JELENTÉS

78.247 sz. A SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS
EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁRGYI
EMLÉKEINEK FELMÉRÉSE
c. OTKA pályázatról

A kutatás során a felvidéki magyar református egyházközségek
felmérését végeztük. A pályázat eredeti célkitűzése az Abaúj-Tornai
Egyházmegyében már folyó munka kapcsán a hátralévő
egyházközségek, valamint a teljes Gömöri és a Barcsi Egyházmegye
felmérése szerepelt.
A munka során sikerült a tervezettnél gyorsabban haladni, mivel
több időt tudtunk a terepen tölteni, így 2012-ben halasztást kértünk
azzal a indokkal, hogy szeretnénk a teljes Felvidéket végigjárni. Az
engedély megadása tette lehetővé, hogy az eredeti határidő – 2012 helyett 2013-ban fejezzük be a kutatást.
Az Abauj-Tornai Egyházmegyében 17 gyülekezetet mértünk fel,
ez az Egyházmegye harmadát tette ki. A többi egyházmegye teljes
anyaga összeírásra került. A Gömöri Egyházmegyében 60, a Barsi
Egyházmegyében 44, a Komáromi Egyházmegyében 32, a Pozsonyi
Egyházmegyében 33 gyülekezet, összesen 186 gyülekezet tárgyi
emlékanyagát írtuk össze. A felmért tárgyak száma 6433 db.
A templomkülsők, templombelsők, a klenódiumok tárgyfotóinak
száma 10.000, ezeket beleltároztuk. A tárgyakról pontos muzeológiai
kartonokat készítettünk, amelyeken hivatkozunk a fényképek leltári
számára.
A kutatási időszak alatt minden évben előadásokat tartottunk a
Doktorok Kollégiuma évente megrendezett konferenciáján, azaz öt
alkalommal. Ugyancsak résztvettünk a tervezetben is szereplő a
veszprémi Laczkó Dezső Múzeum által két évenként szervezett Népi
vallásosság a Kárpát medencében c. konferencián. Erre kétszer került

sor, Balatonfüreden 2009-ben és Nyitrán 2011-ben. Emellett több
kisebb konferencián is tartottunk előadást, pl. 2012-ben Léván a
Kárpát medencei magyar református iskolák találkozóján.
A Doktorok Kollégiumának konferenciájára minden évben
fényképkiállítást készítettünk. 2009-ben Egy hittel, egy szívvel
reformátusok címmel az egységes magyar református egyház
egyháztestjeiről szólt. 2010-ben Ablakok a múltba címmel a boldvai
református templom ablakait mutattuk be. 2011-ben a gömöri
templomok fotóiból válogattuk, 2012-ben a gömöri festett
templommennyezetekre hívtuk fel a figyelmet.
A kutatás időtartama alatt a tudományos feldolgozást is
megkezdtük, ennek keretében több tanulmány készült. A teljes
felmérésből eddig megjelent az Abaúj-Tornai Egyházmegye 3., a
Gömöri Egyházmegye 1. kötete. 2013-ban megjelenés alatt van a
Gömöri Egyházmegye 2-3. kötete. A további kötetek megjelenéséhez
a nyomdaköltséget pályázatok útján próbáljuk megszerezni.

ÚRASZTALI ÉS KERESZTELŐEDÉNYEK, FATÁRGYAK
A kutatás jelentősége

A kutatás nagy eredményének tekinthető, hogy jelentős számú XVIIXVIII. századi ötvöstárgy került elő. Ezek feldolgozása remélhetőleg elsősorban
a felvidéki ötvösség, reményeink szerint a rimaszombati, rozsnyói ötvösségre
vonatkozóan sok új adatot hordoz.
Hasonlóan jelentős az ónedények felmérése, amelyből szintén a felvidéki
központokra találhatunk új adatokat. Itt a már ismert kassai, eperjesi műhelyek
mellett a győri ónöntésre vonatkozó ismereteink bővülhetnek.
Fontosnak érezzük a rézművességre és a bádogos mesterséghez köthető
tárgyak megismerését.
Az asztalossággal kapcsolatban az egyházládák mellett a perselyekre is
figyeltünk. Az úrasztalok és az úrvacsorai állványok között is több értékes
darabra bukkantunk.
A felmért anyagból több kisebb dolgozat készült, az ötvös és ónanyag
teljes feldolgozását az elkövetkezendőkben szeretném elvégezni.

ABAÚJ-TORNAI EGYHÁZMEGYE
NAGYRŐCE
1 db kehely fém XX. század vége
2 db kenyérosztó tál XX. század vége
RESTE
2 db kehely, ezüst XVII. század, fém XX. század
3 db kenyérosztó tál, 1 db ón XVII. század, 2 db fém XX. század
1 db boroskanna ón 1650
1 db keresztelő edény ón XIX. század
ROZSNYÓ
6 db kehely, ezüst 1905, réz 1855, fém 1 db 1905, 3 db XX. század
6 db kenyérosztó tál, 3 db ón XVIII. század, réz XIX. század, 2 db fém
XX. század
3 db boroskanna, ón 2 db XVII. század, kerámia XX. század
1 db keresztelő edény ón XVIII. század
1 db borosüveg XIX. század
1 db persely bádog XIX. század
ROZSNÓRUDNA

2 db kehely, ezüst 1700, 1916
2 db kenyérosztó tál ón XVII. század
3 db boroskanna, 2 db ón 1699, 1703, kőedény 1892
2 db keresztelő edény fém 1917.
1 db kehelytok XIX. század
SACA
2 db kehely réz 2007, XX. század
2 db keresztelő edény fém XX. század
SZÁDALMÁS
4 db kehely, ezüst 1707, 1808, fém 2 db 2007
3 db kenyérosztó tál, 1 db ón 1790, 1 db ezüst 1910, fém 1910
2 db boroskanna, ón 1660, 1792
3 db keresztelő edény, ón XIX. század, fém XX. század
1 db váza réz 1910
Egyházláda f XIX. század
Persely 2 db bádog XX. század
Tábla 1 db bádog XX. század
Feljegyzés kép papír 1797
SZÁDELŐ
3 db kehely réz XVII. század, ezüst 2 db 1905
4 db kenyérosztó tál, 3 db ón XVIII. század, 1 db fém XX. század
2 db boroskanna, ón 1793, üveg XX. század
2 db keresztelő edény üveg és fém XX. század
Úrasztala fa XIX. század
SZÁDVÁRBORSA
2 db kehely, ón XVIII. század
1 db kenyérosztó tál fém XX. század
2 db boroskanna ón XVII, XVIII. század
2 db keresztelő edény réz XX. század
Úrasztala fa XIX. század
Egyházláda fa 1788
SZALÓC
2 db pohár ezüst 1641, 1858
1 db kenyérosztó tál, fém 1882
2 db boroskanna, ón 1668, kőedény XIX. század
4 db keresztelő edény fém XX. század
Úrasztala fa XIX. század
Persely fa XIX. század
Könyvszekrény fa XIX. század
SZEPSI
8 db kehely és pohár, réz XV. század, 3 db ezüst XVI. század, 2 db réz
XVIII. század, fém 2 db XX. század, pohár ón 1822
10 db kenyérosztó tál 6 db ón 1793, 1795, 4 db XVIII. század, ezüst 1

db 1759, réz 1774, 2 db fém XX. század
2 db boroskanna ón 1794
1 db palack ón 1803.
3 db keresztelő edény ón 1 db XVIII. század, fém 2db 1914
1 db falát XIX. század
Úrasztala kő XIX. század
Egyházláda XIX. század
Persely fa XIX. század
Céhbehívó tábla 1654
Ostor XIX. század
SZESZTA
6 db kehely, 5 db ezüst 11739, 1961, 1963, 1969, XIX. század, fém 1973
5 db kenyérosztó tál, 4 db ón 1727, 1759, 1771 XIX. század, ezüst 1964,
XX. század
2 db boroskanna ón 1775,
2 db keresztelő edény fém XX. század
Váza fa XX. század
SZILICE
2 db kehely, réz XIX. század, ezüst 1899
1 db boroskanna ón 1693
2 db keresztelő edény fém XX. század
Úrasztala fa XIX. század
Úrvacsora keret fa XIX. század
TORNA
2 db kehely réz 1784, fém XX. század eleje
2 db kenyérosztó tál ón XVIII. század, réz XIX. század
1 db boroskancsó réz XIX. század
TORNAGÖRGŐ
5 db kehely réz 1783, ezüst 4 db 1775, 1784, 1911 2 db
6 db kenyérosztó tál réz XVII. század, ezüst XVIII. század, 1911, ón 2
db XVII. század, fém XX. század
5 db boroskanna, korsó 3 db ón 1665, 1686, 2 db , kőedény 2 db XIX.
század
1 db fatál XIX. század
Persely fa XIX. század
TORNAÚJFALU
2 db kehely réz 1832, fém 1937
2 db kenyérosztó tál, ón XVIII. század
2 db boroskanna, korsó 1 db ón XVIII. század, fajansz XVIII. század
2 db keresztelő edény fém 1910
Persely fa XIX. század
Úrasztala XX. század
VÍGTELKE

4 db kehely ezüst 1711, 2db1939
2 db kenyérosztó tál ón XVIII. század, ezüst 1939
2 db boroskorsó, ón XVII. század, porcelán XX. század
1 db keresztelő edény bádog XX. század
Úrvacsora állvány fa XIX. század
Úrasztala fa XIX. század
Persely fa 2 db 1805, 1880
Egyházláda fa 1889
ZSARNÓ
2 db kehely, ezüst XVIII. század, 1915
1 db kenyérosztó tál ezüst 1715
2 db boroskanna, ón1728, 1755
2 db keresztelő edény, ón 1715, fém 1908
Úrasztala fa XIX. század

BARS MEGYE
ALSÓSZECSE
1 db kehely fém XX. század
3 db kenyérosztó tál XIX., XX. század
1 db kancsó üveg XX. század
1 db keresztelő pohár fém XX. század
Úrasztala márvány XX. század
1 db persely fa XIX. század
Perselytartó pad fa XIX. század
ALSÓSZŐLLŐS
1 db fedeles kehely ezüst 1869
1 db kenyérosztó tál ezüst 1869
1 db boroskanna ón 1869
2 db keresztelő edények ón XVIII. század
Úrasztala vas és márvány 1885
Úrvacsoraállvány fa XIX. század
Persely fa XIX. század
Perselytartó lóca fa XIX. század
Zárszerkezet vas XIX. század
BAJKA
1 db kehely ezüst XX. század
3 db kenyérosztó tál ón 1888a, ezüst XX. század fém XX. század
1 db Boroskanna ón 1855
2 db keresztelőkansó fém XX. század
1 db keresztelő tál ezüst XX. század
1 db úrasztala márvány XX. század

BARACSKA
3 kehely ezüst XVII. sz. 1 db 2 db XX. század
Kenyérosztó tál 2 db XX. század
Boroskanna ón 1721
Keresztelőkancsó tállal XX. század
Templom makett
Úrvacsoraálvány XX. század
Persely 2 db XX. század
Úrasztala márvány 1861
Pad XIX. század
BARSBESE
Kehely 2 db ezüst XX. század
Kenyérosztó tál 2 db ezüst és fém
Keresztelő kancsó tállal ezüst XX. század
Egyházláda XIX. század
Szekrények 2 db XIX. század vége
Asztal XX. sázad
ÉRSEKKÉTY
2 kehely ezüst 1721, 1841.
2 db kenyérosztó tál fém XX. század
1 db Boroskanna fém 2008
Keresztelő készlet fém XIX. század
Úrvacsora állvány fa XX. század
Úrasztala fa XX. század
FARNAD
4 db kehely 1 db ezüst 1868, 1 db réz XIX. század, 2 db fém
3 db kenyérosztó tál fém XX. század
2 db boroskanna fém 1904
2 db Keresztelő készlet XX. század eleje
2 db váza fém, 1937,
Úrvacsora állvány fa, XX. század
Ürasztala márvány 1888
Perselytartó fa XX. század
FEGYVERNEK
Kehely 3 db 1 réz XVIII. 1 fém XIX. század 1 db ezüst XX. század
3 db kenyérosztó tál 2 db ezüst, 1 fém XX. század
1 db Boroskanna fém XX. század
1 db kersztelőkanna fém XX. század
1 keresztelő tál ezüst XX. század
Keresztelő medence márvány 1909
Úrasztala márvány 1891
FELSŐPÉL
Kehely 2 db fém XIX. század

Kenyérosztó tál 3 db XIX. század 1 db, 2 db XX. század 2006
Boroskabnna fém XX. század
Keresztelőkancsó fém XX. század
Úrvacsora állvány fa XIX.század
Úrasztala mávány 11874
FELSŐSZECSE
Kehely 1 db ezüst XVIII, 1 db fém XIX. század
Kenyérosztó tál 2 db fém XX. század
Boroskancsó üveg XX. zázad
Keresztelő készlet XX. század
Úrvacsora állvány fa XX. század
Úasztala márvány 1891.
GARAMLÖK
3 db kehely 1 db ezüst 1846 2 db ezüst 1950,
3 db kenyérosztó tál 1 db réz 1810, 1 db ezüst, 1 db fém XX. század
1 db borosknna fém, 1950
1 db boroskorsó kőedény XIX. század
Keresztelőkészlet sárgaréz, aluminium XX. század
Úrvacsoraállvány fa XIX. század
Úrasztala márvány 1924
2 db Egyházláda fa 11843, 1926
1 db szék XX: század
Emléklap 1785
GARAMMIKOLA
2 db kehely ezüt 1892
2 db kenyérosztó tál fém XX. század
1 db boroskanna fém 1913
Keresztelő készlet fém XIX. század
Úrvacsora állvány fa XIX. század
Úrasztala márvány 1869
Aratókoszorú XX. század
GARAMSALLÓ
2 db kehely ezüst 1744, fém 1899
2 db kenyérosztó tál fém XX. század
2 db boroskanna ón 1878
2 db keresztelőkészlet fém 1892
Úrasztala kő XIX. század
Úrvacsora állvány fa XIX. század
Perselytartó állvány XIX. század
Kép 1894
GARAMSZENTGYÖRGY
3 kehely ezüst 1667, rrréz 1863, 1910
7 db kenyérosztó tál 2 db ón 1785 XVIII. század, ezüst 1857, réz XX.

század, 2 db 1973, 1 db XX. század
3 db boroskanna ón 1795, bádog 2 db XIX. század
Úrasztala márvány 1870
Keresztelő asztal
úrvacsora állvány fa XX. század
egyházláda 1784
GARAMVEZEKÉNY
2 db kehely fém XIX, XX. század
3db kenyérosztó tál ón XVIII. század, ezüst XX. század, réz XX. század
1 db boroskanna bádog XIX. század
1 db ónkanna fedél XVIII. század
1 db boroskancsó cserép XX. század
2 db keresztelő készlet kancsó üveg, tál porcelán
1 db tál fa XIX század
Harangtöredék XX. század
Úrvacsoraállvány fa XX. század
2 db láda fa XIX. XX. század
HONTFÜZESGYARMAT
2 db kehely ezüst 1560, réz 1800
3 db kenyérosztó tál ón XVIII. század, ezüst 1898 fém XX. zázad
1 db boroskanna ón 1876
2 db, keresztelőkészlet fém, XX. század
Úrasztala márvány 1869
2 db szekrény XIX. század
1 db asztal XIX. század
1 db szék XIX. század
Kép XX. század
Toronygomb 1930
HONTVARSÁNY
1 db kehely 1667
1 db tál ón XVIII. század
HORHI
1 db pad- Nagykálnán
IPOLYBÉL
2 db kehely ezüst 1908 és réz XX. század
2 db kenyérosztó tál XX. század
1 db kanna ón, XIX. század
Úrasztala márvány 1913
Persely bádog XX. század
IPOLYPÁSZTÓ
2 db kehely ezüst 1894
1 db kenyérosztó tál XX. század
3 db boroskancsó fém 1887, üveg XIX. század

1 db pesétnyomó 1818
Úrasztala mrvány 1889
Íróasztala XIX. század
Persely fa XX. század
IPOLYSÁG
2 db kehely ezüst és fém XX. század
2 db kenyérosztó tál fém XX. század
1 db boroskancsó üveg XX. század
1 db keresztelő tál fém XX. század
Úrasztala fa XX. század
1 db doboz papír XX. század
KISKÁLNA
3 db kehely ezüst 1878, fémek 1933, XX. század
2 db kenyérosztó tál fém 1933
1 db boroskanna fém 1939
2 db keresztelő készlet fém XIX-XX. század
Úrasztala márvány 1874
KISKOSZMÁLY
1 db kehely réz XVIII. század
KISMÁNYA
2 db kehely réz XVIII. század
5 db óntál XIX. század
1 db boroskanna ón 1806
3 db keresztelő edény ónkancsó 2 db 1827, XIX. század, tál XVIII. század
Úrasztala öntöttvas és márvány 1893
Persely fa XVIII. század
Perselytartó fa XIX. század
KISÓVÁR
1 db kehely réz XIX. század
1 db kenyérosztó tál XX. század
1 db boroskancsó kőedény XX. század
Úrasztala kő 1837
KISÖLVED
2 db kehely ezüst 1763, 1889
1 db kenyérosztó tál fém 1909
2 db boroskanna ón 1840
2 db keresztelő készlet fém XX. század
Úrasztala márvány 1914
Úrasztala fa XIX. század
Úrvacsora állvány fa XIX. század
Persely fa XX. század
Szekrény XX. század
LÉVA

3 db kehely 2 db ezüst 1833, réz XIX. század
7 db kenyérosztó tál 1 db ón 1798, ezüst 1906, fém 1878, 1903, 1912, 2
db XX. század
5db boroskanna 2 db ón 1798, 2 db fém 1903,
1 db kancsó ón XIX. század
6 db keresztelő készletek 3, 1 réz, XIX. század, fém 1913, és XX. század
1 db kehelytok fa és bőr XIX. század
Úrasztala márvány XIX. század
Keresztelő medence fém, 1903.
NAGYKÁLNA
2 db kehely réz XX. század
2 db kenyérosztó tál ón XVIII. század, fém XX. század
2 db boroskanna ón XVIII, század, fém XIX. század
1 db keresztelő tál XX. század
Úrasztala márvány 2006
NAGYOD
2 db kehely 2002
1 dr kenyérosztó tál XX. század
Boroskancsó üveg XX. század
2 db keresztelő edény réz XX. század
Úrasztala márvány 1872
Úrvacsora állvány fa XX. század eleje
NAGYÖLVED
2 db kehely ezüst XVII-XIX. század, réz 1842
4 db kenyérosztó tál 2 db ón 1841, 2 db fém XX. század
1 db boroskanna ón 1801
2 db keresztelő készlet XX. század
Kehelytok papír XIX. század
Úrasztala 1890
Egyházláda 1784
2 db persely 1788, XX. század
NAGYPESZEK
2 db kehely ezüst és réz 1785, fém 1912
2 db kenyérosztó tál fém XX. század
1 db boroskancsó üveg XX. század
2 db keresztelő készlet fém, XX. század
Úrasztala márvány XX. század
Úrvacsora állvány fa XX. század
2 db persely fa XX. század
Kép XX. század
NAGYSALLÓ
2 db kehely ezüst 1940
4 db kenyérosztó tál 1 db ezüst 1815, 2 db fém 1891,

2 db boroskanna fém, 1900
1 db kancsó fm XIX. század
1 db keresztelő tál fém XIX. század
Úrasztala fa 1816
NEMESBORI
2 db kehely ezüst, kókuszdió XVII. század
2 db kenyérosztó tál ezüst 1744 ón XVIII. század
1 db ónkancsó fém 1900
2 db keresztelő edény ezüst és fém 1900
Úrasztala márvány 1937
NEMESOROSZI
1 db kehely réz XVIII. század
1 db kenyérosztó tál fém XX. század
1 db boroskanna ón XVIII. század
Úrasztala
egyházláda
NYÍRÁGÓ
2 db kehely ezüst XIX. század, fém 1917
3 db kenyérosztó tál 2 db ón XVIII. század, 1 db ezüst XIX. század
1 db boroskanna ón 1672
1 db boroskancsó porcelán XIX. század
2 db keresztelő készlet fém XX. század
Úrasztala márvány 1997
Egyházláda fa 1909
1 db persely fa XX. század
NYÍTRA
6 db kehely ezüst XX. század
5 db kenyérosztó tál 3 db ezüst XX. század 2 db fém XX. század
1 db kancsó ón XIX. század
3 db keresztelő edény 1 kancső ezüst 1898., 1 kancsó és tál fém XX.
század
úrasztala fa XIX. század
úrasztala mrvány 1910
keresztelő medence 1910
Egyházláda fa 1911
2 persely 1 db bádog,XIX. század 1 db sárgaréz textíllel XX. század
POZBA
2 db kehely ezüst 1840, 1939
5 db kenyérosztó tál 3 db ón XIX. század, ezüst XX. század, fém XX.
század
2 db boroskanna XVIII. század, 1824.
2 db keresztelőkészlet fém, 1938.
1 db perselytartó fa XX. század

