
Kötelező levél 

Arról, miszerént mi alulírottak mint á Dombegyházi Ekklésia és Helység Elöljárói az eddig 

vólt s már ezekutánna Székegyházára elköltözni szándékozó lakos társainkkal az Ekklésia és 

Helység minden Köz Épületei megváltása s minden  készsz vagyonoknak köztünk és köztük 

való megosztása eránt atyafiságosan és barátságosan megegygyezvén é következendő 

Pontokban  állapodtunk meg: 

1., Hogy az Ekklésia Köz épületeit úgy mint á Templom, Predikátori Ház, oskola, Rektori 

Ház s ezekhez való Komarák, Istállók és deszkás Sertés ólak, Ekklésia Malma és Harangja 

megváltásáért, az elköltözőknek fizeténdünk  Háromszáz ötven az az számszerént 350 váltó 

forintot. 

2., Az Ekklésiának á Párbérbeli s Malom vámbeli mindenféle gabonájának, á Conventiók 

kifizetésén túl megmaradandó résznek felét. 

3., Az elköltözendőknél, mind az Ekklésia, mind á Helység részére é mai napig kint lévő 

akármiféle tartozásbéli elmaradásokat, vagy restantiákat. 

4., Á Helység Házának és több javainak megváltásáért á nagyobbik Bikát. Végre  

5., Ugyantsak á Helység részéről a Helység Háza előtt fekvő Kút ágast, két nagyobb váluk 

közzűl az otskábbat – á Ménes Kúton lévő gémet, edjik új vedret kút ostorfával edjütt 

ugyantsak az elköltözőknek engedjük  által. 
Utolsó hozzátétellel ugyan, K… (?)1ső pont alatt megmondott 350 Háromszázötven váltó 

forintot jelenleg le nem fizethetvén azt é folyó Év Martius 19én vagyis József napjára 

múlhatatlanul lefizeténdjük, minek nagyobb bátorságára, ugyantsak az 1ső pont alatt 

megnevezett Ekklésia Száraz Malmát és Harangját kötjükle, olly szoros kötéllel, hogyha á 

fentebbi summát, az említett határ időre le nem fizethetnénk: tehát hatalmat engedünk, 

elköltözendő vólt lakos társainknak, á Malom és Harang  elvitelére – Ámiről is adjuk ezenn 

Kezünk Kereszt vonásával, Ekklésiánk és Helységünk szokott petsétjeivel megerősített 

Kötelezvényünket Dombegyházán Jánuárius 10én 1844. 

 

Feljegyzette á Predikátor    A Dombegyházi Ekklésia és Helység 

  Varga István mk.    Elöljárói: u: m: 

Nagy Sámuel X    Bíró. Jenei János KezeX vonása 

      Törvénbíró: Zabán István KezeX vonása 

      Esküdt: Juhos János KezeX vonása 

      Közlakosoként Czeglédi Sándor KezeX vonása 

        Kotsis Mihály KezeX vonása 

        Kis Tamás KezeX vonása 

        Kelemen István KezeX vonása 

        Gyenge János  KezeX vonása 

        Gerendi Mihály KezeX vonása 

 

 

      Kis Bírák. Takáts Mihály KezeX vonása 

        Kún Albert KezeX vonása 

 

 

 

 

 

 



Hogy á túlsó oldalon megírtakat 

pontról pontra + által vettünk; s többet  

sem magunk, sem maradékaink a 

Reformata Dombegyházi Ekklésiára 

legkissebb juss keresetet (?) nem fo 

gunk formálni: ezennel nevünk  

alá írásával, Helységünk petsét 

jével erősítjük. Nagy Majláthon 

Februarius 5-én 1844 

     

 Vincze Mihály Bíró 

     

 Balázs Tamás eskütt 

     

 Tarkó János eskütt 

     

 Curátor Tokaji Mihály 

     

 Ketskeméthi Mihály Jegyző …. 

     

    

 Predikátorunk nem lévén 

az Ekklésia petsétjét reá  

teszi Ketskeméthi Mihály  

 Tanító msk 

 

+ Nagy Majláthi Ekklánk részére 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


