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A nagyszé kelyi né metaikú  református
egyházkö zsé g törté netí  dokumentumaiból

A Naau-Szé helai nanqólium szerint reflrmált né uetaihú  ega"

hdztagok,  seí  Né metorszáObóL é s pediq leqnaqyobb ré szben a

í els  reimsi kerületbó1: u.m. a hessen-kasseli landqrlfságból, a

hessen-hanaui, nassau-Oraniai-, é s Isenburgi feledelemsé gehb 
kiiltöztek be ide az lll4-es esztendftól hezdve egé sz l722-ig,
amikor önáIló anua-equházat alahí tottak- Ezen bevdndorldsi

id szakban az akkor itt már lé tezett ynaguaraí kú  evanqé Iium
szerint reformált hí vek lelké szé nek , Hlllósi Ádámnak szolqálatát
vetté k iqé ntrbe a né metalkú  hí veft is,.. mí gnem 1722,ben az
eguház meqalahulása után kül n lelké szt hoztak maguknak
Né metorsziaból. Ezen id tó1 foava a hövetkez  lelké szek voltak
ezen eqqházban,

l. weitzel Fridrich l722, ]uni, 8,-l727, Nov, 7,

Meghalt 50 é ves korában.
2. Szalbach Fridrich Kar 1728. Auc.6.-1744.
Az isenburg-birsteini grófságból, Langenselbold

helysé gb l.
l728, aug. 8-án tartotta beköszön  beszé dé t, Tex,

tus. Jelené sek könwe l4,6-7. Halála nap|a nincs beje,
gyezve, azonban március 30-án mé g halotti beszé det
tartott, ebb l következtetve valószí n leg áprilisban
halt meg.

Maurer május l0.-é n már itt Volt.
Ennek a lelké sznek idejé ben csatoltatott ide mint

leányegyház a mórágyi, most már nagy é s né pes anya-
egyház, melynek anyakön!.r'eit is ez a lelké sz kezdette
Vezetni,

3, Maurer Konrad Geoí g l744, május l0.-l75l,
auguSZtus 20.

Meghalt 47 é ves korában.
Hessen-kasseli landgrófságból, Sterbfritz helysé g-

b l- 1744. május l4-é n tartotta beköszönt  beszé dé t,
Textus: ]elemiáS l: 7,8.

4. Losonczl Pap Sámuel 175l. octóber 30. - 1759,
április ló,

Nógrád megyei Losoncz városában született.
Theológiai tanulmányait vé gezve, ké t óvig mé g

Sweitzban hallgatta a hittanszaki tudományokat. Ha-
zajövetele után Helmeczi IStVán espeles felszólí tása
fol1tán foglalta el ezen egyházban a lelké szi áliomást,

l759. április ló-án ezen állomásról leköszönvé n
paksra ment lelké sznek. Beköszönt  beszé d Textusa,
Róma l:7.

5, szeé  Gottlieb |ános l759, juni 9, - l7ó4. április ó,

Isenburgi herczegsé gb l, hoi atyia See Konrad
Ludvig udvari lelké sz volt,

Betz Gaspar egyháztag ment ki é s hozta meg az egy,
ház lelké szé ül- Juni 9-é n é Ikezett meg, s utána köVet-

kez  vasárnap tartá meg bekóSzönt  beszé djé t: I
Thess:5:24, (Ké s bbi jegyzé s: özvegye l7óó-ban hunyt
el, neve nincs bejegyezve, )

ó. Keck Iohan lakob 1764. november 16, - )786,
január l7,

Született a Szolmi grófságban Eber stadtban,
Nassau-dillenburgi herczegsé gben, a herborni egyete-
men volt ké s bb tanár 14 é vig- F,z 

'764-iké v 
iunius 4-

é n kapott meghí vást ezen egyháztól. Az akkori egyházi
gondnok Smidt ]ohan ment ki é rette s hozta is  t ide
kocsin, Elindulta szeptember hó 24-é n é s hé t heti sok
bajial s veszé llyel iáró utazás után november ]ó-án
é rkeztek meg í aZ egé sz utazáSi költsé g, mint a szám,
adásokból o]vasható 33 f váltópé nz Vo]t) nejé Ve] s öt
gyermeké ve1 együtt,