2 db persely fa XIX-XX. század
Harangozó szék fa
SÁRÓ
4 kehely réz és fém XVIII. század, 1870, 1898, XX. század
6 db kenyérosztó tál 3 db ón 1709, 1790, XVIII. század, fém 1908. XX.
Század
3 db boroskanna ón, 1796, 2 db 1825
1 db borospalack ón 1791
3 db keresztelő kancsó 2 db és tál, ón XVIII, század, fém XX. század
Úrasztala márvány 1832
Úrvacsora állvány fa XX. század
Szekrény XIX. század
SZÓDÓ
2 db kehely réz XVIII. század
1 db boroskanna ón 1788
TÖHÖL
2 db kehely réz XIX. század
3 db kenyérosztó tál 2 db réz és fém 1911, fém XX. század
2 db boroskanna ón XIX. század, fém 11910
Úrasztala márvány 1866
Úrvacsora állvány fa XIX. század
ÚJBARS
2 db kehely ezüst, 1787, 1927
2 db kenyérosztó tál ezüst 1786, ón XIX. század
1 db boroskancsó üveg XX. század
1 db ónpalack 1811
3 db keresztelőedény fém 1952
Úrasztala márvány XIX. század
Úrvacsora állvány fa
XX. század
ÚJLÓT
2 db kehely ezüst 11872, fém 1898
2 db Kenyérosztó tál fém 11937, XX. század
2 db keresztelő edény fém, XX. század
Úrasztala márvány és fa XX. század
VALKHÁZA
2 db kehely fém XX. század
1 db kenyérosztó tál fém XX. század
1 db boroskancsó fém XX. század
4 db keresztelő edény fém XX. század
Úrasztala márvány és fa XX. század
Persely bádog XX. század
VÁMOSLADÁNY
3 db kehely réz 1845, fém 1956, 2006

1db kenyérosztó tál réz 1953
2 db boroskanna fém 1896, 1910
1 db boroskancsó üveg XX. század
Úrasztala márvány 1814
Bibliatartó fa 1830
Persely XIX. század
ZABALA
1 db kehely ezüst XX. század
3 db kenyérosztó tál fém XX. század
1 db korsó cserép XX. század
Úrasztala márvány 1916
ZSELIZ
3 db kehely 2 db ezüst XX. század, cserép XX. század
2 db kenyérosztó tál fém XIX. század
3 db boroskancsó üveg, 2 db XIX. század, 1 db XX. század
2 db Keresztelő készlet, fém 1887
Úrasztala márvány 1871
Úrvacsora állvány fa XX. század

GÖMÖRI EGYHÁZMEGYE
ALSÓFALU
2 db kehely ezüst XX. század, fém 1936
2 db kenyérosztó tál fém XX. század
2 db boroskanna porcelán, bádog XX. század
ALSÓKÁLOSA
2 db kehely, ezüst 1891, fém XVII. század?
2 db kenyérosztó tál fém XX. század
2 db boroskancsó porcelán 1870, kőedény 1907
2 db keresztelő edény üveg XX. század
Úrasztala fa XIX. század
Kenyérvágó deszka XIX. század
Persely fém, bársony XX. század
2 db szekrény XIX. század
ALSÓÓPOKORÁGY
2 db kehely ezüst 1717, fém 1926
1 db kenyérosztó tál fém 1904
2 db borosedény, fém 1934, kőedény 1907
Kosár vessző XX. század
Úrasztala fa 1891
BAKTI

1 db kehely fém 1935
1 db kenyérosztó tál fém XX. század
1 db üvegkancsó XX. század
Persely fa XX. század
BALOGIVÁNYI
4 db kehely és pohár , 2 db ezüst 1903, pohár 2 db ón XVII. század
5 db kenyérosztó tál, 2 db ón XVIII. század, 3 db fém XX. század
2 db borosedény fém 1907, kőedény 1885
2 db keresztelő edény fém 1906
Kenyérvágó kés XIX. század
Úrvacsora állvány vas XIX. század
BALOGTAMÁSI
4 db kehely 2 db fém 1902, 2 db réz XIX. század
2 db kenyérosztó tál, ón XVIII. század, fém XIX. század
3 db borosedény, fém 1902, kőedény 1902, cserép 2002
2 db keresztelőedény fém XX. század
Úrasztala fa XIX. század
Úrvacsora állvány vas XX. század
Egyházláda fa XIX. század
BALOGÚJFALU
2 db kehely fém 1901
1 db kenyérosztó tál fém 1901
2 db borosedény fém XX. század
Kőedény XX. század
2 db keresztelő edény fém 1901
Úrvacsora állvány fa XIX. század
Egyházláda fa 1901
Zászlótartó kovácsoltvas XX. század
BÁTKA
2 db kehely ezüst 1895
3 db kenyérosztó tál, fém 1906, XX. század
2 db borosedény, kőedény 1876, fém XX. század
2 db keresztelő edény fém 1904
Úrasztala fa XIX. század
BEJE
2 db pohár és kehely, ezüst 1635, fém 1913
3 db kenyérosztó tál, 2 db ón XVII, XVIII. század, fém XX. század
1 db boroskanna ón 1793
úrasztala fa XIX. század
úrvacsora állvány vas XX. század
BERETKE
2 db kehely, ezüst 1712, 1766
3 db kenyérosztó tál ón XVIII. század

1 db boroskanna ón XVII. század
Úrasztala fa 1736
Konfirmációs emléklap 1942
CAKÓ
2 db kehely, fém 1922
2 db kenyérosztó tál, ón 1732, 1810
2 db borosedény fém XX. század, kőedény 1924
2 db keresztelő edény fém 1906
Úrasztala fa XIX. század
Úrvacsora állvány fa XIX. század
Persely fa XIX. század
CSÍZ
2 db kehely fém 1902
3 db kenyérosztó tál, ezüst 11880, réz 1902, ón XVIII. század
4 db borosedény cserép 1834, 2 db porcelán 1880, fém 1920
2 db keresztelő edény üveg és kerámia XX. század
Úrvacsora állvány vas 1914
Egyházláda fa XIX. század
CSOLTÓ
1 db kehely fém 1873
1 db kenyérosztó tál fém XIX. század
1 db boroskanna fém 1972
Úrasztala kő XIX. század
DARNYA
2 db kehely ezüst 1796, fém 1927
1 db kenyérosztó tál fém XX. század
2 db boroskanna ón 1767 cserép 1927
2 db keresztelő edény fém XX. század
Úrasztala fa XIX. század
Úrvacsora állvány XX. század
2 db persely, fa 1892, XIX. század
FELED
2 db kehely, ezüst 1903, fém 1893
1 db kenyérosztó tál fém 1908
1 db boroskanna, fém 1914
2 db keresztelő edény fém XX. század
1 db tál porcelán XX. század
úrasztala márvány és kovácsoltvas XX. század
úrvacsora állvány, vas XX. század
egyházláda fa XX. század
szekrény fa XX. század
FELSŐFALU
1 db kehely fém 1935

1 db kenyérosztó tál fám XX. század
2 db keresztelő edény fém , porcelán XX. század
Úrasztala fa XX. század
Úrvacsora állvány fa XX. század
FELSŐRÁS
2 db pohár, ezüst XVII. század,
3 db kenyérosztó tál, réz 1789, fém 2 db XX. század
1 db boroskanna réz 1861
Úrvacsora állvány fa XIX. század
FELSŐVÁLY
1 db kehely fém XX. század
1 db bögre fém XX. század
1 db keresztelőkancsó üveg XX. század
Úrasztala fa XIX. század
Úrvacsora állvány fa XIX. század
FÜLEK
3 db kehely réz 1825, 2 db fém XX. század
1 db keresztelő kancsó, üveg XX. század
Úrasztala fa XX. század
Persely fa XX. század
Úrvacsora állvány fa XX. század
GORTVAKISFALU
3 db kehely ezüst 1616, 1915, 1943
2 db kenyérosztó tál ezüst 1909, fém XX. század
3 db boroskanna, ón 1775, fém 1915, XX. század
2 db keresztelő edény fém 1909
Úrasztala fa XIX. század
Fedett pad XVIII. század ?
GÖMÖRHORKA
2 db kehely ezüst 1891
2 db kenyérosztó tál fém XX. század
1 db boroskanna, ón 1782
3 db keresztelő edény, üveg XX. század, réz XX. század
Úrasztala kő XIX. század
Úrvacsora állvány fa XIX. század
Persely fa XIX. század
GÖMÖRMIHÁLYFALVA
1 db kehely ezüst 1891
GÖMÖRSZKÁROS
2 db kehely, ezüst 1690, 1730
6 db kenyérosztó tál fém 1943, 5 db XX. század
3 db boroskancsó kőedény XIX. század
2 db keresztelő edény fém 1914

Úrvacsora állvány fa XX. század
HANVA
2 db kehely ezüst 1760, 1838
1 db boroskanna, ón XVII. század
2 db keresztelő edény fém 1928
HARMAC
3 db kehely, ezüst 1803, fém 2 db 1910
1 db kenyérosztó tál XX. század
4 db boroskancsó, kőedény 2 db 1845, 2 db 1896
2 db keresztelő edény ezüst 1939
Úrasztala fa XIX. század
Úrvacsora állvány vas XX. század eleje
Kenyérvágó kés XIX. század
HUBÓ
1 db kehely ezüst XX. század
1 db kenyérosztó tál fém 1941
1 db boroskorsó fém 1941
2 db keresztelő edény fém 1899
úrasztala fa XIX. század
JÉNE
3 db kehely ón 1810, fém 2 db 1903
3 db borosedény, fém 1903, kőedény 1885, 1899
1 db keresztelőedény, réz XX. század
Úrasztala fa 1905
Úrvacsora állvány vas, XX. század
Persely fa XIX. század
Egyházláda, fa 1906
Kenyérvágó kés XIX. század
KIRÁLYI
2 db pohár és kehely, ezüst 1747, kehely XX. század
Úrasztala fa, XIX. század
KISVISNYÓ
6 db borospohár, üveg XX. század
1 db kenyérosztó tányér, fém XX. század
1 db kancsó fém, üveg, XX. század
Úrasztala fa XIX. század
Úrvacsorakeret fa XX. század
KÖVECSES
4 db kehely, ezüst 1861, fém 2 db XX. század, réz 1 db XIX. század
1 db kenyérosztó tál fém XX. század
2 db boroskorsó kőedény 1874, cserép XX. század
2 db keresztelő edény fém, 1926
Úrasztala fa XIX. század

Úrvacsora állvány kovácsoltvas XX. század
Perselytál 2db, ezüst XIX. század, fajansz XX. század
LEKENYE
1 kehely fém XX. század
1 kenyérosztó tál fém XX. század
2 db keresztelő edény fém 1928
LÉNÁRTFALVA
4 db kehely 2 db ón 1823, 1855, 2 db fém 1907
5 db kenyérosztó tál, 3 db ón XIX. század, ezüst 1907, fém XX. század
2 db boroskorsó kőedény 1897
2 db fém, XX. század
Úrvacsora állvány fa 1996
Persely fa XIX. század
LOSONC
1 db pohár, ezüst 1938
2 db keresztelő edény ezüst XIX. század
Úrasztala XX. század
MÁRTONFALVA
3 db kehely, ezüst 1667, 1881, fém 1893
1 db kenyérosztó tál, ezüst XX. század
1 db boroskancsó fém 1893
2 keresztelő edény XIX. század
MEZŐTELEKES
1 db kehely, ezüst 1803
1 db kenyérosztó tál fém XX. század
2 db keresztelő edény fém XX. század
Persely fa XX. század
NAGYBALOG
2 db pohár, ezüst 1838
2 db kenyérosztó tál ón 1688, XVII. század
4 db borosedény, ón XVII. század, kőedény 2db 1870, fém 1944
2 db keresztelő edény, ezüst 1898, fém 1898
Persely fa XIX. század
Egyházláda fa XIX. század
NAPRÁGY
2 db kehely, fém 1870, 1889
3 db kenyérosztó tál ezüst 1900, fém 2 db XX. század
2 db boroskorsó, kőedény 1884, 1909
4 db keresztelő edény, ezüst 1838, fém XX. század, porcelán XX. század
Egyházláda fa XIX. század
Íróasztal XIX. század
1 db könyvszekrény XIX. század
2 db támlásszék XIX. század

1 db fotel XX. század
Cserépkályha XX. század
Tintatartó fém XX. század
NEMESRADNÓT
2 db kehely, fém XX. század
1 db kenyérosztó tál fém XX. század
3 db borosedény, ón 1755, cserép 1833, kőedény 1897
2 db keresztelőedény, fém 1901
OLDALFALVA
2 db kehely fém 1822, 2006
1 db boroskorsó kőedény 1906
1 db fatál XIX. század
OTROKÓCS
1 db kehely ezüst XIX. század
1 db kenyérosztó tál ezüst 1680
1 db boroskancsó kőedény XX. század
Úrvacsora állvány kovácsoltvas XX. század
RAKOTTYÁS
2 db kehely ezüst 1939,
1 db kenyérosztó tál ezüst 1936
2 db boroskanna réz XX. század, korsó XIX. század
2 db keresztelő edény, fém XX. század
Persely üveg fém XX. század
RIMAJÁNOSI
2 db kehely ezüst 1906
1 db kenyérosztó tál,ezüst 1890
2 db keresztelő edény ezüst 1897
1 db bojttartó, papír, szalma
Úrvacsora keret vas XIX. század
Persely fa XIX. század
Perselytartó fa XIX. század
Éjjeli szekrény fa XIX. század
RIMAPÁLFALVA
2 db kehely ezüst 1878
2 db kenyérosztó tál fém 1878, fajansz XIX. század
3 db borosedény, keménycserép 1906, XX. század, fém 1910
2 db keresztelő edény fém XX. század, 1902
Úrasztala fa 1921
Úrvacsora állvány vas XIX. század
Persely 2 db fa XIX. század
Egyházláda fa XIX. század
RIMASZÉCS
4 db kehely és pohár, ezüst XVII. század, 1 db kehely 1889, 2 db 1896

7 db kenyérosztó tál, 3 ón 1753, 1754, 1759, 2 db ezüst 1889, 1935, fém 2
db 1976
1 db boroskanna ón 1598
2 db csatornadísz bádog
1 db váza pléh
RIMASZOMBAT
5 db kehely és pohár, ezüst 1785, 1795, 1897, 1905, pohár 1857
2 db kenyérosztó tál
4 db borosedény , 1 db ezüst 1866, 1 db ón XVIII. század, cserép 1783,
kőedény 1818
4 db keresztelő edény, ezüst 2 db 1820, fém 2 db XX. század
Templomkulcs XIX. század
RUNYA
2 db kehely 1797, XIX. század
1 db kenyérosztó tál
2 db boroskanna, ón 1709, 1806
2 db keresztelő edény, fém XX. század
SAJÓLENKE
1 db kehely, ezüst 1912
1 db kenyérosztó tál sárgaréz 1912
2 db keresztelő edény fém XX. század
SAJÓRECSKE
2 kehely sárgaréz 1913
2 db kenyérosztó tál, ón XX. század, fém 1913
1 db boroskanna, fém 1913
Persely fém XX. század
SAJÓSZENTKIRÁLY
2 db kehely ezüst 1936, réz XIX. század
3 db kenyérosztó tál, kőedény XX. század, fém XX. század
1 db boroskancsó, sómázas XIX. század
2 db keresztelő edény, porcelán XX. század
SERKE
2 db kehely ezüst XVII. század, 1789
1 db kenyérosztó tál, ón 1865
5 db borosedény, ón 1 db 1746, 2 db 1789, kőedény 1909 2 db
2 db keresztelő edény ezüst 1773
Egyházláda fa XIX. század
SIMONYI
4 db kehely, ezüst 1666, 1793, 2 db 1904
2 db kenyérosztó tál, ezüst 1756, ón 1784
4 db borosedény, ón 1662, 2 db 1788, cserép 1865
5 db keresztelő edény, 2 db ón XVIII. század, 1 db ón 1778, 2 db fém
XX. század

TORNALJA
5 db kehely és pohár, ezüst pohár XVII. század, 3 db ezüst kehely 1636,
2 db 1706, 1708,
1 db kenyérosztó tál, ezüst 1639
2 db borosedény, fém XX. század, cserép 1873
2 db keresztelő edény, üveg XX. század, ezüst XX. század
UZAPANYIT
2 db kehely, fém XX. század eleje
1 db kenyérosztó tál, fém XX. század
3 db boroskanna, fém 1900, 2 db kőedény 1891, 1892
2 db keresztelő edény, ezüst 1940
Úrvacsora keret vas XX. század
Templom makett XX. század
ZÁDORFALVA
4 db pohár és kehely, 2 db pohár ezüst XVI-XVII. század, 2 db kehely
ezüst 1958,
2 db kenyérosztó tál, ón 1647, ezüst XX. század
2 db boroskanna, ón 1798, kőedény 1887
ZEHERNYE
3 db kehely, ezüst 1600, 1882, 1904
1 db kenyérosztó tál, fém 1904
1 db boroskanna, ón 1658
1 db tál, üveg XIX. század
1 kenyérvágó kés XIX. század
ZSIP
2 db kehely XX. század
1 db kenyérosztó tál XX. század
1 db boroskanna XX. század
3 db keresztelő edény fém, XX. század
ZSÓR
1 db kehely ezüst 1883
1 db kenyérosztó tál, ezüst 1883
1 db boroskorsó, cserép 1927
Egyházláda fa XIX. század

KOMÁROMI EGYHÁZMEGYE
BÁTORKESZI
3 db kehely ezüst, XVI. század 2 db XIX. század
2 db kenyérosztó tál ezüst, 1862, XX. század
5 db boroskanna, 2 db ón 1669, XVII. század, 2 db fém 1883, XIX.

század, 1 db üveg XX. század
2 db keresztelő edény XIX. század
Úrasztala fa XX. század
Persely fa XX. század
Perselytartó fa XX. század
Pecsét XIX. század
BÚCS
2 db kehely ezüst 1794, 1827
2 db kenyérosztó tál, 1 db ón XIX. század, 1 db ezüst 1952
5 db boroskanna, ón 1695, 2db 1854, 2 db XIX. század
2 db keresztelőedény fém XIX. század
Úrasztala márvány 11951
Keresztelő medence márvány 1911
Úrvacsora állvány, fa XIX. század
Egyházláda fa, XIX. század
CSALLÓKÖZARANYOS
3 db kehely ezüst 1707, 1778, fém 1915
3 db kenyérosztó tányér, ezüst 1707, 1781, XX. század
2 db kanna ezüst 11739, ón 1782
2 db keresztelő edények, ezüst 1778
Úrasztala kő 1714
2 db asztal XIX. század
2 db szekrény XIX. század
CSÚZ
2 db kehely fém 1877
1 db kenyérosztó tál ezüst 1889
1 db kanna ón XIX. század
4db keresztelő edény, 2 db pléh XX. század, 2 db fém XX. század
Persely
emléktábla
DEÁKI
4 db kehely, ezüst 2 db 1879, ezüst 1 db 1908, üveg XX. század
4 db kenyérosztó tál, ón 2 db XVIII. század, ezüst 2 db 1933
2 db boroskanna ón XIX. század
1 db keresztelő edény, ón XVIII. század
Úrasztala márvány 1889
Keresztelő medence, márvány 1889
DUNAMOCS
4 db kehely, réz XV. század, ezüst 1882, fém 2 db XX. század
2 db kenyérosztó tál, ón 1731, 1854
1 db boroskanna, ón 1845
2 db keresztelő edény fém, 1927
Úrasztala fa XX. század

