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Paticsfalú talpas templom építéséről:  

A Markocziak a nélkűl, hogy illető jó Esperesüknek nagy Tiszteletű Kádas Imre Úrnak Nagy 

Harsányba vagy AlEsperes N.ti. Mázsó Lajos Úrnak Nagytothfaluban előbb akaratjokat jelentették 

volna – 1820ik évben Talpfundamentomra – sövénnyel rekesztett sárzott falra de csinosan Málterrel 

kiformázva – és fa zsindely tetőre – (...) - elég nagyságban épitettek Templomot – ami 1824ik évben 

csak ugyan el is készűlt egésszen amikor Elöimádkozot is kértek. A templom építése nem 

jelentésiért meg dorgáltattak és Előimádkozot sem kaptak – 1828ik évig amikor hozzájok 

rendeltetett Halasi születésű Ajkai Nagy Antal – ez év mulva nőtlen állapotban el halálozván -

rendelődött helyibe Végh Mihály kit 11. évig volt Markoczi lakása után, fel váltott Varga Péter – ezt 

ismét 9 évi Markoczon lakása utánn fel váltotta Iványos Sámuel e sorok iroja 1850ik évi Április 

24én, és most 10ik éve lakik a kis gyülekezetben.  

 

 

A Markoczi filiális Ekklésia Orátoriuma felszentelődött augusztus 11én 1833ik évbe. Az Esperesi 

személt viselte T: Tudos Kóssa Dániel Gyűdi Predikátor. Actor volt T:T. Illyés István Iványi 

Predikátor. - Az Ur vacsorját osztotta T: Tudos Jeremiás Sámuel Vaiszloi Predikátor, kívülről a 

szolgálatot tette T: T: Szanyi István Drávafoki Predikátor. - feljegyzette Bekö Gábor Bogdásai 

helvét hitvallásu Predikátor.  

 

 

 

A mostani templom alapkövének letételéről:  

A Markoczi Református Leány Egyház, kemény anyagokból készűlt Templomát – szép és jó 

bádoggal fedett csinos Tornyát 1853d évi September hó 14d napján Pénteken délelötti hó 11. és 12. 

ora közt Isten neve segitségűl való hívásával kezdette meg leg először építetni, és alapját letétetni.  

(…)  

A Templom alapjába tétettek ezűst huszasok – tízesek – hatkrajczárosok. – 1 – 2 garasosok – egy 

darabba 2. frosok – 1. 2. 3. frosok. Maga e' sorok iroja a' boldog üdőből 1848. 1849dik évről 

Magyar Kőr iratú egy darab huszast – egy darab tízest – egy darab hat krajczárost ezüstből, és 

néhány darab rendetlen kerekségű Római régi pénz nemeket és a' fundamentomba tett 

pénzenemekhez adott.  

Az író, minden házi gazdát, családostól egy iv nagyságú papírosra le írván, a' Hellység és Egyház 

Elöljároi nevét és – a' nevekkel bé írott papiros összve göngyölttetvén – egy drága olajjal töltött 

övegbe tétetett – bé pecséltetett és a fundamentomba letett pénzhez a tégla űregébe záratván 

Málteros téglával felűlről örökre bé fedetett. A Pénz és az olajos öveg a' templom tornya nyugosti 

vállánál – az uttsza follyásába délről – a toronyfaltol nyugost felől 3. súk távolságra – 4. suk 

mélységnyire vagyon a' fundamentomba a' Luni fundusa felöl.  

A szertartás végeztével a Markoczi gyülekezet nagyjai – kicsinnyei – szóval minden házi gazda 

családostol – az alap kő körül a kedvezö esti jó üdőben meg telepedvén – ki ki hazulrol magával 

enni valot hozva – az Ekkézsia pénzén vett 3. akó veres bor el kelése után, minden családfő tagostol  

- ki elöbb ki utobb házikojába haza tért.  

(…)  

Bejegyezte a most és ez után élö Maradékok túdomására Markoczon September hó 8án 1859ik 

évben Iványos Sámuel helybeli Előimádkozó 

 

 

 

 



Faiskola – gyümölcsös – kerthasználat: 

1870dik év tavaszán Markoczi öreg Bíró Mihály hozzám jövén s töllem a fa iskolát a fennt irt évre 

kérendő így: hogy az egész 100. □ öl térségü kert használatáért hoz a fa iskolában 100 darab vad 

alma és vad körte tsemetét; - Én mint a megyei bizottmány és a kereskedelmi minisztérium által a 

faiskola kezelésével meg bizott úgy intézkedtem: hogy Bíró Mihály mint kinek neje községi bába 

 több mint 25 éven tul – és Cseh János községi kis viró – a fa iskolát osszák két felé – és mindenik 

hozzon 50. 50. darab – s ketten 100. vad csemetét a fa iskolában. Bíró Mihály örömmel vállalkozott 

az 50 – v agy akár a 100 vad csemet fáskertbe hozására 's be plántálására; de Cseh János azt mondta: 

hogy ő egy darab fát sem hoz a fáskertbe – hanem az egész fáskertért fizet 2 uj forintot; mivel azt 

Balázs János biró azt neki úgy adta át azon (…..) = és pedig a Gondnok Balázs József jelenlétében 

hogy a kisbiró jobban meg érdemli az egész faiskola használatát, mint a falu bábája.  

 

 

Tanítói fundus építéséről, parókia mögötti gyümölcsös telepítéséről:  
Markótzon – mind a tanitoi fundus nagy ház belsőség – ami 1850ik év előtt tsekély kis hely volt – 

Iványos Sámuel Elöimádkozo tanitó üdejében annak fáradozása 's közbenjárása után lett meg 

nagyobbittatva mind pedig nemesitett gyümölcsfákkal be ültetve – mint szinte a temetö kert is 

nagyobbitva 's az író által a temetö – alma – szilvafa – megy – baratz – cseresznye – körte fákkal be 

plántálva a sáncz kertését szép jegenye 's akátza fákkal itt ott beültetve. (…..) 

A tsinos – és kemény anyagbol épült uj templom – a diszes Elöimádkozoi tanitoi lak mind ujbol 

épültek – a régi rosszak rozzantak helyében – 's utodaim ez után nem aggodhatnak azon – hogy 

többé nekik – mint nekem – a Markóczi tagadhatatlan hideg keblü és a közjó iránt érdeklödni nem 

szeretö lakosok számtalan akadályokat görditettek elibém. 

 

 

 