Született l730, máius 2l-é n KeckWilhelm é s Brück
Kat-E]isabetha szül it l, Tehát 34 é ves voit, amikor
ezen egyházban a lelké szi állomást elfogialta,

l78ó. ianuár l7-é n er s szé lhüdé s következté benA Nagyszé kely Alapí tvány ktadványa l99E-ból.



teljesen megbé nult, s helyette aZ akkortájban külföld-
r l hazaé rkezett fia Keck Heinrich Daniel vé gezte a lel-
ké szi teend ket, mí gnem 3 é v l hóig é S l hé tig tartó
kí nos betegsé g után meghalt l789, február 24-é n du,
egy órakor,

É ]t 58 é Vet,9 hónapot é S 3 napot,
7. Keck Heinrich Daniel l78ó, januáí  17, - 1809,

november 4.
Született a nassau-dillenburgi herczegsé gben

Herbornban Keck ]ohan Jakob é s Klonk Augusztina -
E]isabetha szül iI | az l754-ik é v május hó 31-ik nap-
ján,

A hittanszaki tanfolyamot vé gezve Debreczenben,
ugyanott a szeniori hivatalt is viselte, azután pedig a
Sweiczi é s hollandiai egyetemeken a bölcsé szeti é s
hittanszaki tudományokban né gy é vig ké pezte magát,
vé gre l78ó-ban visszaté rt hazájába é s Pestre é rkezve
aZ ottani egyetemhez, mint szinté n egyidej leg a pá-
pai é s kecskemé ti f iskolákhoz is tanári meghí vást ka-
pott.

Alig azonban, hogy Pestre megé rkezett, Vette a SZo,
morú  hí rt, mely szerint a nagyszé kelyi egyházban lel-
ké szked  atyját szé Ihüdé s é rte, minek következté ben
az hivatalainak viselé sé re teljesen ké ptelenné  lett,
Hogy tehát a beteg tehetetlen atylán segí tve legyen, a
fela|ánlott fé nyes é s megtisztel  állásoknak egyiké t se
fogadta el, hanem sietett haladé ktalanul haza, ahol is
az egyházi fels sé g ]óváhagyásával ós rendeleté re a
lelké szi hivata]t azonnal átvette, é s ezt a legáldáso-
sabb sikerrel fol1tatta egé sz halála napjáig-

Az   lelké szkedé se idejé ben az   eré lyes é s bölcs
igazgatása alatt, az   fáradhatatlan tevé kenysé ge é s
folytonos buzdí tásai folytán szerezté k be a hí Vek l790
- l80ó nagy mé rv  önmegadóztatás rltján é s közmun-
kák teljesí té sé vel azt a tekinté lyes, köze1 24 ezer fo-
rintnyi ósSzeget, mellyel a most fennálló dí szes temp-
lomot felé pí tetté k, mint sZinté n a mostani lelké szlak-
hoz is az anyagokat nagyré szben beszerezhetté k,

AZ   indí tványára é s sok utánalárása fol}tán lé tesí t-

tetett itt aZ a ó osztályos gymnázium is, mely ké s bb,
ti, l8l2. november l5-é n Gyönkre té tetett át,

A hitbuzgó lelké sz, a bölcs é s eré lyes kormányzó,
aki ezen egyházban üdvös taní tásaival é s hasznos in-
té zkedé seivel oly igen áldott emlé ket hagyott maga
után, é s a ki az egyházmegyé nek is hosszú  id n át é r,
demes tanács bí rája, majd hat esztendeig pé ldás é s jó
rendet szabó esperese volt, meghalt az l809-ik é v no-
vember hó 4-é n. É lt 55 é Vet,5 hónapot é s 

' 
napot,

Szolgálati ideje volt: 23 é v é s I0 hó,
A boldogult le]ké sz é rdemeinek elismeré sé ül az

egyház az özvegynek egy é s fé l kegyé vet adván, ez id 
tartama alatt a köZönsé ges isteni tiszteletet az akkori
taní tó, ]anson Konrad vé gezte, a keresztelé si, esketé si
é s urvacsorai alkalmaknáI pedig felváltva a helybé li
magyar egyház lelké sze, mint szinté n a gyönki é s
miszlai lelké szek fungáltak, mely szolgálaté rt az egy-
házmegye rendelete szerint fizetett aZ egyház a taní tó-
nak 300 f, a n.szé kelyi magyar lelké sznek ó0 f, a gyönki
é s misz]ai lelké szeknek 50,50 f, összesen l00 f,

