munkákat 
is [el kell végezniük]. 6 forintot 

                                                 
55  Ezeket a betoldásokat dőlt szedéssel jelöltem. 
56  Alatta az „orgias” szó kihúzva. 
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flo[renos] 6 pro larido, et sale 
butiri medias majores 6. Prata 
pertinentia ad parochiam (vel si 
deserta alia usque ad octo currus 
aestivos) defalcare et omnem 
laborem tenent[ibus] 
com[m]uniter praestare. 
Ligna ad indigentiam sufficientia 
portare. Viduarum quilibet 
tenent[ibus] parocho dare tres 
ulnas56 telae tenuis item laborem 
hortensem exstirpando inutiles 
herbas cum puellis orphanis, item 
sectionem cauliu[m]. 
 

pedig szalonnára és sóra, és 6 
nagyobb icce vajat. A plébániához 
tartozó rétet (vagy ha puszta, akkor a 
nyár folyamán nyolc szekér [szénát 
kell adni]) le kell kaszálni és a 
közösségnek minden munkát el kell 
végeznie. Szükséges és elegendő fát 
hozni. Mindegyik özvegyasszonynak 
három rőfnyi vékony szövetet kell 
adnia és elvégezni a kerti munkát, 
kiirtva a káros füveket az árva 
lányokkal, továbbá egy káposztás 
részt. 

 
Bolyok: Hospes (sicut in Varkony) 
tenent[ibus] dare suo parocho 
crucem tritici vel duas kilas in 
semine item unam kilam avenae. 
Inquilinus medium tenet in his. 
Hospes tenes denariis 60, 
inquilinus 30, com[m]uniter 
flo[renos] 4 pro larido et sale, duas 
pintas butiri. Seminaturam 
autumnalem faciunt com[m]unis 
quantum capiunt agri pertinentis 
ad parochiam et omnem laborem 
p[rae]stare ejusd[em]. Prata 
pertinentia defalcabunt et omnem 
laborem absolvent. Viduae sicut in 
Varkony, p[rae]ter laborem 
hortensem unusquisque galina[m] 
una[m]. dare 
 
Ozd: Tum hospes tum inquilinus 
segregati sicut Bolykienses. In 
com[m]uni solutione pro larido et 
sale flo[renos] 2 item duas 
media[s] butiri, duo currus aestivi 
foeni boni, galina una quilibet 
hospitient[es]. Pro sacrifitio missae 
tum in matre tu[m] in filialib[us] 
vino tenent[ibus]. N[ota]B[ene] si 
in Várkony vineae spectantis ad 
ecclesi[am] fructi, si caret hoc 
parochus pro se reservans 
teneret[ur] vino p[ro] sacrificio. 

 
Proventus ludi magistri 

Bolyok: A telepesek (miként 
Várkonyon) a plébánosuknak adnak 
[egy] kereszt búzát vagy két kilát, a 
vetésből pedig egy kila zabot. A 
zsellér ezeknek a felét adja. 
A telepes 60 dénárt, a zsellér 30-at, 
a közösség 4 forintot szalonnára és 
sóra, két pint vajat. Az őszi vetést 
közösen végezzék el a plébániához 
tartozó földön és minden munkát 
teljesítsenek ugyanannak. 
 
Majd a rétet és tartozékait kaszálják 
le, és minden munkát teljesítsenek. 
Az özvegyek, miként Várkonyon, a 
kerti munkán felül, fejenként egy 
tyúkot adjanak. 
Ózd: A telepesek és a zsellérek el 
vannak választva, miként a 
bolyokiak. Közösen fizetnek 
szalonnára és sóra 2 forintot, két 
icce vajat, két jó szekér szénát, és egy 
tyúkot [ad] minden egyes telepes. Az 
áldozó miséért az anyaegyházban és 
a filiákban is bort adnak. Jól jegyezd 
meg: ha Várkonyon az egyházhoz 
tartozó szőlők vannak, használják 
azt, ha nincsenek, a plébános az 
áldozásra maga tegyen félre bort. 

 
Az iskolamester jövedelme 

 
Várkonyon, Bolyokon és Ózdon a 
telepesek [1] kila búzát kötelesek 
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Tam in Varkony tam in Bolyok et 
Ozd hospes tenet[ur] dare magistro 
kilam tritici. Inquilinus metretam 
unam. 
 

adni az iskolamesternek. A zsellérek 
pedig egy mérőt. 

 
Item in Bolyok unusquisque 
pull[um] unu[m]. Tot currus 
lignor[um] in utraque filiali quot 
sunt hospites boves jugales 
habentes. Item viduae duas orgias 
telae tenent[ibus] dare ej[us]d[em]. 
In Varkony unam pintam vini 
tenent[ibus] quilibet hospes. 
Varkony duas kilas tritici ex proprio 
semine magistri tenent[ibus] 
inseminare metere et inpraestare 
eodem modo, Ozd duas kilas Bolyok 
quoq[ue] duas. In propriis agris 
incolar[um]. 
 