Keresztelő medence márvány XIX. század
Persely fa 1939
Perselytartó fa XIX. század
DUNARADVÁNY
2 db kehely ezüst 1679, 1903
5 db kenyérosztó tál, 1 db ón 1618, 2 db ón XVIII. század, ezüst 1985,
fém XX. század
4 db boroskanna, 1 db ón, 1679, 1 db kerámia XVIII. század, 1 db fajansz
XIX. század, 1 db cserép XX. század
2 db keresztelő edény vörösréz, XVIII. század, 1765
Úrasztala márvány XIx. század
Keresztelő medence márvány XIX. század
Úrvacsora állvány XX. század
4 db pohár cserép XX. század
EKEL
2 db kehely, ezüst XVII. század, XX. század
2 db tál, ezüst XVIII. század, fém XX. század
2 db boroskanna, ón 1718, XVIII. század
4 db keresztelő edény 2 db ón, XVIII. század, 2 db fém XX. század
ÉRSEKÚJVÁR
2 db kehely fém XX. század
1 db kancsó fém XX. század
1 db kenyérosztó tál fém XX. század
2 db keresztelőedény fém 1934
Úrasztala fa XX. század
Keresztelő medence márvány 1934
GALÁNTA
1 db kehely ezüst XX. század
1 db kenyérosztó tál fém XX. század
1 db borosüveg XX. század
2 db keresztelő edény üveg és fém XX. század
GUTA
2 db kehely, fém XX. század
1 db kenyérosztó tál XX. század
1 db boroskancsó üveg XX. század
2 db keresztelő edény XX. század
HETÉNY
6 db kehely, 4 db ezüst, 2 db 1786, 2 db 1937, 2 db fém XX. század
4 db kenyérosztó tál, ezüst 3 db 1681, 1939, 2006, ón XIX. század
5 db boroskancsó, 3 db ón, 1786, 1843, XIX. század, üveg 2 db XX.
Század
2 db keresztelő edény ón, 1783
2 db gyertyatartó, ezüst XIX. század

Úrasztala fa XVIII. század vége
Keresztelő medence márvány 1879
Persely 2 db fa XIX. század
Egyházláda fa 1856
IMELY
2 db kehely, réz 1791, XIX. század
1 db kenyérosztó tál, ezüst 1791
1 db boroskanna, ón 1791
2 db keresztelő edény, réz kancsó XIX. század, fajansz tál XIX. század
Úrasztala, fa XIX. század
Persely, bádog 1929
Egyházláda, bádog 1929
KAMOCSA
5 db kehely réz 2 db 1852, fém 1911, fém 2 db 1956
4 db kenyérosztó tál, fém XX. század
4 db boroskancsó, 3 db ón XIX. század, 1 db fém 1875, 2 db kancsó üveg
XX,. század
2 db keresztelő edény fém 1896
Úrasztala márvány 1912
Persely 2 db
KISÚJFALU
2 db kehely, ezüst 1869, fém XX. század
2 db kenyérosztó tányér, ezüst 1896, XX. század
1 db boroskancsó, üveg XX. század
2 db keresztelőedény, fém 1895, 1907
Úrasztala márvány 1903
KOMÁROM
12 db kehely, ezüst XVII. század, 2 db XVIII. század, 1840, 1865, 1869,
1887, 1931, 3 db 1930, 1 db fém XX. század
14 db kenyérosztó tál, ezüst 1783, 1 db 1940, 3 db 1950, ón 3 db XVIII.
század, réz 2 db XIX. század , 1943, fém 1 db 1940, 3 db XX.
század
1 db doboz papír
3 db tálka porcelán, fém XX. század
4 db boroskanna, 2db ezüst XVIII. század, 1817, 2 db ón 1783
2 db keresztelő edény ezüst XX. század, 1955
Úrvacsora edény tartó doboz fa 1913
Úrasztala 2 db fa XIX. század, 1902
Keresztelő medence márvány 1902
Persely fa XIX. század
Perselytartó XIX. század
Emlékkereszt XX. század
4 db fénykép XX. század

Szőnyeg 1 db XIX. század
KOMÁROMCSEHI
2 db kehely ezüst, XVII. század, XX. század
Persely bádog XIX. század
MADAR
2 db kehely, ezüst 1859
2 db kenyérosztó tál, ezüst 1652, ón XVIII. század, fém XX. század
3 db boroskanna, 2 db ón XVIII. század, kerámia XX. század
1 fatál
2 db keresztelő edény fém XX. század
Úrasztala 1903
Keresztelő medence 1903.
MARCELHÁZA
2 db kehely, ezüst XVII, XIX. század
5 db kenyérosztó tál, 1 db ón 1732, 1 db ezüst 1817, fém XIX. század, 2
db, 1 db XX. század
3 db boroskancsó kőedény XIX. század
2 db keresztelő kancsó fém, porcelán XX. század
Úrasztala márvány 1918
Persely 2 db fa XIX, XX. század
Perselytartó fa XX. század
Bibliatartó fa XVIII. század
MARTOS
2 db kehely ezüst XVII. század, 1771
2 db kenyérosztó tál, ezüst 1899, 1928
3 db ónkanna 1739, 1737, 1766
2 db keresztelő edény, fém kancsó XX. század, fajansztál XX. század
Úrasztala fa XIX. század
MEGYERCS
3 db kehely , ezüst 1652, fém 2 db XX. század
4 db kenyérosztó tál fém XX. század
4 db boroskanna 2 db ón, XVIII. század, réz XIX. század, fém XX.
század
2 db keresztelő edény XX. század
Úrasztala fa XIX. század
Persely fa XX. század
NAGYKESZI
3 db kehely, ezüst 2 db 1819, 1881, ón XIX. század
1 db kenyérosztó tál 1881
1 db palack, üveg XIX. század
1 db keresztelő edény réz XX. század
Úrasztala márvány 1914
Keresztelő medence márvány XX. század

3 db perselyfa XIX. század
Egyházláda fa 1827
NEGYED
2 db kehely, ezüst 1789, 1823
2 db kenyérosztó tál, ezüst 1703, 1890
4 db kanna ón, 2 db 1790, 1 db 1869, 1 db XVIII. század
3 db keresztelőedény, ezüst 2 db 1890 1 db fém XIX. század
Úrasztala XIX. század
Keresztelő medence XIX. század
8 db fatálak XVIII-XIX. század
5 db persely fa XIX. század
ÓGYALLA
2 db kehely ezüst 1885, ezüst XIX. század
2 db kenyérosztó tál ezüst 1855, ezüst XIX. század
1 db boroskanna ón, 1855
2 db keresztelő edény fém 1888
Úrasztala márvány 1877
Persely fa XIX. század
PÁRKÁNY
2 db kehely fém XX. század
2 db kenyérosztó tál fém XX. század
1 db boroskancsó fém XX. század
3 db keresztelőedény réz XX. század
Úrasztala fa XX. század
Bibliatartó fa XX. század
PERBETE
2 db kehely, 2 db ezüst 1852
3 db kenyérosztó tál 1 db ezüst 1852, fém 2 db XX. század
3 db boroskanna ón 1 db 1784, 2 db XVIII. század
5 db keresztelő edény, ón 2db XVIII. század, 3 db XX. század
Úrasztala márvány 1884
Keresztelő medence márvány 1937
Egyházláda XVIII. század
2 db kehelytok XIX. század
1 db faváza
SÓKSZELŐCE
5 db kehely, 2 db ezüst 1936, 3 db réz XX. század
2 db kenyérosztó tál, ezüst 1936, XX. század
2 db kanna, ón YIX. Század
3 db keresztelőedény, ón 2 db XVIII. század, fém XX. század
Úrasztala márvány XX. század
Keresztelőkút márvány 1908
Váza porcelán XX. század

SZENTPÉTER
2 db kehely, ezüst 1747, 1821
6 db kenyérosztó tál, ezüst 1886, 4 db fém XX. század, 1 db kerámia XX.
Század
3 db boroskanna, 2 db ón 1714, XVIII. század, fém XX. század
1 db keresztelő edény fém XX. század
Úrasztala márvány 1900
Keresztelő medence márvány 1900
Morzsakanál ezüst 1935
Persely fa XX. század
Perselytartó fa XX. század
UDVARD
2 db kehely fém 1899
1 db kenyérosztó tál ezüst 1899
1db boroskancsó fém 1899
Úrasztala fa XIX. század
Persely fa XIX. század
ÚJLÓT
2 db kehely, 1 db ezüst 1872, fém 1898
2 db kenyérosztó tál fém 1937, fém XX. század
2 db keresztelő edény réz XX. század
Úrasztala márvány és fa XX. század
VÁGFARKASD
5 db kehely, 3 fém XIX. század, üveg 2 db XX. század
1 db kenyérosztó tál, ezüst 1935
3 db boroskanna, ón XIX. század
3 db keresztelő edény, ezüst 1db és fém 2 db 1935
Úrasztala márvány XX. század
Keresztelő medence márvány XX. század
Persely fa XIX. század
VÁGSELLYE
2 db kehely fém XX. század
2 db keresztelő edény fém XX. század
ZSIGÁRD
3 db kehely, ezüst 2 db 1871, 1 db XX. század
1 db kenyérosztó tál, fém 1957
2 db boroskanna ón XIX. század
1 db keresztelő edény 1890
Úrasztala fa 1951
Keresztelő medence márvány XIX. század

POZSONYI EGYHÁZMEGYE
ALISTÁL
4 db kehely ezüst 2 db 1816, 1830, ón XIX. század, fém XX. század
5 db kenyérosztó tál, ón XVIII. század, 2 db ezüst 1811, 1939, fém 1947,
réz XIX. század
3 db kanna ón 1784, 1815, XVIII. század
3 db keresztelő edény, réz XIX. század
2 db persely fém XX. század
Úrasztala fa
APÁCASZAKÁLLAS
7 db kehely, 2 db ezüst XVIII. XIX. század, 1 db fém XX. század, 4 db
fém XX. század
4 db kenyérosztó tál ezüst 1840, 1853, 1940, fém XX. század
2 db boroskanna, ón 1774, XVIII. század
4 db keresztelő edény, 2 db réz XIX. század, 2 db ezüst 1940
5 db beteg úrvacsora készlet
Úrasztala márvány
Persely XX. század
BÖGELLŐ
3 db úrasztali pohár, fém, XX. század
3 db kenyérosztó tál, fém XX. század
2 db boroskancsó fém, XX. század
2 db keresztelő edények fém XX. század
Úrasztala fa XX. század
Keresztelő medence fa XX. század
2 db persely fa XX. század
CSICSÓ
2 db kehely fém 1792, 1867
3 db kenyérosztó tál ón, 1784, ezüst 1926, fém 1942
2 db boroskancsó ón 1784, 1839
4 db keresztelőedény 2 db fém, 1886, 2 db XX. század
Úrasztala márvány 1873
Persely fa XX. század
Szekrény XIX. század
CSILIZPATAS
3 db kehely, ón XIX. század, fém 1899, 1902
3 db tál, ezüst 1938, óntál 2 db XVIII. század
2 db keresztelőedény ónkancsó, óntál
Úrasztala márvány 1907
Persely pléh
Egyházláda
CSILIZRADVÁNY
4 db kehely ezüst 2 db 1880, 1 db ón XVIII. század, 1 db fém XX. század

5 db tál ezüst 1748, ón XVIII. század, fém 3 db XIX-XX. század
2 db ón boroskanna 1819, kerámia sómázas XIX. század
2 db keresztelő edény fém XX. század
Úrasztala márvány 1908
Láda XIX. század
Szekrény fa XIX. század
DIÓSPATONY
2 db kehely, ezüst XIX. század
5 db kenyérosztó tál, ezüst 2 db 1870, XIX. század, ón 1db XIX. század,
réz XX. század, fém XX. század
1 db boroskanna, ón 1870
2 db keresztelő edény, réz kancsó és tál XIX. század
Úrasztala márvány 1872
Szekrény fa XIX. század
Persely fa XX. század
BŐS
3 db kehely réz XX. század
Kenyérosztó tál XX. század
DUNASZERDAHELY
4 db kehely, 2 db ezüst 1941, 2 db fém 1995
2 db kenyérosztó tál, ezüst 1941, fém XX. század
1 db boroskanna, ezüst 1941
2 db keresztelő edény, ezüst 1941
Úrasztala fa XX. század
2 db persely , fa XX. század
EKECS
2 db kehely ezüst 1792, XX. század
4 db kenyérosztó tál, ón XVIII. század, réz 1789, ezüst 1870, 1804
2 db boroskanna, ón 1796, XVIII. század
2 db keresztelőedény fém 1910
Úrasztala fa és márvány, 1863
FELSŐGELLÉR
2 db kehely, ezüst 1815, XIX. század
4 db kenyérosztó tál, ezüstök, 1816, 1825, XIX. század, 1941
2 db ónkanna 1830, 1835
2 db keresztelő edény, ezüst 1911
Úrasztala márvány 1846,
Keresztelő medence márvány1911
2 db persely fa XX. század
Szekrény XIX. század
FELSŐPATONY
1 db kehely, ezüst XX. század
1 db kenyérosztó tál, fém XX. század

3 db boroskancsó, ón 1813, 1810, XVIII. század
2 db keresztelő edény, 1 db ónk XVIII. század, 1 db porcelán XX. század
Úrasztala, márvány 1927
1 db asztal XX. század
1 db szekrény
2 db persely fa, XIX, XX. század
HEGYSÚR
1 db kehely fém, XX. század
1 db kenyérosztó tál fém XX. század
IZSAP
2 db kehely, ezüst 1862, fém 1965.
2 db kenyérosztó tál, ón XIX. század, ezüst 1863
1 db boroskanna, ón
2 db keresztelő edény, ón és fém XIX. század
Úrasztala márvány XX. század
Persely fa XIX. század
JÓKA
4 db kehely, 1 db ezüst1863, fém 1906, 2 db fém XX. század
4 kenyérosztó tál, ezüst 1863, ón 3 db XIX. század
2 db boroskancsó, fém 1906
4 db keresztelő edény ón 1db XX. század, fém 3 db XX. század
Ebédlő szekrény XIX. század
Asztal XX. század
4 db szék XX. század
Szekrény XX. század
Tálaló szekrény XX. század
Íróasztal XX. század
Sarokállvány XX. század
2 db karosszék XX. század
Kanapé XX. század
Éjjeli szekrény 1 db
KOLOZSNÉMA
3 db kehely réz, fém 1 db XIX. század, 2 db XX. század
2 db kenyérosztó tál fém XX. század
1 db kancsó fém XX. század
4 db keresztelő edény XX. század
Úrasztala márvány 1856
2db persely fa XX. század
Egyházláda fa XX. század
KULCSOD
6 db kehely ón XIX. század, réz XIX. század, 4 db cserép
8 db kenyérosztó tál 1 db ezüst XX. század, 1 db ón XVIII. század, 1 db

fém XVIII. század, fém XX. század, bádog XIX. század, cserép 3 db XX.
század
3 db boroskanna, 2 db ón XIX. század, cserép XX. század
2 db keresztelő edények, réz XX. század
Pecsét
úrasztala
Persely fa XX. század
Egyházláda fa XX. század
Szekrény XX. század
LAKSZAKÁLLAS
3 db úrvacsorai pohár , ezüst XVII. század, 1806, XIX. század
4 db kenyérosztó tál, 1 db ón XIX. század, ezüstök 1810, 1873, 1902
2 db boroskanna, ón 1743, XVIII. század
3 db keresztelő edény fém, 1873, XX. század
Úrasztala márvány 1863
1 db asztal XX. század
2 db szék XX. század
MAD
4 db kehely, pohár, 2 db ón XIX. század eleje, 2 db XX. század
5 db kenyérosztó tál 1 db ón XIX. század, 2 db ezüst 1907,
4 db boroskancsó, 2 db ón, XVIII. század, 2 db fém, XX. század
4 db keresztelő edény, fém XX. század
Úrasztala márvány 1896
Persely fa XIX. század
pecsét
Iskolatábla zománcozott
NAGYMEGYER
3 db kehely ezüst1786, 1825, fém XX. század
5 db kenyérosztó tál, ezüst 1875, 2 db 1918
2 db boroskanna, ón 1825, XIX. század
2 db keresztelő edény, fém XX. század
Úrasztala fa, márvány XX. század
Bibliatartó, fa XX. század
Persely XVIII. század
Város emlékkönnyverejtéke 1873
Egyházláda 1798
NEMESHODOS
3 db kehely ezüst 1784, 1823, 1933
2 kenyérosztó tányér ezüst 1710,, fém 1933
3 db boroskanna, 3 db ón 1802, 1807, 1821
2 db keresztelőedény fém XX. század
Úrasztala 2 db márvány 1845, fa XX. század
Persely fa XX. század

NEMESÓCSA
1 db kehely, ezüst XVI. század
3 db kenyérosztó tál, 2 db ezüst, 1693, XVII. század, ezüst 1911
2 db boroskanna fém 1895
2 db keresztelő edény 1966
Úrasztala márvány 1901
2 db persely fa
PADÁNY
2 db kehely, ezüst 1804, 1938
5 db kenyérosztó tál, 1 db ezüst XIX. század, ón, XIX. század, réz 1784,
fém 2 db XX. század
3 db kancsó, 2 db ón 1804, 1 db üveg XX. század
4 db keresztelő készlet, fém 1910, 1912
2 db kiskancsó, üveg XX. század
Úrasztala márvány 1909
Persely fa XX. század
1 db fatál XX. század
POZSONY
4 db kehely, ezüst XIX. század, fém 2 db XX. század, fém 1 db XX.
század
2 db kenyérosztó tál fém 1891, XX. század
2 db keresztelő készlet ezüst 1895.
Doboz papír XIX. század
Úrasztala fa XX. század
Persely fa XX. század
Perselytartó fa XX. század
Bibliatartó állvány fa XX. század
Vasajtó XVIII. század
Zárszerkezet vas XVIII. század
RÉTE
2 db kehely, ezüst 1691, 1778
3 db kenyérosztó tál, ezüst 1694, 1943, ón XVIII. század
3 db ónkanna 1695, 1795, 1 db bádog XIX. század
2 db keresztelő edény fém és üveg 1895, XX. század
Úrasztala márvány 2005
Keresztelő medence márvány XX. század
Váza porcelán XX. század
SOMORJA
3 db kehely ezüst XV. század, 1905. réz XIX. század
3 db kenyérosztó tál ezüst 1714, 1905, ón 1831
2 db ónkanna XIX. század
Úrasztala fa XIX. század
3 db szekrény XX. század

2 db szék XIX. század
1 db asztal XIX. század
2 db Persely fa XIX. század
Fogas fa XX. század
Egyházláda fa XIX. század
SZAP
1 db kehely ezüst 1726
2 db kenyérosztó tál ón XVIII. század, ezüst XX. század
1 db boroskanna ón 1820
2 db keresztelő edény fém XIX. század
Úrasztala márvány
Persely fa 1758
Szekrény XIX. század
Íróasztal XIX. század
SZENC
1 db kehely, fém 2004
2 db kenyérosztó tál, fém 2004
2 db keresztelő készlet üveg és fém XX. század
TANY
2 db kehely, ezüst 1930, réz 1790
2 kenyérosztó tál, réz patena XVIII. század, ezüst 1942
3 db boroskanna 2 db ón, 1790., 1795, , fém 1970
2 db keresztelő edény, fém XX. század
Úrasztala márvány 1860
Persely fa XVIII. század

EZÜST EDÉNYEK
XV. századi 2 db
XVI. század 5 db
XVII. századi 32 db
XVIII. századi 70 db
XIX. századi 10 db
XX. századi 137 db
Összesen:

386 db
ÓNEDÉNYEK

XVI. századi 2 db
XVII. századi 36 db
XVIII. századi 145 db
XIX. századi 92 db

XX. századi 11 db
Összesen:

286 db

RÉZEDÉNYEK
XV. századi 2 db
XVI. századi 4 db
XVIII. századi 23 db
XIX. századi 3 db
XX. századi 30 db
Összesen:

102 db
FÉMEDÉNYEK

XIX. századi 69 db
XX. századi 381 db
Összesen:

449 db
BÁDOGEDÉNYEK

XIX. század 8 db
XX. század 11 db
Összesen:

19 db

KERÁMIÁK
XVIII. századi 3 db
XIX. századi 37 db
XX. századi 51 db
Összesen:

91 db

ÜVEGEDÉNYEK
XIX. század 1 db
XX. század 32 db
Összesen:

33 db

FATÁRGYAK és ÚRASZTALOK
Fa tárgyak, perselyek és úrasztalok
XVIII. századi 3 db
XIX. századi 153 db
XX. századi 141 db
Összesen:
297 db
Márvány és kő úrasztalok
XVIII. századi 1 db
XIX. századi 5 db
XX. századi 40 db
Összesen:
46 db