A másfé l kegyé v letelté vel lelké szül választatott a
boldogult lelké sznek unoka öccse, né hai Keck ]ohan
]akobnak els  szülött leányátoli unokála:

8. Peremartoni Nagy Dániel l8l l juni 12_ - |829
deczember 29,

Született az l775-ik esztend  deczember havának 2-
ik napján,

E lelké szr l egyé bb adatot az egyház anya könyvei-
ben feljegyezve nem találtam, mint azt, hogy   mie-
l tt ezen egyház lelké szé ül megválasztatott, már l2
é ven át a móIágyi né metajkú  egyház lelké sze volt, it-
teni lelké szkedé se ideie alatt hivatalos teend iben a
legnagyobb pontosságot é s le]kiismeretessé get
tanusí totta- Ezen kí vüI az egyházi é let közügyei körül
é ppen ugy mint a polgári társadalomban tevé keny
szerepet Vitt ,. S mint Tolna megye tábla bí ráia, mint
egyházmegyei é s egyházkerületi tanácsbí ró, mint egy-
házmegyei é s egyházkerületi pé nztárnok általános el-
ismeré sre é S tiSzteletre é rdemesí tette magát,

3372



Meghalt l829-ik é v deczember hó 24-ik napján,
É lt 54 é Vet é S 22 napot, ltteni szolgálati ideie volt

l8 é v é s ó hó.
A boldogult halála után, ennek özvegyé nek az egy-

ház egy kegyé vet adván, ez id  tartama alatt az egyhá-
zat helyettes lelké szek gondozták, é s pedig,

]830, január 2r. - 1830- május l5, Kun Pál 1830,
máius l5, - l83l. iuni. 12, Szászi István,

A kegy é v letelte után választatott né hai Keck
Heinrich Danielnek másod szülött fia, az I7 64-1sen be-
köItözött Keck ]ohan ]akob unokája:

9. Keck Daniel 183l. iuni. l2,- 1849. aug- l0,
SZületett Nagy-Szé kelyben Keck Heinrich Daniel é s

Szikszai Sofia szú l it l az l800ik é v január hó 2l-é n,
A gymnaziumi tanfolyamot kezdette Nagy Szé kely-

ben, majd folytatta cyönkön é s debreczenben, ahol a
hittanszaki tudományokat is hallgatta,

Voh ké t é vig (823-24) rektorian Kis Úl SzálláSon,
Kölesden segé dlelké sz, Dunaszentgyörgyön rendes
lelké sz, ahonné t vé gre ezen egyházba kapott meghí -
vást, Hogy miké nt töltötte be helyé t, s felelt meg hi-
vatásának e lelké sz?: eí re né zve í té letet mondani e so-
rok í rója - a boldogultnak fia magát illeté kesnek nem
tartja - é s é ppen ezé rt csak annyit 1egyez fel itt e la-
pon, ami mé g most is - a boldogult lelké sznek ez
el tí  37 é wel törté nt ha]ála után is köztudomású  do-
log, hogy ti,: ,,a hí vei által szeretve tisztelt lelkipász,
tornak - a társas körökben általánosan kedvelt egyé -
nisé gnek - a lelkes é s lelkesí teni tudó hazafinak, - a
megyei gy lé seken hatalmas szónoklatairól ismert
tábla bí rának, - az ügybuzgó é s tapintatos esperes,
nek, - a munkás é s pontos egyházkerú leti pé nztárnok-
nak kora halála fölött mindenütt a leg szinté bb ré sz,
Vé t é s fáidalom nyilvánult" meghalt az l849,ik é V au-
gusztus hó l0,é n. É lt 49 é vet, ó hónapot é s 20 napot.