Conventio (praeter supra notata) 
plebani Varkoniensis tam in matre 
qua[m] etia[m] in filialib[us] Bolyk 
et Ózd per adm[odum] 
r[everendissimus] d[ominus] 
Joan[n]em Zorger cathedralis 
eccl[esi]ae Agriensis canonicu[m] 
cathedralem nec n[on] 
archidiaconu[m] Borsodiensem 
A[nn]o 1709. 20 aprilis emandata 
est in seminatura vernali hoc modo. 
Varkony inseminabit 6 kilas avenae. 
Bolyk 4 Ózd vero 2 kilas ex semine 
parochi quam demetent et 
comportabunt. 
Praesentibus AA[dmodo] 
RR[everendo] DD[omino] Stephano 
Török plebano tunc Mercsensi v[ice] 
archidiacono Borsodiensi, Stephano 
Bencsik plebano Apatfalvensi et 
Stephano Páldy plebano 
Varkoniensi. 
 
Pariformit[er] conventio 
ludimagistro eade[m] seminaturae 
autumnalis, 
 

Bolyokon pedig minden egyes 
ember egy csirkét. Annyi szekér fát, 
– a filiákban is – ahány ökrös gazda 
van. 
Az özvegyasszonyok pedig két öl 
szövetet kötelesek adni 
ugyanannak. Várkonyon egy pint 
bort adjon minden telepes. 
 
Várkony két kila búzát adjon a saját 
vetéséből az iskolamesternek, vesse 
be, arassa le és ugyanúgy teljesítse, 
Ózd két kilát, Bolyok is [ennyit 
adjon]. A lakosok saját földjeikből. 
 
A várkonyi plébános szerződését 
(mint fent mondtuk) mint az 
anyaegyházban, úgy a filiákban, 
Bolyokon és Ózdon is a 
nagytiszteletű Zorger János úr az 
egri székesegyház kanonokja, 
továbbá borsodi főesperes 1709. 
április 20-án jóváhagyta a tavaszi 
vetést illetően a következő módon: 
 
Várkonyon el lesz vetve 6 kila zab. 
Bolyokon 4, Ózdon pedig 2 kila a 
plébános vetőmagjából, amelyet 
learatnak és behordanak. 
A jelenlévők a nagyon tisztelendő 
Török István mercsei plébános úr, 
aki jelenleg borsodi esperes, 
Bencsik István apátfalvi plébános és 
Páldy István várkonyi plébános. 
 
Szintén ugyanez az iskolamester 
szerződése az őszi vetést tekintve, 
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in qua dare auditores difficultarent. 
Confirmata est impositive ut supra 
notatu[r] est An[n]o et die 
p[re]fat[is]. 
 
A baptizmate panis un[um] et 
galina seu polturae 8 ab 
introductione similit[er]. 
 
A sepultura com[m]uni polt[urae] 
16 si autem cu[m] concione et 
sacro cantato sepelit a concione 
imperialis seu polt[urae] 60 a 
cantato sacro fl[oreno] R[h]enensi 
2 a com[m]uni canto polt[urae] 16 
si autem legit sacru[m] cantatu[m] 
in loco polt[urae] 16 in filialib[us] 
autem p[ro]pter majus fatigium 
mariani duo. 
 
Ludimagistro autem si requiem 
cantat sub sacro, mariani duo, aut 
secundu[m] qualit[a]tem hospitis 
uti fieri poteret. 
 
A copula contrahentiu[m] 
matrimoniu[m] ab auditoribus 
hujus parochiae fl[orenus] un[us] 
ungaricalis a denuncione 
den[arius]. 12 Ab externis autem 
s[ecun]du[m] qualitatem hospitis 
sicut parocho convenire placuerit. 
 

amelyet azonban a hívek 
nehezményeznek megadni. 
Megerősítették, ahogy fentebb 
jegyeztük, a mondott évben és 
napon. 
 
A keresztelésért egy kenyér és tyúk 
vagy 8 poltura, a bevezetésért 
szintén. 
 
A közönséges temetés 16 poltura, ha 
pedig azt prédikációval és szent 
énekkel temeti, a prédikációért [1] 
tallér vagy 60 poltura, a szent 
énekért 2 rénes [forint]. A 
közönséges ének 16 poltura, ha 
pedig azon a helyen szent szöveget 
olvas fel 16 poltura, a filiákban pedig 
a nagyobb fáradságáért két máriás. 
 
Ha pedig az iskolamester a halotti 
mise alatt énekel, két máriást [kap], 
vagy a telepes helyzete szerint, 
amennyit lehet. 
 