ÖSSZESEN LEÍRT TÁRGYAK: 1806 db

P. Szalay Emőke

ÚRASZTALI ÉS TEMPLOMI TEXTILIÁK
A KUTATÁS JELENTŐSÉGE

Felmérésünk során találtunk jelentős számú úrihímzést a 17-18. századból, de akadt
recetáblás hímzés is.
A 18. század végén, 19. század elejétől általános volt a selyem jegykendők és általában
a jegykendők egyháznak adományozása.
A 19. században a jegykendőkön kívül gyakran ajándékoztak más selyem terítőket is
az egyháznak.
A 19 század közepe tájától a finomabb gyolcs és batiszt jegykendők megjelennek a
már kifejezetten templomi használatra szánt gyolcs, batiszt, tüll, posztó szövet terítők is újabb
hímzéstechnikák kíséretében. Ez a folytonos bővülés tapasztalható végig napjainkig. Ott
találjuk egymás mellett a legfinomabb kelméket, az újabbnál újabb műszálas szövetekkel,
nyloncsipkékkel.
Ezek a kézimunkák és a 19 század végi, 20. század eleji polgári hímzések többsége a
háziipari munka szervezésének volt kísérleti terméke.
Annak a 19. század végi
mozgalomnak, amellyel országos programként minden kistérségeben
igyekeztek
megszervezni a piacra árút termelő háziipart. Elsődleges célja ennek a vidéki fiatal nők
munkához és keresethez juttatása volt.
Ezzel a mozgalommal több tájegységben egy-egy személy ízlésére alapozva
rendszerint egységes, de a terület addig használt ornamentikájától sokszor teljesen eltérő, új
díszítőművészetet hoztak létre. Egyes kísérleti darabjai sokszor igen értékes, művészi
alkotások voltak. A profit orientált háziipar számára viszont használhatatlanok, hiszen ott a
gyors keresethez jutás volt a fő szempont. Ezek a munkaigényes hímzések így megmaradtak
mintadaraboknak, kísérleti
Kis számuk ellenére különösen szépek és értékesek a házivásznak.
Kutatásunk során felmértük, a templomi textíliák harmadik legnagyobb csoportját a
különféle csipkéket is.
ABAÚJ – TORNAI EGYHÁZMEGYE III.
Rozsnyó
Templomi textíliák és úrasztali terítők: 68 darab
XIX. század eleje: 1 darab gyolccsal kombinált rececsipke terítő
XIX. század vége: 1 darab fekete posztó terítő
XX. század:66 db
10 darab különféle anyagból: Bordó bársony, fekete bársony fehér kongré, fehér panama,
fehér pamutszövet, bordó atlaszselyem, selyemdamaszt, gyolcs, házi pamutos vászon, négy
nyüstös házi vászon, ipari pamutvászon, körkötéses csipke, kézi horgolású csipke, napszövet,
varrt csipke, csipke mindenféle anyagkombinációval.
Garnitúrák a templomi bútorokra: Fekete bársony 6 darabból, bordó bársony, hímzett és
feliratos 8 darabból, fehér gyolcs garnitúra 8 darabból: terítő, szószéktakaró, Mózesszék
takaró 2db, előjárók padjának takarója 2 db. Biblia alátét, orgonaterítő.
Rőce (Nagyrőce)

Templomi textíliák és úrasztali terítők: 4 darab
XX. század 4 db
2 db fehér napszövet terítő, 1 db damaszt, 1 db oltárterítő (szószékterítő).
Rudna
Templomi textíliák és úrasztali terítők: 25 darab
XVII. század 1 darab, hímzett vászonterítő
XVIII. század 5 darab: fehér vászon recetáblás, zöld selyem, kézzel varrt fémcsipkével,
dohánybarna selyembrokát kendő, kávébarna atlaszszövésű selyemkendő, sárga selyembrokát
kendő.
XIX. 14 db
Középkék, vászonra rádolgozott terítő, bordó., sűrű atlaszszövésű, festett mintás,
halványlila selyemre feldolgozott necc, fehér horgolt. 2 Bordó bársony garnitúra 8 részből.
Fekete bársony garnitúra, terítő, 2 db szószéktakaró (4 darabból), Mózes-széktakaró,2 db,
horgolt és kötött csipke.
XX. sz 5 db
Saca
Templomi textíliák és úrasztali terítők: 45 darab
XX. század 45 db
Bordó bársony garnitúra 2 részből
Krémszín napszövet, hímzett és feliratos garnitúra 5 részből, fekete szövet. Garnitúra zöld
szövetből, fehér gyolcsból, fehér horgolt, panamából, műszálas damasztból és műszálas bordó
plüsssből.
Szalóc
Templomi textíliák és úrasztali terítők: 23 darab
XVIII. század 1
Fehér hímzett patyolatkendő.
XIX. század 3
Fehér gyolcs, 3 db selyembrokát kendő
XX. század 16 db
4 db ripsz és horgolt terítő, 12 darab gyolcs, bársony, gépi hímzéses gyolcs, mintás damaszt
Szádalmás
Templomi textíliák és úrasztali terítők: 47 darab
XVIII. század 1
Selyemszálas, rombuszmintás damaszt
XIX. század 4
4 db fehér pamut, gyolcs, patyolat terítő, 2 db ripsz és patyolat terítő
XX. század 42
42 db gépi és kézi hímzéses gyolcs, ripsz, 3 horgolt, 2 pamutszövet, fehér gyolcs, 3 bordó
bársony. Fehér gépi lyukhímzéssel mintázott gyolcs garnitúra, zöld bársony garnitúra. Zöld
bársony garnitúra, bordó plüss, kézi horgolás, napszövet.
Szádelő

Templomi textíliák és úrasztali terítők: 53 darab
XVIII. század 3
3 db hímzett pamutos vászonterítő. 6 db selyemkendő, ebből 4 jegykendő
XIX. század 6
6 db selyemkendő, bársony és batiszt, hímzett és feliratos
XX. század 44
Körkötéses horgolás, fehér gyolcs, hímzett bársony, bordó szövet garnitúra, fehér gyolcs
hímzett és feliratos garnitúra.
Szádvárborsa
Templomi textíliák és úrasztali terítők: 25 db
XIX. sz. 3
3 db pamutos vászon, selyembrokát
XX. sz. 22
2 db atlasz-szövéses pamut, damaszt, szedett-csíkos szövet. 20 db színes szövet, körkötéses
csipke, gyolcs, zöld bársony garnitúra, napszövet terítők, gépi hímzéses gyolcs, barna szövet,
damaszt.
Szepsi
Templomi textíliák és úrasztali terítők: 53 db
XVIII. század 5
5 db selyembrokát mintás kendő (2 db), fehér patyolat terítő, hímzett és feliratos (2 db)
hímzett vászon terítő.
XIX. század 7 db damaszt, vászon, csipke, matlaszé terítő.
XX. sz 41
24 db gyolcs, horgolt, körkötéses csipke, fehér matlaszé, gyolcs.
17 db Napszövet, necc, kézi horgolt, vászon, bordó bársony terítő
Szeszta
Templomi textíliák és úrasztali terítők: 38 db
XIX. sz. 1
Mintás szövet felirattal.
XX. sz. 37
37 db matlaszé, horgoltcsipke, feliratos panama, feliratos hímzett gyolcs. Csipkeszövéses
vászon. Fekete szövet garnitúra, napszövet, zöld szövet garnitúra, nyersszín garnitúra vörös
bársony garnitúra
11. Szilice
Templomi textíliák és úrasztali terítők: 12 db
XX. sz. 12
2 db gyolcs, hímzett feliratos
Bordó bársony garnitúra, fehér vászon, feliratos textil, gépi hímzéses szövet, műszálas szövet,
gépi hímzéssel, horgolt terítő.
2 db garnitura vörös műszálas szövetből.

12. Torna
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 17
XX. sz. 17
Acélkék ipari szövet, fekete rojttal. Fehér damaszt háziszőttes terítő. Fehér gyolcs, madeirás
hímzéssel. Fehér gyolcs, hímzett feliratos. Damaszt, gépi csipke. Körkötéses csipketerítő.
Panama, Selyembrokát. Pamutosvászon hímzéssel és felirattal. Ripsz hímzett és feliratos.
Horgolt csipke garnitúra 6 darabból.
13. Tornagörgő
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 45
XVIII. sz. 2
2 db úrihímzéses fehér gyolcs terítő. (2)
XIX. sz . 6
6 db fehér damaszt, nagyméretű, Fehér gyolcs nagyméretű, vagdalásos, tüllcsipkével. Fehér
gyolcs. Fehér damaszt. Világoskék damaszt. (6)
XX. sz 37
Drapp selyembrokát. Fehér panama. Bordó bársony. Fehér körkötéses csipke. 2 db kézi
riseliő. 1 db tojáshéjszín ripsz. Í db selyembrokát. Fehér műszálcsipke.
Fehér panama subrikált díszítéssel. Vagdalásos házivászon. Gyolcs és horgolás
kombinációval készült terítő. 3 db horgolt terítő. Gyolcs és varrott csipke kombinációval
készült terítő. Nyersszín selyem, gépi tüllcsipke szegéssel. Műszálas gépi csipketerítő. Fekete
napszövet azsúrdísszel, felirattal.
Garnitúra: bordó plüss 9 darabból. (37)
14. Tornaújfalu
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 22
XIX. sz.
3 db 1835, 1840, 1868 évszámos, 2db fehér damaszt, 1 db tüllcsipke, 1db évszám nélküli
fehér gyolcs, 1db selyembrokát. (6)
XX. sz. 16
Tiszta pamutvászon terítő. Fehér gyolcsterítő, két végén hímzett. Bordó plüssterítő.
Pamutosvászon keresztöltéses terítő. Pamutosvászon számolt laposöltéses terítő. Fehér
panama, feliratos. Cakkos szélű napszövet. Fehér pamutterítő, felirattal. 2 db horgolt terítő.
Sötétzöld garnitúra. Fehér napszövet garnitúra. (16)
15. Zsarnó
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 55
XIX sz.
Fehér csipkeszövéses damaszt, hímzett és feliratos terítő. (1)
XX. sz. 54
Vörös bársonyterítő, bordó bársonyterítő, fehér vászonterítő szedett mintával. Fehér szőlőfürt
mintás napszövet mintás garnitúra, 4 db padtakaró és 1 db szögletes terítő. Halványsárga
damaszt, hímzett házivászon terítő, 4 db horgolt terítő. Padtakaró 4 db, keresztelőedény
takaró. Fehér és, krémszín napszövet terítő. Sárga bársony garnitúra 9 darabból. Bordó
műszálas garnitúra 25 darabból. (54)

16. Vígtelke
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 14
XIX sz. 1
Lila-fekete selyembrokát kendő, sötét bordó, vöröses bordó selyembrokát.(2)
XX. sz. 13
2 db bordó bársonyterítő. Bordó bársony garnitúra 6 részből. Bordó bársony terítő. Fehér
tüllterítő, fehér damasztterítő, fehér pamutból szőtt terítő. (12)

BARSI EGYHÁZMEGYE
1. Hontvarsány
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 15
XX. sz. eleje
Bordó bársony terítő (1)
XX. sz. második fele:
Garnitúra: Biblia alátét. Többi részei: Szószékkorona bordür, szószéktakaró, szószék feljáró
terítő, Mózesszéktakaró, 5 db padtakaró, kerek terítő. (11)
2 db fehér gyolcs, vörös szövet, fehér panama terítők. (2)
XXI. sz. eleje
Vörös plüss, aranyfényű szegőzsinórral, elején festett mintával. (1)
Újbars és Marosfalva
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 20
XX. sz. első fele: 9
Bordó bársony garnitúra: szószéktakaró és Biblia alátét, úrasztali terítő, keresztelő
medenceterítő selyemripsz terítő, úrvacsorai terítő, háziszőttes terítő, vászon kenyérkendő,
kék selyem bélelt terítő. (9)
XX. sz. második fele
Bordó napszövet garnitúra 5 részből. Fehér damasztterítők, gyolcsterítők. (11)
Érsekkéty
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 17
XX. század második fele
Fehér napszövet, 2 db fehér gyolcs, fehér vászon hímzett , 2 db fehér tiszta pamut terítők (6).
Bordó műszálas vastag selyem garnitúra 7 db. (7)
2 db nemzetiszín zászló (2)
Nyírágó
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 38
XIX. század (4)
Fekete selyemkendő, selyembrokát, zöld és lilásvörös kockázott selyembrokát kendő.
Tojáshéjszín finom ripszterítő, évszámmal és felirattal. (4)

XX század
Bordó bársony garnitúra 7 darabból.
Drapp ripsz garnitúra: Biblia alátét, padtakaró, Mózesszék takaró, szószéktakaró, Mózesszék
drapéria.
Bordó bársony garnitúra, fakításos technikával 7 darabból.
Bordó, vékony vászon garnitúra 4 darabból.
Bordó szövet garnitúra 10 darabból
Körkötéses csipketerítő. (34)
Farnad
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 30
XX. század 30
Vörös plüss garnitúra, 3 részből, Fehér gyolcs, fehér damaszt terítő.
Fehér horgolt és körkötéses csipke garnitúra. Műszálcsipke garnitúra.
Fekete szövet garnitúra.
Fehér tiszta pamut, fehér selyemszálas damasztabrosz, halványsárga damaszt, damasztmintás
szalvéták.
Nagyölved
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 53
XIX. század 2
Fehér vékony pamutterítő, két szélből rózsaszín szövött szalaggal összedolgozva.
Fehér lengyel damaszt- terítő. (2)
XX. század 51
Fekete garnitúra 5 részből. A terítő közepén kalászcsokros minta és kehely díszítés, benne
1928 évszám
Bordó bársony garnitúra 8 részből. A terítőn évszám: 1978
Fehér bársony garnitúra 5 részből. A terítőn hímzés mellett évszám: 1971
Barna plüss garnitúra 6 részből
Fehér napszövet garnitúra. Vagdalásos, lyukhímzéses technikával. 5 részből.
Fehér napszövet garnitúra 5 részből.
Bordó napszövet garnitúra 6 részből.
Zöld napszövet garnitúra 5 részből. A hímzett terítő közepén felirat és 1982 évszám.
Különálló abroszok: Világos zöld pamut, selyem beszövéssel, piros matlaszé. Fehér tiszta
pamut,
közepén szedett mintával. Bordó bársony úrvacsorai terítő, kisebb úrvacsorai terítő 2 db.
(51)

Bajka
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 14
XVIII. sz. 2
Vöröses barna selyem, brokátmintás földdel,körben kézzel eldolgozott rojt.
Zöld selyem, körben kézzel szegett ezüst legyezőcsipkével körben.
XX. sz. 12
Fekete gyapjúszövet alapon finom pasztellszínezésű matyó mintás terítő
Keresztelőedény terítő, 6 kenyérkendő.

Bordó plüss garnitúra 5 részből.
Léva
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 91
XIX sz. 16
Fekete szövet garnitúra 4 darabból. (Asztalterítő, 3 más-más méretű szószéktakaró)
Fekete posztó garnitúra 12 darabból. (16)
XX. sz. 75
Terítő, fekete düftin, fülkagylós rokokó mintával, felirattal, évszámmal.
Fehér gyolcs garnitúra 8 darabból (padtakaró, 2 db szószéktakaró, 2 db Biblia alátét,
Mózesszék takaró, terítő, padtakaró.
Fehér bársony garnitúra 6 darabból
Bordó bársony garnitúra 10 darabból.
Bordó bársony garnitúra 8 darabból.
Lila bársony garnitúra 6 darabból.
Fehér gyolcsterítő 9 darab.
Fehér napszövet- terítő 4 db.
Horgolt terítő 9 darab
Fehér damasztabrosz 2 darab.
Bordó bársonyterítő.
Zöld bársony garnitúra 11 darabból. ( abrosz, kisebb terítő, szószéktakaró 8 darab, Mózesszék
takaró.) (71)
Kiskoszmály
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 8
XX. sz. 8
Bordó műszálas bársony 3 db,
Fehér horgolt csipketerítő, zöld bársonyterítő, műszálas damaszt, fehér műszálas damaszt 5
db.
Hontfüzesgyarmat
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 29
XIX. sz. 3
Tiszta pamutból szőtt terítő
Fehér damasztmintás szabad rojtos terítő.
Virágos mintás damasztabrosz. (3)
XX. sz. 26
Bordó bársonyterítő.
Úrvacsorai abrosz, bordó selyembrokátból.
Fehér műszálas selyemterítő feliratos és évszámos.
Fehér gyolcs garnitúra, fülkagylós riseliő mintával 6 darabból.
Terítő műszálas anyagból.
Körkötéses csipketerítő 2db.
Fehér gépi receterítő.
Fehér damaszt terítő, 2 damaszt szalvéta, 2 damaszt terítő.
Bordó műselyem garnitúra 5 darabból.
Fehér műanyag garnitúra. 4 db. (24)

Nagypeszek
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 4
XX. sz Nejloncsipke garnitúra 4 darabból.
Tergenye
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 24
XX. sz. 24
Fehér horgolt garnitúra. (terítő, szószék és szószékfeljáró terítő, 2 db padtakaró.
Biblia alátétterítő.
Sárga necc terítő.
Fehér gyolcs garnitúra 9 darabból.
Vékony gyolcs, vörössel hímzett terítő.
Terítő vörös bársonyból.
Bordó műszálas plüss garnitúra 4 darabból.
Horgolt terítő csillagokból, terítő szalaghorgolással.
Garamsalló
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 21
XX. sz. 21
Fekete flokon terítő.
Zöld bársonyterítő .
Fehér szecessziós bársonyterítő.
Fehér damasztterítő.
Fehér gyolcsterítő.
Sötétkék karikás virágos mintás feliratos terítő.
Fehér tiszta pamutból szőtt vászonterítő.
Barna garnitúra 5 részből.
Bordó bársony, feliratos terítő.
Kisölved
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 29
XIX. sz. 1
Bordó bársonyterítő, közepén íves ágindás mintával, szélén fémrojttal, közepén kehellyel,
felirattal.
XX. sz. 28
Bordó bársony garnitúra 5 részből.
Fehér gyolcs, lyukhímzéses, virágmintás terítő 5 db.
Fehér gyolcs szalvéta.
Fehér hímzett napszövet terítő.
Fehér panamából készült terítő.
Világossárga műszálterítő.
Karácsonyi terítő
Bordó bársony garnitúra 7 darabból.
Barna garnitúra 5 darabból
Fekete zászló

Zalaba
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 20
XX. sz. 20
Fehér horgolt csipketerítő.
Bordó bársony, fakított technikával mintázott, sárga rojtos garnitúra 3 darabból.
Bordó bársony, fehérrojtos garnitúra 5 darabból.
Zöld bársony garnitúra 3 darabból.
6 db fehér damasztmintás szalvéta.
Abrosz, fehér damaszt.
Tojáshéjszín szalvéta.
Ipolyság
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 19
XX. sz. 19
Bordó bársonyterítő fémszálas rojttal, bordó bársonyterítő fehér rojttal.
Fehér napszövet terítő, hurkolt fehérhímzéssel, szőlőfürtös mintával.
Fehér napszövet abrosz, laposöltéssel hímzett kalász és szőlőfürtös mintával
Fehér damasztabrosz 3 db.
Fehér damasztszalvéta, 8 darab, egy közöttük bordűrös, egy hímzett közepű.
Acélkék düftinterítő.
Fehér horgolt csipketerítő.
Fehér gyolcs keresztelőedény terítő.
Fehér vékony vászon keresztelőedény takaró, liliomos mintával.
Garammikola
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 12
XX. sz. 12
Bordó bársony garnitúra, hosszú sodort aranyfényű rojtos, szőlőfürtös, kalászos mintával 4
részből.
Tojáshéjszínű plüss, selyembrokáttal bélelt. Négy sarkában kalászcsokros és szőlőfürtös
mintával, felirattal.
Fehér horgolt csipketerítő 2db.
Fehér napszövet, csavart azsúrral, laposöltéssel, felirattal és évszámmal.
Fehér gyolcs árnyalt zöld selyem hímzéssel.
Fehér gyolcs, csavart rojtos, száröltéssel és laposöltéssel hímzett, köriratos kerek terítő.
Fehér damaszt terítő, felirattal.
Drapp gyolcs terítő, horgolt befűzéses mintával, közepén felirat.
Kisóvár
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 8
XX. sz. 8
Bordó bársony garnitúra, szélén fémrojttal 6 darabból. A terítő sarkában szőlőfürtös és
kalászos mintával, szószéktakaró elejének közepén felirattal, a Biblia alátét elején kehellyel.
Padtakaró 2 db sima, szélén rojttal
Fehér matlaszé terítő, sarkaiban sárga hímzéssel.

Fehér damaszt terítő.