ltteni Szolgálati ideje volt 18 é v 2 hó,
Káplánai Voltak:
l. Blarsek Károly
2. Sziládi László, ké s bb helybé li magyar lelké sz,

majd ságvári, utóbb halasi lelké sz.
3. Gá| György, ké s bb helybé li magyar lelké sz, ma|d

kiliti, utóbb k röshegyi Ielké sz
4- Kisz Ado]f, ké s bb Soóvei lelké sz,
5, Szalai Károly
ó. Parrag lános, ké s bb n,szokolyi lelké sz
7. Sörös István, ké s bb büsüi lelké sz, a b, lelké sz

halála után, a kegy é v alatt ezen utóbbi s.lelké sz ad-
minisztrálta az egyházat, mindaddig, mí g a világi ha-
tóság köZbelé pé sé vel (megjegyzend , hogy a hí vek az
egyházfels sé g többszörös sürget  felhí vására sem
akartak ]elké szt választani, kijelentvé n, hogy ab, lel-
ké sz hittant hallgató Zsigmond fia nem vé gez, s í gy
vá]asztható nem lé szen, le|ké szválasztásra gondolni
sem hailandók,.. hanem kí vánják, hogy addig az egy-
ház s, lelké szek által gondoztassé k) meg nem válasz-
tatott rendes lelké szül:

l0. Szászl lstván 1850, november l0, - l8ó4, iú ni-
vs 27,

Született Sárkeresztú ron Szászi ]ános é s Nagy Ju]i-
anna szül kt l az l800-as é v febr hó 21,iké n. Tanult

Debrecenben é s Bé csben, Volt seg, lelké sz Cyönkön
l828-1830,, azután hely, lelké sz Nagyszé keiyben l830-
l83l, juni, l2,

Somogy-Tulban rendes lelké sz l834-ig, honnan
Nagy-Szokolyba kapott meghí vást, s ott lelké szkedett,
amí gnem l850. november l0-é n ezen egyházba jött,
hol halála napjáig mint h  é s buzgó lelkipásztor m -
kodoII

Mint közvet]en utódia, ki munkásságáról leginkább
vagyok ké pes az általa vezetett jegyz , é s anyakönyvek
alap|án, mint szinté n a mé g é J  nemzedé k nyilatkoza-
tai szerint kizárólag í té lni: keil hogy kijelentsem, mi-
szerint  , mint hivatását teljesen áté rezni tudó lelké sz
megtett minden lehet t arra né zve, hogy egyház é s is-
kolakönyvei egyiránt a legiobb rendben legyenek,.,

szé lhú dé s következté ben hirtelen halállal mú lt ki az
l844-es é V junius hó 27-dik napján. É it ó4 é vet é s 4 hó,
napot. Itteni szolgálati ideie volt l3 é v, 7 hó, 17 nap,

Káplánai voltak:
l. Mányoky Tamás, ké s bb magyar-szé kelyi, aztán

gyönki, vé gre ismé t magyarszé kelyi leIké sz.
2. Sedris Frigyes, ké s bb taní tó káptalan Mogyoró-

don
3. Császár Dániel, ké s bb gyönki magyar lelké sz, é s

azután tábori lelké sz.
4. A kegyé v alatt Tomori Sándor rendeltetett ide

hely, lelké szül, ki azután né medi h, lelké sz ]ett, é s ott
elmé jé ben megháborodván nem sokára meghalt,

A kegyé v letelté vel lelké szül választatott:
l l. Keck Endre
Született Nagy-Szé kelyben Keck Dániel é s Boross

Zsuzsanna szül kt l az l837-es é v április hó ll-ik
nap|án-

A gymnáziumi els  né gy tanfolyamot Gyönkön, az
ötödiket magán ú ton Szilas Balháson (?), a hatot iS-
mé t Gyönkön, a7-,8.,9. osztályt Pápán Vé gezte, a hit-
tanszaki tudományokat pedig Debreczenben hallgat-
ta,

Tanulmányainak befejezte után nevel  volt Tisza
Füreden Nánási Gyula ú r gyermekei me]lett l859-t l
18óO-ig. A lelké szi vizsgára ké szülé s ideje alatt Ó Szi,
vacson Keck Zsigmond lelké sz bátyjánál, majd
Gyönkön Mányoki Tamás lelké szné l tartózkodott, S

azoknak a lelké szi teend k körú l segí tsé gökre volt.
Az els  lelké szi vizsgát Debreczenben, a másodikat

Budapesten letevé n az 1842-es é v máius havától
kezdve segé dlelké sz volt Gyönkön mindaddig, mí g
Mányoki Tamás hivataláról lemondván, annak helyé re
rendes lelké szül meg nem választatott az l844-ik é v
tavaszán, egy é v letelte után pedig ezen egyházban
kapott meghí Vást, ho] azóta lstent l nyeí t ereie é s te-
hetsé ge szerint m ködik s várja é s ké ri a Mindenható-
tól az áldást é s sikert munkálára-