A házasságkötésekért ennek a 
plébániának híveitől egy magyar 
[forint], a kihirdetésért 12 dénár. 
Az idegenektől pedig a vendég 
helyzete szerint, ahogy a plébános 
megállapítja. 
 

 
A forrás szövegében előforduló 1709-es dátumból látható, hogy ez a 

korábban leírt plébániai jövedelmeknél hamarabb keletkezett. A címben 
szereplő „fuit id olim” kifejezés utal rá, hogy a hajdani viszonyokat 
örökítették meg. Az újabb (1713-as) jövedelem összeírásakor az adózás 
alapja a házaspár (párbér). A régiben viszont középkori előzményekre utal, 
hogy az adózókat gazdasági erejük alapján kategorizálták, és a telkes, 
igaerővel (négy marha) bíró jobbágyfőket érintette elsősorban. Ugyancsak 
erre utal, hogy míg újabban meghatározott mértékű (mérő, kila) terméket 
kellett beszolgáltatni, addig itt egy kereszt búza a járandóság. Vidékünkön 
a 16. században a 30 kévés kereszt (gelima) dívott, amely kicséplése után 
kb. 60 kg szemtermést eredményezett.57 Majd később nem kévében adták 
meg a mennyiséget, hanem mérőben, viszont a kettő egyenlő mennyiség 

                                                 
57  N.KISS, 1960. 9. p. 



92 Egyháztörténeti Szemle XV/2 (2014) 

 
lehetett. A két marhás igaerővel bíró gazda, valószínűleg a féltelkes 
kategóriába sorolható, végül pedig kitér a zsellérekre (inquilinus) is. Tehát 
egy rétegzett falusi társadalom képe bontakozik ki előttünk. 

Az 1709-ben kelt várkonyi plébános szerződése Zorger (Sorger) János 
jelenlétében íródott, aki később, 1713-ban az egri székeskáptalan 
nagyprépostja lett.58 Ő minden bizonnyal Sorger Gergely rokonságába 
tartozott. 

Az anyakönyv utolsó, 236. oldalán a következő kérlelő formulát 
találjuk: 

 
Mendici quaestoria peticio / Kéregető kérlelő kérése 
 
„Décsértessék á Jesus Christus. Krisztusban kedves atyamfiai edes jo 
uraim s aszonyaim én kéregedtek Isten dicsőségére segétse 
k[e]g[yelmete]k[nek] n[emes] Borsod v[ár]megyében Várkont lévő 
Sz[en]tléleknek pusztúlasra indult templomát lészen 
k[e]g[yelmete]k[nek] jútalma az Úr Istentől mind é világon mind 
holtok után örök életben. Isten áldássa terjedgyen kégyelmetekre. 
Amen” 
 
A „címként” szereplő „Mendici quaestoria peticio” adományozásra, 

adakozásra való felkérést, kéregetést fogalmaz meg. E minta halmozza a 
rokon értelmű szavakat, ezzel alázatosságot fejezve ki. Az 1770-es évekig 
két temploma is volt Várkonynak. A falu belsejében állót Szent Miklós 
püspök tiszteletére szentelték, ez 1497-ben épült. A másik, „régi” templom 
a falun kívül, egy dombtetőn állt a Szentlélek dicsőségére, amely az 1746-os 
canonica visitatio során már használaton kívül állt romos állapotban.59 
Viszont a feljebb említett egyik bejegyzésből tudjuk, hogy 1712-ben még 
házasság köttetett ebben az egyházban. Így akkor még nem lehetett rossz 
állapotban. Ez a kéregető formula tehát a 18. század első felében 
keletkezett, sajnos datálás nélkül. A lelkipásztor a hívek megszólításán 
fáradozott, hogy azok támogassák a régi templom renoválását. A két 
egyház sorsáról a későbbiekben döntés született, az 1769-es egyházi 
vizitáció során Eszterházy Károly püspök úgy rendelkezett, hogy a falu 
belsejében állót kell bővíteni és korszerűsíteni. 

Az épen maradt hátsó borítólap belső oldalán olvashatjuk a 
következőket: „Farkas Benedek egy bornút adott az várkony templomra.” 
alatta pedig: „A Bolyki Templomra valo Ablakoker az Vvegesekkel meg 
alkuttunk 15 Magyar forint[ban].” 

A katolikus egyházi anyakönyvezés sok évszázados múltra tekint 
vissza, és az idők folyamán sok változáson ment keresztül. Nem tudjuk, 
hogy a korábbiakban vezettek- e hasonló feljegyzéseket Várkonyon, ha 
igen, akkor azok mára elvesztek. 
 

                                                 
58  Egri székeskáptalan. In: Kat.Lex. 
59  SOÓS, 1985. 183. p. 



 

 