Fegyvernek
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 22
XIX. sz. 2
Bordó bársony keresztelőmedence terítő felirattal.
Fehér körkötéses csipke 2 db
XX. sz. 20
Bordó plüss garnitúra 4 darabból
Bordó matlaszé terítő, szélén ipari csipkével 2 db.
Bordó bársony garnitúra. Terítő, szélén sárga rojttal, 2 db, keresztelő medence terítő.
Drapp vékony pamutterítő vagdalásos mintával.
Fehér körkötéses csipketerítő 2 db.
Fehér gyolcsterítő rózsamintával és virágokkal.
Fehér napszövet garnitúra 6 részből.
Fehér műcsipke terítő.
Nagyod
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 13
XX. sz. 13
Fehér pamutszövet garnitúra. Terítő, hosszú fémrojttal., Mózesszék takaró okkersárga
selyemrojttal, Mózesszék ajtó, Biblia alátét okkersárga rojttal, közepén kehellyel és
búzaággal.
Bordó bársony garnitúra fémrojttal, szőlő mintával. Úrvacsorai terítő, Mózesszék takaró páros
búzakalásszal. Mózesszék ajtótakaró. Szószéktakaró. Biblia alátét hímzéssel és felirattal.
Nemesoroszi
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 15
XX. sz. 15
Kasmir kendő. Szélén hosszú befűzött csipkés rojttal, körben virágos bordürrel.
Bordó bársony garnitúra fémrojttal. 5 darabból.
Szószéktakaró, Vörös, szélén rózsaszín rojttal, szőlős, leveles mintasorral.
Biblia alátét, fehérselyem, tűllcsipke széllel, közepén gyöngyökkel kehellyel és kalásszal.
Fehér pamutvászon terítő.
Fehér műszálas kerek terítő.
Műcsipke garnitúra, fehér bordűrrel 5 részből.
Nemesbori
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 37
XX. sz. 37
Bordó bársony terítő drapp selyemszállal, közepén szőlőkoszorú, kalász és felirat.
Bordó bársony terítő, szőlő és kalászág mintával, felirattal.
Bordó bársony garnitúra 5 darabból. Terítő, szoknyás, fémrojtos, hímzett, feliratos,
Mózesszék takaró, szószéktakaró, szószék feljáró takaró, Biblia alátét.
Bordó garnitúra csipketerítője 3 darabból.

Sárga napszövet terítő, lyukhímzéses, riseliő mintával
Fehér műszál és nyersszín műselyem teritő.
Fehér csipketerítő 7 darab.
Fehér napszövet garnitúra 5 darab
Fehér vászon kenyértakaró kendő 2 db
Fehér damasztterítő 2 db.
Fehér műcsipke terítő kerek és szögletes
Fekete neccteritő.
Bordó szövet garnitúra 4 darab
Szószéktakaró tüllcsipke, hímzett.
Terítő, bordó matlaszé, hímzett.
Valkháza
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 6
XX. sz. 6
Bordó bársony terítő és szószéktakaró 2 db.
Abrosz műszálas csipkével 2 db
Fehér damaszt szalvéta.
Fehér műszálcsipke terítő.
Kismánya
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 11
XX. sz. 11
Zöld bársony, fehér bársony és horgolt garnitúra 5 darabból.
Bordó bársony garnitúra 2 részből.
Terítő fehér tüllcsipkéből.
Fehér szalaghorgolásos csipketerítő.
Fehér gyolcs riseliő technikával hímzett terítő.
Kerek műcsipke terítő.
Alsószőllős
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 18
XX. sz. 18
Bordó bársony garnitúra: 5 darabból (szószéktakaró, Biblia alátét, terítő 2 db, perselytakaró).
Fehér gyolcs garnitúra: 6 darabból ( terítő, szószék feljáró takaró, Biblia alátét, szalvéta 3 db)
Fehér gyolcs garnitúra: 4 darabból (szószéktakaró, Biblia alátét, terítő, perselyterítő)
Fehér damasztabrosz (3 db)
Fehér gyolcs útvacsorai terítő.

Nyitra
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 52
XX. sz. 52
Drapp ripszanyag csavart fémes rojttal, szélén gézanyagra feldolgozott szecessziós ágas,
szőlőfürtös mintával, négy sarkában csokros leveles kalászminta, laposöltéssel, árnyalt
színezéssel .

Barna kongré terítő számolt laposöltéses mintával.
Bordó bársonyterítő, két alsó sarkában kalászcsokor, fölötte felirat.
Bordó bársony garnitúra terítője, sárga rojttal, két szemben lévő sarkában szegfűs mintával.
Bordó bársony nyomott mintás szószéktakaró sárga rojttal.
Bordó bársonyterítő, ezüst csipkével.
Bordó bársony Biblia alátét, szélén hosszú fémrojttal.
Fekete szövet szószéktakaró, hosszú fehér rojttal, elején felirat.
Fekete bársony Biblia alátét, fehér rojttal.
Fehér pamutosvászon, két végén szedett mintás kendő 2db.
Fehér napszövet terítő, négy sarkában egymást keresztező kalászmintával, négy szélén
kehellyel.
Fehér napszövet, bordó pamuttal horgolt csipkeszéllel.
Fehér napszövet, két végén leveles szegfűs, szélén nagy akantuszleveles mintával.
Fehér napszövet, két szemben lévő sarkában ötszirmú virággal.
Fehér napszövet, körben cakkos eldolgozás, két végén 10 sziromleveles mintával.
Fehér napszövet terítő, két végén fehér hímzéssel hármas napvirág, lándzsás levelekkel.
Fehér napszövet, horgolással kombinált terítő 2 darab.
Fehér gyolcsterítő kisebb kerek és ovális 8 db.
Fehér gyolcs ovális terítő cakkos széllel.
Fehér gyolcsterítő, szélén leveles rózsamintás horgolt csipkével.
Fehér gyolcsterítő, ovális, fehér hímzéssel.
Fehér körkötéses csipketerítő 4 db.
Horgolt csipketerítő 9 db.
Garamszentgyörgy
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 92
XIX. sz. 3
Szürkés zöld selyem, bordó leveles virágos mintával, befűzött selyem rojttal, felirattal.
Fekete selyemkendő, szélén hosszú befűzött rojttal.
Halványkék selyembrokát hosszú fehér befűzött rojttal
XX. sz. 89
Fekete selyembrokát vállkendő, feliratos, 1916 évszámos
Szürke selyembrokát, szélén hosszú, szürke rojttal
Világoskék selyembrokát, , körben hosszú, fehér befűzött rojttal.
Úrvacsorai terítők:
Fekete kínai selyem, virágbokros mintával, szélén fekete rojttal. Feliratos és évszámos 1911.
Almazöld ripsz, körben ezüst csipkével, bojtokkal. Feliratos és évszámos 1932.
Zöld bársony, aranyos fémrojtos, szőlős, kalászos mintával, ígés felirattal.
Vöröses barna, szőlőmintás, feliratos, 1957 évszámos.
Középkék bársony, szélén szürke rojttal, búzakalász csokros mintával. Feliratos, 1960
évszámos.
Bordó tükörbársony, fehér rojttal.
Fekete alapon virágos leveles mintával, hosszú, barna rojttal, feliratos, 1967 évszámos.
Garnitúra 5 darabból. Fekete tükörbársony, hosszú, fehér rojttal: Mózesszék terítő (2 )db,
szószéktakaró, szószék feljáró takaró, Biblia alátét.
Zöld bársony garnitúra 5 darabból.
Vörös bársony garnitúra 4 darabból.
Barna műszálas bársony garnitúra 4 darabból.
Rózsaszín bársony garnitúra 4 darabból.

Bordó bársony garnitúra 6 darabból.
Fehér gyolcs garnitúra 8 darabból.
Fehér takácsvászon garnitúra 9 darabból.
Fehér gyolcsterítő 7 darab.
Fehér vékony vászon , hímzett garnitúra 5 darabból.
Damaszt terítők: 3 db, rózsaszín és világoskék, fehér.
Rózsaszín damaszt szalvéta 4 db
Szürke vastag vászonterítő, írásos mintával.
Zöld műszálas terítő 4 db.
Kisebb méretű vászon, gyolcs, napszövet, horgolt kiegészítő terítők 9 db
Zseliz
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 31
XX. sz. 31
Tojáshéjszín, nagyméretű ripsz terítő
Okkersárga nagyméretű ripsz terítő
Drapp plüss szószéktakaró, hímzett és feliratos
Fehér matlaszé hímzett és feliratos.
Bordó bársony garnitúra 4 darabból (terítő, szószéktakaró, Mózesszék takaró, Biblia alátét)
Fehér napszövet garnitúra 5 darabból. (az előbbi kiegészül a szószékkorona drapériával)
Bordó bársony garnitúra, mogyorószín rojttal 5 darabból.
Zöld bársony garnitúra 3 darabból. (2 terítőből és szószéktakaróból áll.)
Bordó bársony garnitúra 7 részből. Legújabb, 2007-ben készült.
Tüllcsipke terítő színes virágmintás hímzéssel.
Fehér napszövet terítő gépi riseliő hímzéssel
Sáró
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 14
XX. sz. 14
Bordó bársony garnitúra 4 darabból (terítő, Mózesszék takaró, 2 db Biblia alátét).
Bordó bársony garnitúra 6 darabból (szoknyás szabású terítője van, a Mózesszéknek az ajtaján
is van terítő és a szószéknek és a szószékfeljárónak is).
Szilvakék bársony úrvacsorai terítő, sarkaiban nagy fémbojttal.
Fehér finom gyolcsterítő, bolti csipkével, szélén csipkés rojttal.
Fehér gyolcsterítő vagdalással, gépi hímzéssel.
Fehér gyolcsterítő riselő technikával mintázott.
Nagysalló
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma:31
XX. sz. 31
Bordó bársony garnitúra 4 darabból, gépi arany fémszálas hímzéssel. A garnitúrához tartozik
2 kerek terítő, feliratos szószéktakaró, Biblia alátét, elején alfa és ómega görög betűkkel.
Fekete bársony garnítúra 2 darabból áll.
Fehér gyolcs garnitúra 4 darabból, gépi madeira hímzéssel készült
Bordó bársony kerek terítő 2 darab.
Sötétkék bársony terítő, kerek, 1 db
Zöld bársony garnitúrája a legújabb 5 darabból áll.

Úrvacsorai terítő fehér napszövet, ezüst fémszálas felirattal.
Műszálcsipke keresztelő terítő.
Fehér matlaszé és tüllcsipke a keresztelő edény takaró.
Fehér damaszt terítő 2 darab kerek.
Fehér damaszt terítő szögletes.
Fehér horgolt kerek csipketerítő pillangós mintával 2 darab
Fehér horgolt szögletes terítő 2 darab.
Fehér necc csipke terítő 1 darab.
Fehér napszövet terítő 2 darab.
Szódó
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 7
XX. sz. 7
Zöld bársony garnitúra 6 darabból. Terítője szélén hosszú fémszálas rojtos. Felülete arany
fémszálas, pamutos fonallal és mogyorószínnel, szőlős, kalászos mintával osztrák fonallal és
flitterekkel hímzett. A szószéktakarón feliratos. A garnitúrához Biblia alátét, bibliatartó,
úrvacsorai terítő és karzattakaró tartozik.
Fehér gyolcs terítője szélét ipari csipke, sarkait hímzett rózsák, szegfűk és pettyek díszítik.
Ipolypásztó
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 36
XVIII. sz. vége 2
Kendő, zöld alapon bordó szövésű selyembrokát egzotikus virágmintával.
Selyem kendő téglaszínű, kék, sárga, drapp brokátmintával.
XIX sz. 6
Fekete alapon lila leveles rózsamintás selyemkendő.
Bordó alapon, nagy zöld levele virágmintás selyem kendő. Szélében „KS” monogram és
„1861” évszám.
Selyem kendő, zöld, barna, drapp, lila színnel szedett, kockázott föld, a lila csíkozásban
leveles virágmintával.
Selyem, terítő halványlila, szélén kézzel hozzádolgozott aranyos fémcsipke, közepén a
szélcsipkéből kialakított csokorral.
Barna nyomott mintás bársonyterítő 1883 évszámmal.
Fehér hímzett tüllcsipke terítő
XX. sz. 28 db
Fehér vászonterítő, selyemfonalas hímzéssel.
Fehér gyolccsal és kézi horgolással kombinált 11 részes garnitúra.
Fehér gyolcsterítő 3 db
Zöld napszövet terítő.
Fehér napszövet terítő.
Zöld bársony garnitúra 4 darabból.
Bordó bársony kerek terítő,.
Bordó plüss kerek terítő.
Fehér műselyem garnitúra 2 darabból.
Fehér műselyem perselyterítő 2 darab.
Fehér napszövet terítő
Ipolybél

Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 18
XX. sz. 18
Zöld nyomott mintás plüss garnitúra fehér rojttal 6 darabból (szószéktakaró, szószékfeljáró
terítő, Biblia alátét, Mózesszék drapéria, 2 db kerek terítő.
Bordó bársony garnitúra, szélén sárga rojttal 5 darabból.
Mogyorószín bársony terítő, gépi hímzéssel, szőlőfürtös mintával, felirattal.
Fekete bársony terítő búzakalász mintával, Biblia és kehely ábrázolással.
Fehér gyolcsterítő virágmintás hímzéssel.
Fehér gyolcsterítő, sarkában tüllbetétes, virágos hímzéssel.
Fehér gyolcs kézi lyukhímzéssel.
Garamvezekény
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 22
XIX sz. 3
Bordó bársony úrvacsorai terítő, szélén ezüst szegőszalaggal, elején rátétes mintával
ragasztott betűkből felirat és „1887” évszám.
Drapp selyemterítő, szélén arany fényű csipkével, selyemfonallal és flitteres hímzéssel.
Zöld ripszterítő, arany fémszálas csipkével, kis fémgyöngyökkel díszített szőlőfürt mintával.
XX. sz. 19
Bordó csíkos kordbársony úrvacsorai terítő selyemszálas szőlőfürtös és kalászminta
hímzéssel.
Zöld bársony Biblia alátét, hosszú fémrojttal, elején festett kalász és szőlő mintával, benne
kehellyel.
Bordó bársony garnitúra 5 darabból.
Fehér napszövet garnitúra 6 darabból.
Fehér horgolt csipketerítő.
Fehér necc terítő rózsacsokros, fülkagylós mintával.
Fehér ipari damasztterítő.
2 darab napszövet terítő
1 darab rózsaszín plüssterítő.
Pozba
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 49
XX. sz. 49
Barna bársonyterítő, hímzett, feliratos.
Bordó bársonyterítő, hímzett, feliratos
Fehér damasztterítő.
Fehér gyolcsterítő 2 db. Egyik hímzett, feliratos.
Napszövet garnitúra horgolt csipkeszéllel.
Biblia alátét, horgolt csipkeszéllel, kehely ábrázolással 3 db.
Horgolt és gyolcsterítő 5 db
Bordó bársony garnitúra l0 darabból. (Úrvacsorai terítő, padtakaró 4 db, gondnoki padtakaró 1
db, Mózesszék takaró 2 db, Szószékterítő 1 db, Szószék feljáró 1 db, Szoknyás asztalterítő 1
db. Biblia alátét 1 db.)
Zöld bársony garnitúra szőlőfürtös kalászcsokros mintával 10 db.
Szürke nyersvászon garnitúra, hímzett 10 db.
Terítő, bordó bársony, hímzett 1 db.

Horgolt csipketerítő 4 db.
Barsbaracska
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 49
XIX. sz.: 2
Fehér gyolcsterítő, riseliő technikával hímzett. 1 db
Olajzöld posztóterítő, hímzett 1 db.
XX. sz.: 47
Halványsárga pamutszövet, sarkaiban változó színnel szőlőfürtös, kalászos mintával 1db.
Úrvacsorai terítő, okkersárga hímzéssel. 1db.
Körkötéses csipketerítő 1 db.
Fehér selyemterítő 1 db.
Fehér és drapp napszövet terítő 2 db.
Piros panamaterítő 1 db.
Bordó szövet garnitúra 8 darabból.
Barna műszálas napszövet garnitúra 8 darabból.
Világoszöld garnitúra 8 darabból.
Rózsaszín műszálas garnitúra 8 darabból.
Sötétzöld szövet garnitúra 8 darabból.
Barsbese
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 76
XIX. sz.: 2
Fekete selyemkendő 1 db.
Fekete selyemkendő kézi hímzéssel 1db.
XX. sz. 74
Májszínű szövet terítő 1 db.
Vastag téglavörös pamutszövet terítő 1db.
Fehér vászonterítő, laposöltéses hímzéssel 1db.
Bordó bársony garnitúra, ezüst fémrojttal 11 db. (terítő, Biblia alátét 2db, szószéktakaró 4
darabból, Mózesszék takaró, padtakaró 4 db)
Ezüstfényű szürke selyembrokát garnitúra 11 db.
Bordó plüss garnitúra 11 db.
Fekete bársony garnitúra 11 db.
Barna műszálas napszövet garnitúra 11 db.
Rózsaszín műszálas garnitúra 11 db.
Fehér horgolt csipketerítő 1 db.
Világoszöld napszövet terítő 1 db.
Nagykálna
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 16
XX. sz. 16
Bordó bársonyterítő, részekből szabott, kerek, feliratos és évszámos 1 db.
Bordó bársony garnitúra terítő, szögletes, fehér rojtos, 1db.
Bordó bársony garnitúra: 4 db (terítő, kerek és szögletes, hosszú fémrojttal 2db. szószéktakaró
1 db, Biblia alátét fehér horgolt 1 db)
Fehér más-más méretű és alakú csipketerítő 4 db.

Gyolcs terítő csipke széllel 2 db.
Szalaghorgolásos terítő 2 db.
Fekete bársony abrosz 1 db.
Kiskálna
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 19
XX. sz.: 19
Szószéktakaró, keresztben csíkos ipari pamutvászon 1 db.
Biblia alátét, az előbbi anyagból, 1 db.
Fehér, kerek selyemterítő 1 db.
Barna posztóterítő 1 db.
Bordó plüss, fémrojtos terítő 1 db.
Bordó plüss kerek terítő 1 db.
Zöld bársony kerek terítő, hosszú rojttal 1 db.
Középkék, szögletes plüss terítő 1 db.
Bordó bársony terítő 1 db.
Fehér gyolcs, cakkos, lyukhímzéses kerek terítő 2 db.
Fehér vászon azsúrszegéses terítő, színes hímzéssel 1 db.
Fehér gyolcsterítő csipke betoldással 2 db.
Fehér gyolcs szélén tüllcsipkével 1 db.
Fehér napszövet úrvacsorai terítő, sarkában kehelyábrázolással 1db.
Fehér csipketerítő 2 db.
Szószék és Bibliaalátét egybe szerkesztve 1 db.
Garamlök
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 23
XX sz. 23
Bordó bársony, kerek, fémzsinóros, hímzett terítő, a fonákán feliratos, 1910 évszámos.1 db
Bordó bársonyterítő, színes pillangóvirágos hímzéssel. 1 db
Bordó bársonyterítő, szőlő és kalászmintával, felirattal. 1db
Sötétkék bársony kisebb méretű terítő. 1 db
Fekete bársony, fekete rojttal, felirattal, 1910 évszámmal. 1 db
Keresztelőedény terítő, bordó bársony, hosszú rojttal, közepén páros kalászmintával. 1 db
Bordó bársony szószékterítő. 1 db
Bordó bársony Bibliaalátét. 1db
Selyemterítők
Fekete selyemterítő szélén fehér farkasfoggal. 1db
Fekete, kisebb selyemterítő. 1 db
Sárga selyemterítő. 1 db
Piros matlaszé terítő. 1 db
Fehér gyolcsterítő, közepes méretű. 4 db
Fehér kongré, szálhúzásos mintával. 1 db
Fehér damasztterítő más-más méretben. 3 db
Fehér horgolt terítő. 3 db
Felsőszecse
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 11