Káptalanai voltak eddig:
1, Hoffman Dávid, ké s bb Baluraz Úivárosi lelké sz

I87 3_7 4
2. Vámos Károly, ké s bb Kis-Hartai, majd Sós-

VerIlKel lelKeSz l //)-/ó
3, Schleining Wilmos evg, ké s bb Köttcsei lelké sz

I877
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4, ISmé t Vámos Károly l878
5, Káie] ]ózsef, ké s bb szödi le]ké sz l879
ó, lsmé t Vámos Károly egy ideig l88l
7. Thury Károly, ké s bb k röshegyi h, lelké sz

1882_8ó
8, ]urány Gusztáv csak pár hé tig l88ó, juli l-t l aug

I5-ie9. BicZó Zsigmond 188ó, szeptember l-t l 1892,
máius 1,ig 10. ifi, Keck Endre, a rendes lelké sz fia

l8ó5, julius ló

Lelké szkedósem ideje alatt eddig
a következ  feljeqazé sre mé ltó esemé wJek

törté ntek:

l, A Templom kí vül s bel l kiiaví ttatott, meszelve
lett, Került 870 f (l87l )

2, Egy ú j, a harmadik taní tói állomás tervezve lett,
mire né zve az egyház egy beJs  telket vett, s arra isko-
lát é pí ttetett, (l873) Belekerült mintegy 2700 forintba.

3, A he]v, hitv, é s ág, hitv, hí Vek egyesültek (l873)
4, Az orgona Országh Sándor b,pesti é pí té sz által

kiiaví ttatott (l880) Került 874 forintba.
5. P,z Úr asztala dí szes rácsozattaI körülvé tetett. Ke-

rült l89f, 34k., amit a hí vek adakoztak, (1880)
ó, Takaré kpé nztár a]apí ttatott, ( l882) melynek t ké -

je jelenleg l380 f, E takaré kpé nztáI jövedelmé t ké pe-
zlk:

l. Önké ntes adakozások 2, A bünteté s pé nzek mit a
közsé g bí ráia é s az egyházgondnok id r l id re be,
szolgáltatnak. 3, A gabona felesleg, a mi az un,
harangozó,buzából megmarad az egyh, javára, 4. Az
egyháztagokra é vr l é vre kivetett adó,

Cé lja e takaré kpé nztáí  lé tesí té Sé nek az, hogy ez ál,
tal az egyház egy o]y t ké re tehessen szert, melynek
kamatjaiból id vel vagy egé szben, vaqq legalább ré sz-
ben az egyh, hivatalnokok fizeté se kikerüljön. Mindad-
dig tehát, mí g egy ily tekinté lyes öSszeg együtt nem
leszen, a kamatok is t ké sí tetni fognak,

7. Iskolai pé nztár lé tesí ttetett (l882)
]övedelme; l, Az iskolai mulasztások után befolyó

bünteté s pé nz, 2. A politikai köZsé g által é vr l é vre e
cé Ira felajánlott három szeké r szé nának ára, 3, önké n-
tes adakozások.

Czé lja: hogy a t ke é vi kamatjaiból a kell  tanszerek
beszereztessenek s a szegé nyebb sorsú  tankötelesek
is ebb i láttatnak el a szüksé ges tankön},rrekke]. lelen-
leg ezen e pé nztárnak 420 f t ké je van.

8, A feletté bb elszaporodott vadházasságok meg-
szünteté se czé llából az egyházi el ljáróság eré lyes in-
té zkedé seket tett (l884)

Kimondotta ugyanis, miszerint a vadházasságokat
Közbotránynak tekinti s mint ilyen ellen a zsinati
törv,ek álta] adott utasí tás é rtelmé ben fegyelmi eliá-
rást fog alkalmazni,

9, Elhatároztatott egy 4,ik taní tói állomás szervezé -
sé nek szüksé gessé ge ( l88ó)

S ezzel kapcsolatban elhatároztatott, hogy a 4-ik ta-
ní tó számára egy lakás, mint szinté n 4 ú i a törvé nyek
kelIé keinek megfelel  tanterem é pí ttessé k a közel iö-
v ben már,
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Egyházi adó czí mé n e czé lra ez é vben már befizet-
tek a hí vek 280 f-t (l88ó)

Ugyanezen czé lra befizettek a hí vek l887-es é vben
332 f 93 kr {1887)

Ugyanezen czé lra befizettek a hí vek 287 f-ot l888
l0, AZ ú jonnan é pí tend  iskola helyisé gé ül megvet-

te az egyház a szomszé d Neidert ]ohan kovácsnak há-
zát é s udvarát 1250 f-é rt (1889)

1 t, Egy ú i emeletes iskola, mely áll né gy tanterem-
b l, egy tanácsteremb l, egy könyvtárból é s egy szer-
tárból é pí ttetett,- ú gyszinté n árnyé kszé kek külön a lá-
nyok é s fiú k ré szé re, Került az isko]a ké zimunkákat é s
fuvarokat nem számí tva:

l 1,733 f 88 kr-ban (1889)
l2, A 4-ik taní tó számára egy három szobából é s

konyhából álIó lakás ké szí ttetett
l3. Ugyanez é vben a 4-ik taní tói áliomásra 400 f fi-

zeté ssel taní tó Választatott ( l890)

Az egyház meqalakuldsa óta lé tezett
é s lé tez  csalddnevek bet rendben

|]egyzí s: az aláhú zott csalód, vagy vezeté knevek mé q mlst is
megvannak az egtlházban,)

l892
Ammenhauser, Ackerman, Altin, Althin, Althen,

Amicus, Adler, Alt, Appel, Apfel, Altheim, Arnold,
Aking vagy Altin?, Ahl, Aron, Auffahrt.

Bót, Brudel, Büttnet Bauet Bí é meI é S Pré mer,
Biaese1 Berck, Birk, Bere, Brú d, Bjlzner, Braun, Becker,
Bartel, Barthel, Bannoch, Baurendorf, BetZ é s PöcZ,
Boller, Braubach, Bauman, Brest, BeSt, Brieckman,
Bör, Bohren, Beck, Bauss, !fu4, Bersel, Berscht,
Bé chtl, Burckhard, Böchlet Beier, Breul.

Cappel é s Kappel, Cuntel]on é s Konterlon, carl,
Caeuper, Ceiber, Creb,

Dörr, Dür, Demuth, Deuchert, Denzenbach, Daum,
Dirmer, Dermer, Deringe1 DiIl, Diel, Decker, Deckert,
Diepel, DitZeI, Dewald, Deissenroth, DoIn.

Eyter, Eulet Esterlein é s Vesterlein, Ede]ini, Eckel,
Eisenachet Eisenauer, Ehrling, Ehrlich, Eyring, Em-
mert, Eckhard, Erlebruch. 

*

Fraind, Fürtet Vortel, Ieteí , Frölich, Franck, Fried,
man, Feuerstein, Follert, Ferbet Frickinger, Fauszt,
Freiman, Fuks, Frischkorn, Fiks, Fücks, Fönd, Fenel,
Fischer, Fore1], Feche1 Förche1 First, Franz, Frilsch,
Funcke1, Frittman

Criesman, Gunckel, Gerberich, Geiqet Gertenbach,
Gruner, Groshans, Greb, Gerhard, Gelb, Gerlach, Gert-
ner Griff, Guthman, Gutermuth, Glöckneí , Grüng, GeI-
ber, cuntrum, Condorum, Graff, Gré ber, Gerth, GIün-
wald, Günnther, Gauderon, Grundth, Gross.

Heiderich, Heilman, HanfelIer, Hambuch, Hain-



b!eh, Henckel, Hinkel, Hamberger, Hambureet Hart-
man, Hildebrand, Hoizapfel, Heid, Hohn, Hahn,
Hausman, Holb, Hock, Hörnet Hoffman, Hain, Hovn,
Eq!!, HeSs, Herman, Hilqert, Hedderich, Herzog,
Heus, Herbort, Heck, Heckert, Heckart, Holzheimer,
Hhertenr d, Hergenroder, Haffner, Herdinger, Haa§,
Holtzmer, Hoy vagy Hoin, Habel, Henssler, Höffentí é -
get Hetteing, Hettig, Hettich, Heil, Hohman, Hüpfel,
Heizenr der, Hanisch, Heyer, Harnsz, Hügel, Hjrsch,
Hanssel, Holweiget Hauber, Haupert, Haüser,

lakob, Iffland, lnerloh, lszlóh, Ivó, Ickesz, lanson,
Iost, Ihm, Iungkuí t, Iunghain, Igel, ]ung,