XX. sz.: 11
Fekete bársonyterítő, körben fekete paszománnyal, szélén fekete rojttal. 1 db
Garnitúra, bordó bársony, 6 darabból. (Terítő, Mózesszék takaró, Szószéktakató 3 darabból,
Biblia alátét)
Bordó bársonyterítő. 1 db
Terítő tiszta pamutból szőtt vászonból, vagdalt és laposöltéses hímzéssel. 1 db
Fehér horgolt csipketerítő. 1db
Fehér műszálas csipketerítő. 1 db
Felsőpél
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 29
XX. sz.: 29
Vörös szövetterítő. 1db
Fehér plüss garnitúra 7 darabból. (Terítő, padtakaró 3 db, szószéktakaró, Bibliaalátét,
harmóniumterítő.)
Horgolt csipketerítő 3 db
Fehér damasztterítő tüllcsipkével. 2 db
Fehér gyolcsterítő. 4 db
Fekete szövetterítő. 1 db
Sötétzöld műbársony, szoknyás úrvacsorai terítő. 1 db
Mogyorószín nyomott mintás műbársony terítő, zsinórrátétes díszítéssel. 1 db
Fehér gyolcsterítő, egyik harmóniumterítő. 3 db
Fehér, vékony műszálas terítő. 1 db
Fehér gyolcsterítő riseliő technikával és laposöltéssel hímzett. 1 db
Fehér napszövet terítő. 1 db
Fehér nejloncsipke, befűzött lilás-piros mintás terítő. 1 db
Barna műszálas plüss garnitúra. 3 db
Töhöl
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 13
XIX. sz.: 1
Fehér damasztterítő, három szélből, rózsaszín gépöltéssel összedolgozott 1 db
XX. sz. 12
Fehér gyolcsterítő, azsúrral szegett, sarkában póköléssel. 1db,
Fehér gyolcsterítő, cakkos széllel, tulipánszerű matyóvirág mintával 1db
Fehér, ovális gyolcsterítő. 1 db
Fehér napszövet, fehér négyszirmú árvácska virággal. 1 db
Fehér gyolcsterítő, cakkos széllel, 5 nagy ágas peóniavirággal. 1 db
Fehér gyolcsterítő árvácskás mintával. 1 db
Fehér horgolt csipketerítő. 1 db
Úrvacsorai terítő, bordó plüss, rózsaszín láncöltéssel felirat és 1960-as évszám. 1 db
Garnitúra bordó bársonyból 4 darabból.(Terítő, Mózesszék takaró, szószéktakaró,
Bibliaalátét.) 4 db
Vámosladány
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 29
XIX. sz.:3

Zöld bársony garnitúra 3 darabból, terítőből, szószéktakaróból és Bibliaalátétből áll.
Terítőjének mintája és annak elrendezése a XIX század végének hímzés stílusát idézi.
XX. sz. 26
Rózsaszín garnitúra 5 darabból. Terítője tüllbetétes széles indaágas szőlőmintás, feliratos és
1960 évszámos.
Fehér plüss garnitúra 5 darabból. Sárga bogöltéssel hímzett, feliratos és 1958-as évszámos.
Fehér gyolcs garnitúra 4 darabból. Riseliő technikával hímzett.
Sárga selyembrokát garnitúra 4 darabból. Terítője hímzett.
Drapp selyembrokát garnitúra 5 darabból.
Úrvacsorai terítő szoknyás, bordó bársony, hímzett, feliratos. 1db
Drapp napszövet terítő. 1 db
Drapp horgolt csipketerítő hópehely mintával. 1db
Garammikola
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 11
XX. sz.: 11
Bordó bársony garnitúra 4 darabból. (Kerek terítő, szószék és szószékfeljáró terítő egyben
Bibliaalátét 2db)
Fehér damasztterítő, csavart azsúrral. 1 db
Fehér damasztabrosz. 1 db
Fehér kerek gyolcsterítő, szőlőfürtös, kalászos mintával 1 db
Fehér cakkos szélű gyolcsterítő. 1 db
Drapp gyolcsterítő, szélén I azsúrsorral. 1 db
Fehér horgolt csipketerítő. 2 db
KOMÁROMI és POZSONYI GYHÁZMEGYE
Alsószecse
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 7
XX. sz. 7
Bordó bársony, fémszálrojtos garnitúra 4 darabból (terítő Szószéktakaró Biblia alátét,
Mózesszék takaró)
Fehér vászon tálcakendő.
Fehér horgolt csipketerítő 2 darab.
Dunamocs
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 15
XVIII. sz. 1
Erősen fakult rózsaszín selyem, vászon béléssel. Körben ezüst legyezőcsipkével kézzel
szegett. Közepén ugyanabból a csipkéből kialakított szögletes díszítés.
XIX. sz. 3
Fehér damasztszövésű vászon, két szélből összedolgozott, körben széles csipkével szegett,
1861 évszámos.
Bordó bársony terítő, kopott, fémcsipkéből rávarrt 1896 évszám.
Bordó bársony, fakult, szélén sárga rojttal, elején bokrétával összekötött kalászív, benne ígés
felirat.

Bordó bársony terítő, szélén három párhuzamos fémzsinórral körben. Egyik sarkában 1898
évszám
XX. sz. 11
Fehér vászon, nagy cakkos széllel, fülkagyló és rózsa mintával, fehér laposöltéssel, 1930
évszámos.
Bordó bársony terítő, szélén aranyos fémszálas rojttal, kalászos és kelyhes mintával, 1938
évszámmal, felirattal.
Garnitúra bordó bársonyból. 4 darabból. (terítő, közepén kehely, szélén fémszálas kopott rojt.
Mózesszék takaró, Szószék és szószék feljáró terítő, biblia alátét, korlátterítő)
Fehér vászon, szőlőmintás terítő.
Fehér selyemdamaszt terítő, széles bordűrrel.
Fehér cakkos szélű hurkolt szegőöltéssel eldolgozott, virágmintás terítő.
Fehér horgolt csipketerítő.
Marcelháza
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 52
XIX sz : 3
Világosbarna kasmir, sima drappal csíkozott szél, földjén az egész felületet sűrűn betöltő
drapp színű leveles ágmintával.
Sűrű vastag pamutszövet, az egész földjét betöltő színes leveles virágmintával.
Úrasztali terítő. Lila nyomott mintás bársony, szélén dús aranyos fényű rojttal, sarkában
leveles kalászcsokorral.
XX. sz.: 49
Toledó technikával hímzett fehér gyolcs Biblia alátét, nagy cakkos széllel, leveles
szőlőfürttel, elején kinyitott Biblia.
Szószékkönyöklő terítő toledó hímzéssel.
Toledóval hímzett gyolcs úrasztali terítő.
Fehér gyolcs cakkos széllel színes szőlőágas, kalászos mintával 3 db.
Fehér gyolcs, színes laposöltéses szőlős mintával.
Fehér gyolcs, vagdalásos, szegfűs mintával
Fehér damaszt, cakkos szélű kis terítő 3 db..
Vörös szövet, szoknyás, kerek úrasztali terítő.
Vörös szövet, vagdalásos és fehér hímzőfonallal eldolgozott szabad rojtos terítő.
Fali feliratos terítő vörös, vastag, laza szövésű szövetből.
Fehér szalaghorgolásos terítő.
Fehér necc csipketerítő 4 db.
Fehér horgolt csipketerítő 7 db.
Fehér horgolt szószéktakaró és Mózesszék takaró.
Fehér laza vászon, szabad rojttal, fölötte subrikás fekete csíkkal
Fehér vászon keresztben szedett sárga és szürke csíkkal
Fehér pamutvászon, fenyőágas, gyertyás hímzéssel.
Fehér damaszt terítő, nagy leveles, virágos mintával.
Garnitúra fehér műszálas szövet, szabad rojttal, széles szálhúzásos, kockázott mintával 6 db.
Garnitúra bordó bársony, szélén sárga horgolt csipkével 9 darabból.
Műszálas zöld szövet garnitúra 3 darabból.
Bátorkeszi
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 44

XX. sz. 44
Fehér gyolcs Biblia alátét, csipkeszél, szegés fölött azsúrsor, toledós csillagos minta 1916 év
Zöld bársony garnitúra 3 darabból
Bordó selyem garnitúra 2 darabból
Sötétvörös matlaszé garntúra 4 darabból
Fehér gyolcs garnitúra 7 darabból
Bordó bársony garnitúra 4 darabból
Bordó bársony garnitúra 4 darabból
Bordó selyem úrvacsorai terítő virágos mintával, ígés felirattal.
Damaszt abrosz
Körkötéses csipketerítő 4 darab
Fehér panama terítő azsúros szegéssel, négy sarkában nyolcszirmú virággal
Fehér, ovális gyolcsterítő 2 db
Fehér napszövet terítő 3 db
Horgolt csipketerítő 5 db (2 bekeretezett, ígés feliratos)
Fehér műszálas tüllcsipke terítő 1db
Fehér vászon Biblia alátét 1 db
Bucs
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 32
XX. . 32
Fehér napszövet terítő 6 darab, más-más díszítéssel.
Tojáshéjszín napszövet terítő gépi hímzéssel.
Sárga vagdalásos mintás napszövet terítő.
Fehér horgolt csipketerítő 3 db.
Fehér szalaghorgolásos terítő.
Tojáshéjszín kötött csipketerítő, csillagokból. Kötött csipke széllel.
Gyolcsterítő gépi riseliő hímzéssel 2 db.
Fehér damaszt terítő.
Műselyem terítő, arany szálas beszövéssel.
Bordó bársonyterítő kehely, kalász és szőlőmintával.
Mogyorószín nyomott mintás terítő.
Fekete selyembrokát terítő nagy rózsás mintával.
Szürke bársonyterítő szőlő és kalászmintával.
Bordó selyembrokát hosszú fémrojttal 2 db.
Zöld műszál terítő, cakkos széllel.
Bordó bársony garnitúra 8 darabból. Terítője sarkában hármas kalászminta, közepén kehely,
körötte szőlő és kalászív. A garnitúrának csak 5 darabja hímzett 3 mintázatlan.
Deáki
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 29
XIX sz. 6
Selyembrokát kendő. Fekete alapon lila bordűrös, befűzött rojtos feliratos és évszámos 1873.
1 db
Selymes fényű zöld, rátétes mintás terítő, levelekkel, vízcseppekkel és kalászszerű virágokkal.
1 db
Barna alapon kávébarna mintás selyem kendő festett felirattal és 1880-as évszámmal. 1db
Fehér gyolcsterítő, lyukhímzéses díszítéssel, felirata: „T ZS 1863”.1 db

Fehér gyolcs, szélén necc csipke, feliratában monogramok és 1843 évszám olvasható. 1db
Fehér, finom gyolcs, szélén korai csipkével. 1 db
.XX: sz. 23
Bordó bársony garnitúra 8 darabból. Kerek terítő, szószékfeljáró, szószéktakaró, Bibliaalátét,
Mózesszék takaró, Mózesszék oldalának terítője, keresztelő medence takaró és láda takaró
tartozik hozzá. 8 db
Terítői más-más alapanyagúak:
Fehér gyolcs , cakkos gépi, a cakkokban nagy virágbokor minta. 1 db
Horgolt csipketerítő. 2 db
Tüllcsipke terítő. 1 db
Bordós-barna szövetből harmónium takaró. 1 db
Bordó bársony terítő az egyik 1932-ben, a másik 1999-ben készült 2 db
Bordó szövetterítő 1 db.
Horgolt terítő 5 db
Szalaghorgolásos terítő 2 db.
Dunaradvány
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 24
XIX. sz. 1
Bordó bársonyterítő, fehér rojttal. Monogrammos és 1898 évszámos. 1db
XX sz. 23
Fehér gyolcs garnitúra 7 részből. Terítő 2 db, hatszögletes, és négyszögletes fehér és
aranyfényű hímzőfonallal, riseliő technikával hímzett, feliratos, évszámos 1922. Részei:
padtakaró, Biblia alátét, szószéktakaró, Mózesszék takaró, úrvacsorai terítő.
Terítő fehér, tiszta pamutból, szélén azsúrszegés, vagdalásos technikával hímzett. 1 db
Fehér damasztabrosz, sávosan mintázott. 1 db
Drapp napszövet terítő színes cakkozással. 1 db
Bordó bársony garnitúra 7 részek szélén hosszú fémrojttal.
Bordó bársony garnitúra 6 darabból, szélén hosszú sárga rojttal
Érsekújvár
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 17
XX. sz. 17
Bordó szövetterítő, széles virágos bordűrrel, felirattal és 1957 évszámmal. 1 db
Fehér gyolcsterítő, hímzett, feliratos, 1943 évszámos. 1 db
Fehér szalaghorgolásos terítő. 2 db
Fehér körhorgolásos terítő. 1db
Fehér necc terítő, szélén korsós virágmintával. 1 db
Fehér gyolccsal kombinált csipke garnitúra. 3 db
Fekete műbársony szószéktakaró, szélén selyem befűzött rojttal. 1 db
Bordó bársony garnitúra 3 darabból. 3 db
Fehér gyolcs garnitúra 4 darabból. 4 db
Galánta
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 29
XIX. sz. 1

Fehér finom gyolcs. Szélén finom azsúros szegés, egyik sarkában .P.L. monogram, felirat és
1880. évszám.
XX. sz. 28
Bordó bársony terítő , a szélén hosszú rojttal, közepén felirattal és 1975 évszámmal. 1 db
18 darab kis horgolt terítő, a templomi bútorok és a szertartások eszközeinek leterítésére.18
db
Terítő, tojáshéjszín kötött csipke, közepén kinyitott Biblia.1 db
Bordó bársony garnitúra 6 darabból. 6 db
2 db magyar zászló
Hetény
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 31
XIX. sz.: 2
Fekete bársonyterítő, szélén szélesen kötött hosszú rojttal. 1 db
Fekete bársonyterítő közepén rátétes kehely. 1db
XX. sz.: 29
Fehér damasztabrosz, egyik sarkában négy monogram és 1901 évszám. 1db
Fehér damasztterítő széles azsúrszegéssel. 1 db
Fehér gyolcsterítő, kalász és szőlőmintával hímzett. 1 db
Selyemdamaszt terítő, szélén ipari csipkével
Lila plüssterítő, szélén fémrojtos, elején felirat és 1930 évszám 1 db.
Fehér necc kehelytakaró. 1 db
Fehér necc garnitúra, cakkos széllel, bojtos szegéllyel, szőlőfürtös és kelyhes mintával. 4 db
Bordó bársony terítő, szélén fémrojttal, mintázatlan. 1 db
Bordó bársony garnitúra, szélén aranyfényű fémrojttal, sárga selyemszállal hímzett. 9 db
Garnitúra 7 részből, fehér gyolcs, toledóval virágmintával és harangábrázolással. 7 db
Fehér horgolt csipketerítő. 2 db
Komáromszentpéter
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 44
XX. sz. 44
Kendő, rózsaszín selyem, virágos
Bordó bársony, kerek terítő , kéz hímzéssel, indázó kalászos szőlőfürtös mintával,felirattal.1
db
Bordó bársony, elején felirattal 1db
Bordó bársony garnitúra 6 darabból
Fehér gyolcs terítő 2 db.
Úrasztali terítő fehér gyolcs 1 db
Úrvacsorai terítő bordó bársony 1 db
Fehér matlaszé terítő 2 db
Fehér műszálas terítő 2 db
Lila plüss, szélén rojttal 1 db
Kék műszálas selyem terítő 3 db
Selyembrokát terítő tüllcsipkével 1 db
Fehér gyolcsterítő, vagdalásos hímzéssel 1 db.
Fehér gyolcs, vagdalásos hímzéssel 1 db
Lila kötött csipke terítő 1 db
Sárga fémszálas csipke 2 db

Fehér selyem virágos matlaszé terítő 1 db
-Garnitúra Szószéktakaró fehér gyolcs és piros bársony terítő, vagdalt csipkeszéllel 1 db
Sószéktakaró feljáró takaró, Mózesszék takaró. Bordó bársony, fehér csipkerátéttel
Szószéktakaró Biblia alátét, Terítő, Keresztelő medence terítő. .9 db
Fehér garnitúra: fehér csipketerítő, , szószéktakaró műszálcsipke rojttal. Szószék feljáró terítő,
Mózesszék terítő, Biblia alátét terítő, kerek terítő nagy, kerek terítő kisebb. 7 db
Komárom
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 82
XIX. sz. 1
Fehér damaszt , hímzett, feliratos terítő 1891 évszámmal.
XX. sz. 81
Bordó bársonyterítő, feliratos és 1926 évszámos.
Fehér gyolcs garnitúra és a 4 db kenyérkendő 1902-ben került ajándékként a komáromi
gyülekezet úrasztali terítői közé.
Gyolcs terítő 2005-ből a Gr. Prónay család ajándéka.
Fehér gyolcs terítő 1932-ből 1 db
5 db fehér gyolcsterítő.
Több változó számú terítőt tartalmazó garnitúrája van.
Bordó bársony garnitúra: Mózesszék takaró, szószék feljáró takaró, szószéktakaró, Biblia
alátét, korlátterítő,kerek és szögletes terítő. 7 db. Ehhez fehér horgolt és gyolcsterítők: necc
terítők, napszövet korlátterítők, csipke korlátterítők, horgolt harmóniumterítők, horgolt
hangszóróterítők ládaterítők tartoznak. (20 db)
Damaszt abrosz 19 darab jeltelen, 4 db jeggyel ellátott.
4 db vászon kenyérkendő
Bordó bársony terítő matlaszé béléssel, szőlőágas keretben felirat és évszám: 1923
Garnitúrához nem tartozó csipketerítői között van finom necc 3 db
K.ülönféle méretű és finomságú horgolt csipketerítő 14 db.
A „Komáromi Gazdák” 1902-es fekete szövet ravatalterítője 1 db.
Nemzetiszín szalagcsokor 1909-ből. 1 db
3db zászló: a „Visszacsatolás” zászlója 1938-ból,
a „REF. IFJ. EGYESÜLET KOMÁROM 1909.” Feliratos nyersszín selyembrokát zászlója.
Fussy Kálmán ajándékát 1924-ből amit a komáromi gazdák bandériumának adományozott, 1
db.
Párkány
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 29
XX. sz. 29
Bordó műselyem garnitúra, szoknyás terítővel és szószéktakaróval
Fehér gyolcs garnitúra lyukhímzéses mintával 3db.
Fehér gyolcsterítő szőlőfürtös mintával 2 db.
Fehér gyolcsterítő, fehér ágas mintával 2 db.
Fehér horgolt csipketerítő 9 db.
Fehér necc terítő.
Fehér vagdalásos gyolcsterítő 2 db
Fehér műszálas szőlőfürtös, kalászos terítő.
Fehér napszövet terítő, legyezős azsúrozással, gránátalmás mintával.
Damasztszalvéta 5 db.