(99[, Kaufstein, Kalbf]eisch, Kí afft, K]osterman,
Knoh, Knoch, Komer, Knittel, Krebsz, Kahmer, Corner,
Kornet Kappel, Kauffman, Kalckoff, Kalb, Kahl, Klin-
eenstein, Kirchner, K]ein, Klaus, Kaussfeld. Körber,
Cörper, Kieisz, Keiffer, Kunvath, &ek, Kreuzet Ké hl,
Kerb, Kleb, K feI, Kern, Kühlthan, Kranich, Krutvur,
Köhl, Kram, Kerlet Kleber, Kohn, Kulerth,

Lós, Larbach, Leineweben, Lampman, lcfu, Lang,
Linck, Lenicher, Leninger, Lahm, Lorey, Lorasch, LgL
man, Leipold, Lauch, lcleh, Lanert, Landeck, Lippert,
Lambert, Lamp, Leonhand, Lormm, Lenig, Liegel-
bach, Leibig, L rincz,

Me!z, Mum, Mom, Müller, May, Maas, Muckel,
Mohn, Minheffer, Minh fer Moses, Maurer, Meiring,
Martin, Muth, Meinhart, 

*

Nenterz, Neidert, Neuhauset Neumayel, Nónig,
Naqel, Nestel, Nettlin, Nettling, Nüchtern, Nödling,
Ne]ck, Neschel.

Opfer Opper, Öel, Öeder, Ostbergel, Otterbein, Op-
penheim, öelman, Öelenberger, Osterwald, Oester-
lein,

Paooler, Bepler, Pröscher, Prescher, Paul, Paff, Pfaff,
Pí eil, Pabst, Pressel,

Reinhard, ReiZ, B§]!, Ried, Röth, Ré th, R diger, Rö-
de1, Rittet Rottenbiller, R d, Rückert, Ries, Röetel,
Ruppert, Rück, Roth, Reining, Ruffscheneider Ral],
Rohrbach, Reicheí t, Reuss, Ronsch, RauCh, Raite],
Reuter, Rieb, Reibeí ,

Schoff, Stefan, Stockum, Schmitt, Schmidt, Sieber,
Si]]ing, Schwind, Schlapp, Salbach, Sneider, Schaef-
för, Sché ffer, Sames, Schifferstein, Spangenberger,
Scherer, Schuler, Schwarz, Stühler, Stieler Schület
Schieler, Stroh, Soltzer, Sultzeí , Schvól, Schüsvler
Schiessler, Schlingloff, Schreiber, Seibert, Stettler,
Schmick, Schlegel, Spielman, Schemel, Seiffert,
Stovs, Streck, Schürck, Schirck, St bet Stieber, Seil-
bach vagy Valbach, Seyde, Schnürlein, Schetzlein,
Seé , Stamm, Stumpf, Schad, Strott, Schom, Sonnuhr,
Seiten, Seeleheim, Steg, Schneizer, Szauet Schell,
Stark, Schreck, Schré n, Stein, Schmeer, Schlidt,
Scheop, Schma],

Türck, Taubstein, Trauttman, Thenlald, Teffener,
Teffner, Thoris, Thier, Thönges, Trapp, Tzemel,

Umqel, Unqar, Ulrich, 
*

Volck, Vogel, Vo]ckemer, Vogeler, Vadel, Wilhelm,
Wald, Weisenauer, Vy'örnet Werner, Wannemacher,
Wachtel, Weigand, Wieand, Wiand, Wahn, Willig,
Wegman, Wertrel, WiIch, Wagner, Winckelet Winckel,
Walck, Wies, Walter, Weisling, Wolf, Wohlschlágel,
Wiedrig, Wirth, Weisenberge1 Weber

Zinn, Zirke1, Zimmer, Zinkann, Zeth, Zel)er, Zieg,
Zieglet Zimmeí men,

összeállí totta keck Endre reí ormátus lelké sz,
I887. február 20.

sché ner Mihály raiza