Perbéte
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 21
XVIII. sz.: 2
Acélkék selyembrokát, merített vászonnal bélelt, körben keskeny fémszálas legyezőcsipkével,
egész felületén kis és nagyvirágos mintával. 1 db
Vörös pamut, kézzel felvarrt rojttal, szélén kis fákból álló csík, végén, széles, összetett indás
minta 1db
XIX. sz.: 4
Fehér damaszt, két végén szabad rojttal, közepében, vörös fonallal x K : S x monogram. 1 db
Fehér gyolcs keresztelőedény takaró szálvonásos, toledós mintával. 1 db
Fehér vékony damasztabrosz, nagy tulipános, toledós mintával 1 db
Fehér vékony damasztabrosz szőlőfürtös és kalászos mintával. 1 db
XX. sz.: 15
Fehér pamutterítő, I azsúros kockázott földdel, benne 8 szirmú virágokkal 1 db
Bordó bársony garnitúra , fémszálas rojttal és zsinórral, kalász és szőlőfürt mintával. 13
részből.
(Terítő 2 db, keresztelőmedence terítő, szószéktakaró 2db, Biblia alátét, Szószékkorona
drapéria, Mózesszék ajtaja és hátlapja takaró, harmóniumtakaró, karzattakaró szószék feljáró
takaró.) 13 db
Fehér horgolt csipketerítő. 1 db
Sokszelőce
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 10
XX. sz. 10
Bordó bársony terítő, szélén fémrojttal. Közepén sárga selyemszállal megterített asztalt
ábrázoló hímzés, az asztalon kenyér és kehely. 1db
Bordó bársonyterítő, sárga selyem rojttal, laposöltéssel és flitterekkel hímzett, közepén
babérkoszorú, benne 1978 évszám, körben ígés felirat. 1 db
Horgolt csipketerítő 4 db.
Bordó bársony garnitúra, 4 részből (terítő, szószékfeljáró oszlopa terítő, Szószéktakaró,
Bibliaalátét terítő) 4 db
Udvard
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 20
XX. sz.: 20
Fehér napszövet garnitúra.(Nagy kerek terítő, Szószéktakaró, Biblia alátét, énekeskönyv tartó,
padtakaró, kisterítő.) 6 db
Halványsárga plüss garnitúra. 4 db
Rózsasín selyem garnitúra. Terítőjén évszám és monogram 1959 BM. Olvasható. 4 db
Fehér ipari csipke garnitúra (szószéktakaró és 2 terítő). 3 db
Fehér necc garnitúra. 2 db
Fehér, kerek gyolcsterítő. 1 db
Újlót
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 10

XX. sz.:10
Fehér damasztszalvéta szecessziós mintával.1 db
Fehér damasztterítő nagy leveles damasztmintával 1db
Fehér gyolcsterítő. 2 db
Bordó bársony, körben fémszálas, rojtos keresztelőkancsó terítő felirattal és 1958 évszámmal.
1 db
Asztalkerület, zöld műszálas szövet, kerek lappal. Rakott szoknyával, szélén körben kalászos,
szőlőfürtös mintával. 1 db
Szószéktakaró, zöld műszálas szövet, 1 db., fölötte kézi horgolásos csipke hármas
rózsamintával 1 db.
Bibliaalátét zöld szövetből 1 db, rajta fehér horgolt terítő 1 db
Zöld műszálas szövet terítő. 1 db
Csúz
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 27
XIX. sz. 1
Fehér gyolcsterítő széles csipkével, kétszeres csipkebetéttel, a szélén nagy legyezős
horgolással: feliratos és 1877 évszámos. 1 db
XX. sz. 26
Fehér gyolcs, széle vörös pamuttal, hurkolt laposöltéssel hímzett, négy sarka felé szőlőfürt
mintával.1 db
Úrvacsorai terítő készült 1935-ben fehér gyolcsból toledós hímzéssel. 1 db
Terítő, pamutvászon és horgolt csipke kombinációja. 1 db
Bordó bársony garnitúra 7 darabból. 7 db
Bordó bársony garnitúra 3 darabból
Bordó közepű terítő rózsaszín szélű virágos kordbársonyszerű anyagból. 1db
Fehér necc terítő, szélén keskeny csipkével 1 db
Horgolt csipke és gyolcs kombinációjával készült garnitúra, fehér gyolcs felsőrész, alja vastag
fehér horgolt, rózsás, leveles mintával. Szószék feljáró, padtakaró 2 , kerek terítő,
szószékterítő terítő,
szószék feljáró terítő. 6 db
Fehér gyolcs és csipke kombinációjával készült terítő 2 db
Fehér műszál kerek 1 db
Barna műszálas plüss 1db.
Zöld plüss fémrojttal 1db.
Lilás selyemtaft, horgolt rátétes terítővel 1 db.
Vágfarkasd
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 41
XIX. sz. 1
Bordó selyembrokát, körben kézzel szegett, dohányszín béléssel, körben fémszálas legyező
csipkével. Egész földjén nagy virágkompozíció, pettyezéses leveles ívekkel. 1 db
XX. sz. 40
Bordó bársony hosszú fémrojtos garnitúra 9 darabból. (Terítő, Mózesszék terítő, kisebb terítő
3 db,szószéktakaró, Bibliaalátét, úrvacsorai asztalterítő 2 db)
Fehér horgolt csipketerítő 4 db.
Bordó műszálas terítő, szélén fémrojttal, hímzett. 1 db

Úrvacsorai terítő, sötétzöld bársony, fémrojttal, elején körben szőlős és búzakalászos minta. 1
db
Acélkék posztóterítő, szélén színes selyemfonallal világoszölddel hímzett. Szélén felirat. 1 db
Fehér damasztterítő, szélén ipari csipkével. 1 db
Gyolcs garnitúra 7 darabból. 7 db
Sárga műselyem garnitúra 7 darabból.
Abrosz fehér damaszt. 1 db
Fehér damasztkendő kisebb és nagyobb. 2 db
Szószéktakaró zöld posztóból. Elején sárga színű laposöltéses felirat. 1db
Zöld posztó terítő 5 db.
Zsigárd
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 31
XIX sz. 1
Drapp hernyóselyem, szélén csipkés kötött rojttal,
XX. sz. 30
Bordó bársonyterítő, szélén fémrojttal, árnyalt színezésű hímzéssel. 8 db
(Korlátterítő, korlátajtó terítő, Mózesszék takaró, mózesszék ajtó takaró, szószék feljáró,
szószéktakaró, Biblia alátét 2 db)
Fehér gyolcs garnitúra, madeirás mintával 5 darabból. 5 db
Zöld bársony garnitúra: 7 darabból.
Bordó garnitúra 6 darabból 6 db
Körkötéses csipketerítő 1 db
Kisújfalu
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 28
XIX. sz. 3
Bordó franciabársony , szélén fémrojttal, négy sarkában árnyalt selyemfonalas hímzés.
Leveles szőlőág ívben felirat és évszám: „EMLÉK 1896.” 1 db
Úrvacsorai abrosz, fehér damaszt, körben sodort rojttal két-két sarkában évszám: „1899
D.ZS.” 1db
Úrvacsorai abrosz, fehér damaszt. 1 db
XX. sz. 25
Fehér damasztabrosz szőlőmintával. 1 db
Fehér damasztabrosz sávosan elhelyezett virágmintával. 1 db
Fehér damasztabrosz gyümölcsös mintával. 1 db
Kalocsai mintás fehér hímzéses abrosz. 1 db
Világoszöld panama terítő, zöld gyapjú fonallal hímzett. 1 db
Szürke gyolcs keresztelőedény terítő, négy sarkában stilizált gránátalmás mintával. 1 db
Horgolt garnitúra 6 darabból: Terítő, szószéktakaró, szószékfeljáró terítő, Bibliaalátét, 2
Mózesszék takaró. 6 db
Műszálas damasztabrosz. 1db
Bordó bársonyabrosz hímzett, 2005 évszámos. 1 db
Bordó bársony és a hozzátartozó fehér horgolt garnitúra
Terítő bordó bársony + terítő fehér horgolt. 2 db
Szószéktakaró: bordó bársony + fehér horgolt. 2 db
Bibliaalátét: bordó bársony + fehér horgolt 2 db
Szószékfeljáró: bordó bársony + fehér horgolt 2db

Mózesszék takaró: bordó bársony + fehér horgolt 2 db
Karzatterítő bordó bársony, szélén csavart azsúrral, okkersárga felirattal. 1 db
Martos
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 17
XIX. sz. 1
Bordó franciabársony, fémrojtos, körben a szélén szőlős és kalászos mintával. Közepén
búzakoszorú, benne 1899 évszám. 1 db
XX. sz. 16
Fehér tüll terítő, szélén és közepén gyolcs rátétes gránátalmás és tulipán mintával. 1 db
Kenyértakaró terítő, világoskék gyolcsból. 1 db
Nejloncsipke terítő, farkasfogas díszítéssel 2005 évszámmal. 1 db
Úrvacsorai terítő, fehér tüll, gyolcsból cakkos szélrátét. 1 db
Terítő fehér gyolcsból, piros napszövet rátétből szarvasagancs minta. 1 db
Terítő: téglaszín, kerek rátétes terítő, közepén tulipánbokros mintával, fölötte felirattal. 1 db
Szószék és szószék feljáró takaró, téglaszín, fehérből rátétes gránátalma mintás, ehhez
tartozik még 2 Biblia alátét és 2 ajtóterítő össz: 5 db
Ugyanezzel a technikával: narancssárga rátétes, piros rátétes, szószékkorona drapéria, persely
alátét és perselyterítő. 5 db
Imely
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 39
XIX. sz. 3
Bordó bársonyterítő fémrojttal, közepében körbemenő arany fémszálas kalászkör, benne 1894
évszám. 1 db
Tiszta pamut damasztterítő darázsolt és kockázott, szélén hozzávarrt vastag rojttal. 1 db
Fehér tiszta pamut, szélén saját szálából kötött rojttal, fölötte csavart azsúrsor, fölötte
rácsozott. A sima részen színes fonallal kakastaréjos mintás hímzés. 1 db
XX. sz. 36
Fehér napszövet úrvacsorai terítő 3 db.
Fehér panama terítő 2 db, körben piros csíkokkal, a csíkok között keresztöltéssel ígés felirat. 2
db
Fehér damasztabrosz 1 db, szalvéta 2 db,
Fehér vászonabrosz 1 db és terítő 2 db piros csíkozással.
Fehér vászonterítő hímzéssel és felirattal 1 db.
Ígés-feliratos falvédő. 1 db
Fekete bársony garnitúra (Terítő, Bibliaalátét, szószéktakaró, szószék feljáró, Mózesszék
terítő 2 db) össz:. 6 darab
Piros bársony garnitúra 6 darabból
Zöld bársony garnitúra 7 darabból.

Csallóközaranyos
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 47
XVIII. sz. 3
Tojáshéjszín selyemkendő, szélén legyező csipkével, négy sarkában vastag kékezöld pamuttal
gránátalmás mintával. 1 db

Keleti szövet, sötétbordó, drapp ás mogyorószínnel kockázott sávval. Kazettás sávban 8 ágú
csillag. Valószínűleg imaszőnyeg lehetett. 1 db
Bordó selyem. Belseje selyem. Széle bordó matlaszé. Bordó klott anyaggal bélelt. Széle
indázó szőlőágas és búzakalászos mintával, közepén rátétes kehely. Fém rátétes betűkkel ígés
felirat. 1 db
XX. sz. 44
Mózesszék takaró és szószéktakaró bordó bársony, szélén sárga zsinór és bojtos rojt, elején
ígés felirat. 2 db
Terítő, rámán varrt hatszögű terítő 2 db.
Fehér damasztabrosz, fehér selyemdamaszt 9 db.
Fehér damasztszalvéta 10 db.
Rózsaszín szalvéta 3 db.
Fehér horgolt terítő 1 db
Bordó bársony garnitúra 6 darabból.
Énekkari nemzetiszín zászló 1939-ből. 1 db
Új nyloncsipke garnitúra 10 darabból
Szószéktakaró fehér gyolcsból, bolti csipkével 1 db
Ekel
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 31
XIX. sz.: 2
Bordó taft terítő, két szemközti sarkában évszám és monogram: „BM. 1857”
Bordó selyembrokát, bélelt, sarkaiban nagy bojtnehezék.
XX. sz.: 29
Bordó bársony, fakult, szélén bojtos rojt, nyomott mintával. Sarkában monogram és 1917. 1
db.
Szószékterítő, hímzett, feliratos és 1976 évszámos. 1db
Szószék feljáró terítő, feliratos. 1 db
Napszövet abrosz 1974-ből, többi rész 8 darabból
Modern garnitúra 8 darabból.
Bordó garnitúra 10 darabból
Ekecs
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 15
XX. sz. 15
Fehér gyolcsterítő, horgolt széllel, riseliő hímzéssel. 1 db
Sötétkék bársony, ezüst fémrojttal, rátétes díszítéssel. 1db
Úrvacsorai terítő fehér bársony. 1 db
Úrvacsorai terítő zöld bársony 2 db
Jegyzőkönyvborító, bordó bársony, elején felirat. 1 db
Fehér horgolt terítő 1 db
Fehér horgolt szószéktakaró. 1 db
Mózesszéktakaró, bordó bársony 2 db.
Bordó bársony padtakaró 4 db
Terítő, fehér gyolcs horgolt csipkeszéllel 1 db
Gellér-Bogya

Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 15
XIX. sz. 1
Vörös bársony, dohányszín béléssel, körben ezüstös fémrojt, négy sarkában bojtos, elején
felirat és 1874-es évszám
XX. sz. 14
Fehér gyolcsterítő 4 db
Fehér napszövet terítő 2 db
Fehér damasztterítő 3 db
Bordó bársony garnitúra 4 darabból
Fehér kötött csipke 1 db
Mogyorószín necc terítő 1 db
Bordó bársony keresztelő párna
Guta
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 9
XX. sz. 9
Lilás bordó alapon virágmintás bordűrös szövetterítő. 1 db
Zöld szövetterítő, nagy sárga szegélyű rózsacsokros mintás terítő fekete középpel, benne
sárga rózsával és levéllel. 1 db
Fehér, mintásan szedett damasztszalvéta 3 db.
Fehér gyolcsterítő, cakkos széllel. 1 db
Fehér gyolcs, hímzett gyöngyvirágos és gránátalmás keresztelőedény takaró. 1 db
Fehér műszálas, ovális terítő. 1 db
Terítő műszálas csipke gyöngyvirágokkal, levelekkel. 1 db
Kamocsa
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 44
XX. sz. 44
Vörös bársonyterítő, ripsz béléssel, szélén fémrojttal, felirattal és 1901. évszámmal 1 db
Bordó bársony, szélén hosszú sodort rojttal, szőlős mintával felirattal és 1939 évszám 1 db.
Bordó bársony garnitúra 5 darabból. 5 db
Zöld szövet garnitúra: 6 darabból. 6 db
Fekete garnitúra részei: Biblia alátét, szószék feljáró takaró, szószéktakaró, terítő, Mózesszék
takaró, kendő 6 db
Fehér gyolcs garnitúra részei: terítő 5 db korláttakaró, szószéktakaró, szószék feljáró takaró,
Bordó bársony garnitúra újabb 7 darabból.
Mózesszék takaró. 8 db
Damaszt szalvéta 4 db.
Karácsonyi terítő 1 db
Megyercs
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 17
XIX. sz. 1
Bordó bársony terítő, körben fémrojttal, négy sarkában kalászos és szőlőfürtös mintával ,
közepén kehellyel. Búzaszemek arany flitterekkel készültek. 1 db
XX. sz. 16
Bordó bársony terítő szélén fémrojttal. 1 db

Úrvacsorai keret terítő barna szövetből, a szélén nejloncsipkével. 1 db
Padtakaró bordó bársony, szélén fehér rojttal. 1 db
Terítő, bordó bársony, szélén hosszú fehér rojttal. 1 db
Bordó bársony garnitúra drapp rojttal: terítő, szószék feljáró, szószéktakaró, Biblia alátét,
Mózesszék bordűrje, Mózesszék takaró 6 részből.
Mózesszék hátlapja horgolt csipkéből, ígés felirattal 2 db
Csipketerítők: körkötéses csipke, horgolt csipke 3 db
Nagykeszi
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 20
XX. sz. 20
Bordó bársony, vörös selyemmel bélelt ládaterítő, fémrojttal. 1 db
Keresztelő medence terítő, bordó bársony, négyzetes. 1 db
Szószékfeljáró terítő, bordó bársony. 1 db
Bibliaalátét, bordó bársony. 1 db
Harmóniumtakaró, bordó bársony, fémrojttal. 1 db
Bordó bársonyterítő. 1 db
A fenti bordó garnitúrához tartozó fehér gyolcs riseliő hímzéssel terítő 6 db
Úrvacsorai terítő, bordó szövet, búzacsokros minta, közepén kehely. 1 db
Úrvacsorai terítő fehér gyolcs, riseliő hímzéssel. 1 db
Fehér horgolt csipketerítő 2 db
Fehér körkötéses csipke 1 db
Fehér gyolcsterítő 1 db
Fehér damasztterítő 2 db
Nagymegyer
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 40
XVIII. sz. 3
Fekete, bordó alapú muszlin kendő. 1db
Kék alapú selyembrokát álló virágmintás bordűrös T L monogramos kendő. 1 db
Fekete selyem, szélén ipari csipkével. 1 db
XIX. sz. 5
Vékony szövet, szélén sárga, zöld, barna é szürke befűzött rojttal, kockázással. 1 db
Fekete selyem, szélén ipari csipkével. 1 db
Bordó selyemdamaszt, szélén fémes rojttal, nagy , fém bojtnehezékkel. Négy sarkában festett
szőlő és búzaág , közepén ugyanilyen mintával, felirattal és 1855-ös évszámmal. 1 db
Bordó ripsz, szélén hosszú fémrojttal. Négy sarkában rozmaringkoszorú, közepében
kehelyábrázolással. 1db
Fehér takácsvászon , széle géppel szegett. Egyik sarkában piros színnel „N E” monogram.
1db
XX. sz. 32
Bordó bársonyterítő, szélén sárga színnel felirat és 1813-as évszám
Fehér gyolcs, hullámos szélű, nagy kacskaringós, íves pettyes közepű mintával. 1 db
Fehér gyolcsterítő 2 db.
Bibliaalátét bordó bársony, nyomott mintával, szélén hosszú rojttal, madár mintával. 1 db.
Rózsaszín matlaszé terítő, rajta horgolt körcsipke, körben leveles rózsaminta. 1 db
Cakkos szélű damasztra dolgozott leveles szőlőfürtös bordűrös terítő . 1 db
Bordó bársonyterítő, fémrojttal. 1 db.

Fehér damasztabrosz, kockázott földdel. 1 db.
Fehér damaszt szalvéta 6 db.
Mózesszék takaró, fehér gyolcs, fülkagylós mintával 2 db.
Mózesszék háttámla terítő. szószéktakaró , Keresztelő medence terítő, Bibliaalátét. 5 db
Drapp gyolcs garnitúra: 6 darabból,
Terítő, halványzöld panama, horgolt csipkeszéllel, lapján rozmaringos minta.
Harmóniumtakaró, halványzöld panama.
Nagytány
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 13
XX. sz. 13
Szószékterítő bordó szövet, fémrojttal, hímzett, ígés feliratos. 1 db
Szószék feljáró, bordó bársony, fémrojttal, szőlőmintával, ígés felirattal. 1 db
Terítő, bordó bársony, szélén rojt, fölötte 4-4 szőlőcsokor, felirat és 1978 évszám.1db
Biblia alátét, bordó bársony, fémrojttal szőlő mintával
Mózesszék terítő bordó szövetből 4 darabból.
Mózesszék háttámla terítő bordó szövet.1 db
Kehelytakaró fehér gyolcsból. 1 db
Fehér horgolt úrvacsorai terítő 1db.
Úrvacsorai terítő Bordó bársony fémrojttal 1914 évszámmal. 1 db
Fehér damasztterítő 2 db
Nemzetiszín zászló 1 db
Negyed
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 60
XVIII. sz.: 3
Középkék selyemtaft terítő, fémszálas csipkés zsinórral, kanavásszal bélelt, fémzsinór rátétes
díszítéssel, 1797 évszámmal és felirattal. 1 db
Selyem háromszögekből összeállított terítő, nyomott mintás kartonnal bélelt, közepén
gombbal rádolgozott virággal. 1 db
Fekete dusesz , fekete, kézzel rádolgozott csipkével. Ígés felirattal. 1 db
XIX sz.: 8
Fehér gyolcs, madeirás pajzsmintás csipkével. 1db
Fehér gyolcsterítő, szélén madeirás csipkével. 1 db
Fehér gyolcsterítő, körvirágos madeirás csipkével. 1 db
Fekete düftin, szélén széles tüllcsipkével ( feltehető, hogy ravatalterítő volt). 1 db
Bársony, kopott, 8 szögű. Szélén körben hosszú fémszálas rojt, fölötte keskeny csipke
zsinórrátétes díszítéssel. Bőségszarúból kihajló rózsacsokor. 1 db
Bordó selyembrokát bordó gyolccsal bélelt, szélén fémrojtos. Közepén zsinórrátétes mintával.
1 db
Bordó selyembrokát, szélén hosszú fémrojttal. Arany szegőszalagból felirat és 1891 évszám.
1db
Fekete selyemterítő, csipkésen kötött rojttal, rácsos sáv, fölötte virágágas széles bordűrös,
közepén virágágak. 1 db..
XX. sz. 49
Fekete bársony garnitúra. Fekete bársony, fehér rojttal. Terítő, keresztelőmedence takaró,
Szószéktakaró, szószék feljáró takaró, Mózesszék takaró, Mózesszék háttámla terítő, Biblia
alátét, Padtakaró, orgonaterítő. 8 db

Bordó bársonyterítő, nyomott mintával. Felirat és 1905 évszám. 1 db
Úrvacsorai terítő drapp selyembrokát, zsinórral szegett, zsinórból képzett bokrétával.
Zöld bársony garnitúra 12 db
Úrvacsorai korlátterítő, bordó franciabársony, elején kalászcsokor és ezüstrátétes kenyér. 2 db
Bordó bársony garnitúra 14 darabból. (Terítő, szélén fémrojttal, selyemripsz béléssel további
részei: Szószéktakaró, Bibliaalátét, Terítő és korláttakaró egyben, szószékterítő, 2 db kisebb
terítő.)
Fehér gyolcs garnitúra 13 db
Izsap
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 13
XX. sz. 13
Bordó bársony terítő, aranyos zsinóros keret, sarkain bojtnehezék, leveles-szőlőfürtös
mintával, felirattal és 1925 évszámmal. 1 db
Bordó bársony terítő, szélén fémrojttal. 1db
Bibliaalátét, bordó bársony, feliratos. 1db
Közepes méretű fehér gyolcsterítő, virágcsokros mintával, közepén matyójellegű koszorú.
1db
Úrvacsorai terítő fehér napszövetből, riselő hímzéssel. 1 db
Fehér gyolcs garnitúra : kerek terítő, szószéktakaró 2 db, Biblia alátét, Mózesszék terítő. 6 db.
Fehér damasztterítő 2 db.
Madar
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 39
XIX. sz. 4
Fehér gyolcs, fémszálas kelyhes mintával. Körlyukas madeirás tüllcsipkével a szélén.
Feliratos,
1844-es évszámos.
Fehér finom gyolcs, cakkos széllel a cakkokban virágcsokrok, a földjén felirat és 1855-ös
évszám.
Fehér gyolcs, szélén széles varrott csipkével. Egész földje madeirás, kockázott.
Fehér gyolcs, azsúros szegéssel, körben kockázott, sarkában toledós háromszögek.
XX. sz. 35
Fehér gyolcs garnitúra, toledós kis harangvirágok és tulipánok 5 darabból 2 db kis terítővel. 7
db
Bordó bársony garnitúra 10 darabból.
Fehér, rózsaszínnel bélelt napszövet terítő. 1 db.
Fehér necc garnitúra 4 darabból
Fehér gyolcsterítő 3 db
Fehér gyolcsterítő azúrszegéssel, felirattal 1976-os évszámmal
Fehér gyolcsterítő azsúrszegéssel, felirattal
4 db fehér gyolcsterítő azsúrszegéssel
Zöld szövetterítő, csipkével összedolgozott, egész felületén kis négyzetes, virágmintás
csipke betoldással . 2db
Fehér gyolcsabrosz 2 db
Ógyalla

Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 17
XIX sz. 3
Zöld selyembrokát terítő. Felirata” Ó GYALLA ÁPRILI 8-dik 1855 K. B. S.” 1 db
Szőrterítő, barna, nyomott geometrikus mintával. Hossz felírat és 1894-es évszám. 1 db
Halványsárga puplinterítő, négy sarkában tűfestéssel napraforgóvirág „A L” monogram. 1 db
XX. sz. 14
Zöld bársony garnitúra 8 darabból. 8 db
Fehér damasztterítő kisvirágos mintával. 1 db
Fehér gyolcsterítő „GI” monogrammal és „1936” évszámmal. 1 db
Mogyorószín gyolcsterítő ígés felirattal. 1 db
Bordó bársonyterítő, szélén fémrojttal, felirattal és 1974-es évszámmal. 1 db
Kerek gyolcsterítő, rózsamintákkal. 1 db
Szögletes gyolcsterítő. 1 db
Lakszakállas
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 22
XX. sz. 22
Bordó bársony terítő, szélén fémrojttal 2 db
Fehér gyolcsterítő, 1936-os évszámos
Fehér damasztterítő 1 db
Damaszt szalvéta 2 db
Fehér gyolcsterítő 1 db
Bordó bársony garnitúra: terítő 2 db, Szószéktakaró, szószék feljáró takaró, Biblia alátét,
szószék feljáró terítő 2 db, Mózesszék takaró 4 darabból.
Tüllcsipke terítő 1 db
Horgolt csipketerítő (szószékfeljáró, Bibliaalátét) 2 db
Csicsó
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 23
XIX. sz. 6
Barna közepű, acélkék szélű, kávébarna csíkos, flokon, szétszórtan virágmintás szövött
kendő. 1 db
Barna, kockázott földű, a kockákban fehér virágmintás kendő. 1 db
Drapp flokon kendő négy sarkában lila, sárga zöld virágkosarakkal, rózsacsokrokkal. 1 db
Bordó bársonyterítő, négy sarkában arany fémszálas és flitteres, kalászos, szőlőfürtös
mintával. 1db
Bordó bársony , hosszú fémrojttal, négy sarkában bojtos rojttal. 1db
Vastag bordázott szövetterítő, bordűrös széllel. 1 db
XX. sz. 17
Sötétkék szövet, selyem béléssel, körben fémszálas rojttal. 2 db
Fehér gyolcs garnitúra 3 db, bordó bársony bibliaalátét 1 db
Fehér, csillagokból összeállított horgolt terítő, 2 db.
Fehér vékony vászonterítő, befűzéses technikával pillangóvirágok piros és fekete színnel. 1 db
Fehér vékony vászon szíves négyszirmú virágokkal. 1 db
Fehér vászonterítő, keresztöltéses hímzéssel. 1db
Fehér damasztterítő, piros szövött mintával. 1db
Fehér körkötéses csipketerítő. 1db
Vastag sárga szövetterítő, szélén fekete-fehér sárga zsinórral.1 db

Damasztterítő 3 db.
Falikárpit, bordó, szövött, oszlopos, virágos.1 db
Kolozsnéma
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 45
XIX sz. 1
Fehér damaszt, két végén kézi varrott csipkével. Egész földjén váltakozva halványkék és
vörös hímzőfonallal hímzett. Egyik szélén évszám: 1794.
XX. sz. 44
Bordó bársony garnitúra 4 db
Bordó bársonyterítő 1968-ból 1 db.
Fehér gyolcsterítő 17 db
Horgolt és kötött csipketerítő 14 db
Damasztabroszok és terítők: 6 db
Fehér kongré terítő 1 db
Fehér piké terítő 1 db
Kulcsod
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 23
XX. sz. 23
Bordó garnitúra, 8 darabból. ( terítő 2 db hímzett, ígés feliratos, Bibliaalátét, szószéktakaró 2
db, Szószék feljáró terítő, Mózesszék takaró) 8 db
Bordó bársony terítő, szélén kötött rojttal.1 db
Fehér, kerek damaszt-terítő, Fehér szögletes damasztabrosz 1 db
Fehér damasztszalvéta 2 db.
Szürke damaszt, három-három piros csíkkal. Egyik sarkában rózsaszín fonallal 81. szám. 1 db
Gyolcsterítő laposöltéssel és madeirával.
Terítő, világoskék, szélén I azsúros szegéssel. Egész földjén szecessziós mintával. 1 db
Fehér köpfli csipke, szélén hosszú fehér rojttal, virágos és rácsozott kazettákból álló. 1 db
Drapp rátéttel díszített szürke tüllcsipke terítő. 1 db
Fehér horgolt terítő, fehér horgolt, rombuszos terítő. 2 db
Fehér horgolt csipketerítő 4db.
Csilizradvány
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 32
XIX. sz. 1 db
Fehér finom gyolcsterítő, fehér hímzéssel, csigavonalba hajló bogyós ággal. Rózsaszínnel
felirat és 1873 évszám. 1 db
XX. sz. 31
Fehér gyolcsterítő, 5 db
Fehér takácsvászon terítő I azsúrral szegett, fekete, olajzöld ribizlis mintával. 1db
Horgolt csipketerítő 1 db
Fehér gyolcs toledó hímzéssel. 1 db
Damasztterítő, fehér hímzéssel. Piros színnel felirat: „R F. 1988”.
Fehér damasztterítő 3 db és 3 db damasztszalvéta. 6 db
Damasztterítő „R F. 1988” felirattal. 1 db
Napszövet garnitúra 5 darabból. 5 db

Bordó bársony garnitúra 3 darabból.
Zöld bársony garnitúra 5 darabból
Sötétkék bársonyterítő, kék szövettel bélelt, feliratos és évszámos 1934. 1 db
Fehér műszálterítő, farkasfogas díszítéssel. 1 db
Gyűrűpárna 1 db
Patas (Csilizpatas)
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 20
XX. sz. 20
Fehér gyolcsterítő, kockázott, toledós rózsával.1 db
Fehér damaszt, azsúrszegéssel. 2 terítő, 1 csíkos szalvéta. 3 db
Bordó bársonyterítő, kerek. 1 db
Fehér horgolt csipketerítő. 1db
Bordó selyembrokát keresztelő terítő. 1 db
Bordó bársony garnitúra 6 darabból.
Horgolt csipke garnitúra 6 darabból.
Bordó bársony harmóniumtakaró. 1 db
Mád
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 15
XIX. sz. 1
Bordó bársony, szabott sarkokkal, benne leveles szőlőfürt és kalász mintával. Feliratos és
1896 évszámos. 1db
XX. sz. 14
Bordó bársony garnitúra 5 darabból (terítő, Mózesszék takaró, Bibliaalátét, szószék és
szószék feljáró terítő).
Bordó bársony, szélén fehér rojttal. Garnitúra, 4 darabból.
Terítő, fehér horgolt, csillagokból összeállított, hatszögletes. 1 db
Terítő, fehér, horgolt négyszögletes. 1 db
Biblia alátét, fehér horgolt, csillagokból összeállított. 1 db
Fehér kerek damaszt terítő 2 db.
Apácaszakállas
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma:35
XIX: sz. 2
Bordó bársony, szélén sodort rojttal, bordó puplinnal bélelt, pávaszemes farokból kiinduló
gránátalmás, tulipános mintával. 1 db
Bordó bársony terítő. Pajzsból kiinduló pávaszemes, csigavonalas minta. Közepén repülő
galamb, szájában olajággal. 1 db
XX. sz. 33
Fehér gyolcsterítő, halszálkás technikával hímzett. 1 db
Fehér horgolt csipketerítő. 2 db
Fehér körkötéses csipketerítő. 2 db
Bordó műszálas szögletes terítő 2 db.
Fehér horgolt csipketerítő 2 db
Piszkosfehér kerek, erdélyi írásos technikával hímzett terítő. 1 db
Fehér napszövet terítő 1 db.

Fehér damaszt szalvéta és terítő szalvéta 12 db, terítő 1 db.
Fehér damasztkendő 3 db.
Fehér damasztabrosz , szélén bordűrrel 1 db.
Fekete posztóterítő, fekete szőttes pánttal, négy sarkában nagy bojtnehezékkel. 1 db
Fekete szövet Biblia alátét. 1 db.
Esküvői fehér matlaszé terítő. 1 db
Bordó műszálas plüssterítő. 1 db
Fehér műszálas gyolcsterítő, kosaras virágmintával. 1 db
Aristál
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 33
XIX. sz. 5
Szilvakék selyemkendő, körben fémcsipke széllel. 1 db
Mogyorószín selyembrokát, bélelt, szélén arany fémcsipke szegéllyel. 1 db
Kékeszöld alapon barna nagyvirágos, leveles szövet, szélén hosszú csavart, zöld rojttal. 1 db
Bordó bársony, két szélből, bordó csavart rojttal. Körben indás szár, rajta búzavirág sötét,
közép és égszínkékkel, barna, kávébarna, drapp levéllel, fémszálas búzakalásszal. Közepén
csillagokkal. 1 db
Fekete selyem, fekete rojt szélén virágbodűrrel.1 db
XX. sz. 28
Fehér gyolcsterítő 2 db.
Fehér damasztabrosz 2db.
Drapp ripsz, szélén varrott csetneki csipkével. 1 db
Bordó bársony garnitúra 8 darabból.
Bordó bársony garnitúra 7 darabból
Bordó bársonyterítő 1 db.
Bordó bársony garnitúra 5 darabból
Fehér vászon, fehér szövet, fehér napszövet, fehér négyszögletes horgolt csipketerítő. 4 db
Bővellő
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 24
XX. sz. 24
Fehér gyolcsterítő , riseliő technikával más-más mintával. 2 db
Fehér gyolcsterítő, hímzett, monogramos és évszámos „RI. 1995 N1.”. 1 db
Fehér gyolcs szalvéta 4 db.
Fehér műszálas selyemterítő, hímzett. 1db
Fehér panama, varrott csipkés széllel. 1 db
Fehér a damasztterítő 3 db.
Bordó plüss úrasztali terítő. 1 db
Fehér horgolt csipketerítő 2 db.
Zöldessárga csíkos és kockás terítő 10
Díósförgepatonya
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 16
XX. sz. 16
Zöld szövet abrosz é terítő, fekete posztórátétes és gépi hímzéses szecessziós mintával. 3 db
Fehér gyolcs, madeira mintás terítő, ígés felirattal. 1 db

Bordó bársony garnitúra 5 darabból.
Bordó bársonyterítő 2 db.
Fehér szövet, nejloncsipke széllel. 1 db
Fehér szövet, szélén madeira mintás ipari csipkével. 1 db
Fehér gyolcsterítő, azsúrsorokkal és kosaras, virágos mintával. 1 db
Fehér damasztszalvéta 2 db
Dunaszerdahely
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 11
XX. sz. 11
Fehér damasztterítő 2 db.
Fekete bársonyterítő kalászíves mintával, feliratos, 1955-ös évszámos. 1 db
Falikép, ígés felirattal. 1db
Fehér gyolcsterítő, azsúrsorokkal és madeira virágfüzérrel. 1 db
Szalvéta, fehér damaszt, kockás felülettel, körben I azsúrral. 1 db
Fehér damasztszalvéta, sarkában ’I G” monogrammal 1 db.
Fehér damasztszalvéta, kockás felülettel, fogazott leveles virágos mintával. 1 db
Fehér vászonterítő, I azsúros szegéssel. Egyik szélén teljes szélességben drapp színű zsinóros
csetneki csipkével. 1 db
Fehér vászon, egyik végén csetneki csipkével páros madaras minta. 1 db
Körkötéses részekből összeállított csipketerítő. 1 db
Padány
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 33
XVIII. sz. 1
Fehér damasztabrosz, szélén vízfolyásos mintás szövéssel, a földje egész felülete négyszirmú
virágos. A sarkában 4-4 kockákból álló négyzet, szélén szabad rojt. 1 db
XX. sz. 32
Fehér damasztabrosz 10 db.
Bordó bársony, nyomott mintás terítő, szélén fémrojttal, hímzett, a fonákán 1929-es évszám. 1
db
Bordó bársony, szélén fonott sárga zsinór, szélén hímzőfonalból kötött kézi rojt, kézimunkás
kehely és felirat. 1db
Bordó bársony, terítő, kongréba hímzett kelim rádolgozással, szélén rózsaszín rojttal. 2 db
Mogyorószín bársony terítő, szélén sárga, zsinóros rojttal. 1 db
Napszövet terítő, májszínű, hosszú sodor fehér rojttal, felújított úrihímzéses mintákkal. 1 db
Vörös napszövet, fehér horgolt csipkeszéllel. 2 db
Fehér napszövet, fehér horgolt szegéssel, végein indázó virágminta. 1 db
Fehér gyolcsterítő 3 db
Csipketerítők, szalagcsipke, körcsipke, csillagokból összedolgozott. 5 db
Sárga vászon, szélcsipkével és csavart azsúros szegéssel. 2 db
Kongré terítő vagdalt széllel, szálhúzásos, kalodás mintával. 2 db
Fekete selyemterítő. 1 db
Szap
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 32
XVIII. sz. 2

Fehér gyolcs, két vége kézi szegéssel, négy sarkában pettyközepű kör. Közepének mintája
kihullott. 1 db
Fehér gyolcs négy sarkában kék és drapp színnel hármas körvirágból és szegfűből álló
virágbokor mintával. 1db
XIX. sz. 5
Fehér vékony gyolcs madeirás hímzéssel, körben leveles virágos ágakból képzett sorminta
sarkaiban vörös gépöltéssel négy monogram és évszám: 1884. 1 db
Ovális kelimterítő, gézszerű anyaggal bélelt. 1 db
Fehér gyolcsterítő, szélén vertcsipkével. 1db
Fehér panamaterítő, vékony geometrikus szél és középmintával. 1 db
Fehér patyolat, két vége kézzel szegett, sarkában vörös pamuttal 11. szám. 1 db
XX. sz. 25
Damasztabroszok és szalvéták. 8 db
Fehér vékony vászon keresztelő terítő befűzött szalaggal. 1 db
Fehér horgolt csipketerítő, csillagokból, szalaghorgolással, körhorgolással. 8 db
Körkötéses csipketerítő 3 db
Bordó bársony garnitúra 5 darabból.
Felsőpatony
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 24
XX. sz. 24
Fehér gyolcsterítő szőlő és kalászmintával, „N J” monogrammal.1 db
Fehér gyolcsterítő, riseliő hímzéssel szőlős mintával. 1 db
Fehér gyolcsterítő, cakkos széllel, leveles virágos mintával. 1 db
Nyersszín gyolcs, géppel szegett, egyik sarkában fehér tömött laposöltéssel hímzett.1 db
Fehér gyolcs, vörös rátéte tulipános terítő. 1 db
Fehér damasztabrosz, bordűrös szőlős mintával. 1 db
Fehér damaszt, szőlőfürtös mintával (német szöveg) 1 db.
Fehér damaszt, egész földje kockázott. 1 db.
Bordó bársony garnitúra 6 darabból (Bibliaalátét, szószéktakaró, szószék feljáró takaró,
szószékkorona drapéria, terítő 2 db)
Bordó bársonyterítő 1 db.
Vörös bársony garnitúra 5 darabból.
Fehér gyolcs Biblia alátét, kehely, szőlőfürt és kalász mintával. 1 db
Drapp bársony terítő, hosszú csavart fémrojttal, íge felirattal, kalász és szőlőkoszorúval 1 db.
Mustársárga horgolt csipketerítő. 2 db
Bős
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 2
XX. sz. 2
Úrasztali Bibliaalátét, fehér kongré, három oldalán bordó pamuttal elején kehely, alatta felirat.
1 db
Fehér kongré, körben bordó pamuttal geometríkus minta. 1 db
Nemeshodos
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 13
XX. sz. 13

Vörösesbarna bársony, sárga csavart rojttal, rózsaszín puplinnal bélelt, közepén
babérkoszorúval, benne „özv. L I. né 1904.”, sárga selyemszállal, laposöltéssel.1 db
Fehér damaszt terítő, szélén nagy leveles rózsás bordűrrel. 1 db
Fehér damaszt, szélén virágos, bogyós bordűrrel.1 db
Bordó bársony garnitúra 6 darabból (terítő 2 db, szószéktakaró, szószékfeljáró terítő,1986-os
évszámos Bibliaalátét, Mózesszék terítő)
Mustárszín bársony, szélén fémrojttal, felirattal, 1924-es évszámmal. 1 db
Fehér gyolcs, madeira hímzéssel. 1 db
Fehér gyolcs karácsonyi terítő. 1db
Nemesócsa
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 18
XVIII. sz. 2
Fehér gyolcs, négy sarkában nagy úrihímzéses csigavonalas minta gránátalmával, tulipánnal.
Közepén keretben felirat és 1742 évszám. 1 db
Barna selyemtaft terítő, színes virágos mintával, láncöltéssel. Közepén keretben felirat és
1793 évszám. 1 db
XIX. sz. 2
Bordó bársonyterítő, szélén fémrojttal, négy sarkában kalászcsokor, közepén kehely, körötte
babérkoszorú, benne felirat és 1898 évszám 1db
Fehér patyolat, madeirás hímzéssel 1 db
XX. sz. 14
Bordó franciabársony terítő, aranyfényű fémes rojttal, fémszállal hímzett, 1911 évszámmal. 1
db
Bordó bársonyterítő, fémrojttal.1 db
Rózsaszín selyembrokát, szélén selyemtaft terítő. 1 db
Biblia alátét, bordó bársony, szélén aranyos fémrojt, kalászmintával, felirattal. 1db
Fehér vékony vászongránátalmás mintával. 1 db
Fehér gyolcsterítő, szélén csipkével. 1 db
Fehér gyolcs Bibliaalátét. 1 db
Fehér gyolcs kehelytakaró. 2 db
Fehér gyolcsterítő 3 db.
Damasztszalvéta 1 db.
Fehér horgolt terítő 5db
Fehér madeirás, virágmintás terítő 1db
Somorja
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 19
XIX sz. 3
Fehér gyolcs, madeirás, tüllbetétes virágmintákkal, rozmaringágakkal és bogyós ágakkal.
Egyik sarkában babérkoszorúval. 1 db
Fehér damasztterítő, két végén szabad rojttal, nagy tölgyfaleveles damasztmintával. Egyik
sarkában „U E” monogram, másikban „1838” évszám. 1 db
Bordó bársonyterítő, szélén aranyos fémrojt. Bélelt, közepén kehely, alatta szürke felhő. Ígés
feliratos. 1 db.
XX. sz. 16
Kelimhímzéses terítő, hosszú sodort rojttal, barna anyaggal bélelt. 1 db
Fehér gyolcsterítő, szélén tüllcsipkével. 1db

Fehér gyolcs, sarkaiban virágcserépből kinyúló indázó virágcsokor, közepén cserepes virág
toledó hímzéssel. 1 db
Fehér gyolcs, széle toledóval eldolgozott. Egyik sarkában 1963-as évszámmal. 1 db
Fehér gyolcsterítő, fehér hímzéssel leveles ágak, kalocsai tulipán és gránátalma
motívumokkal. 1 db
Fekete posztó garnitúra 3 darabból (terítő, Biblia alátét, orgonaterítő). 3 db
Fehér, kerek, madeirás, kisvirágos terítő. 1db
Szalvéta, fehér damaszt, szélén virágos mintával. 2 db
Szalvéta, fehér damaszt, DG monogrammal. 4 db
Ripsz szalag, tömött laposöltéssel, zöld színnel felirat. 1 db
Pozsony
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 8
XX. 8
Drapp selyem terítő, drapp selyem rojttal, tömött laposöltéses hímzéssel. 1 db
Vékony vászonterítő, hímzett. 1 db
Zöld szövetterítő, szőlőfürtös mintával, szőlőággal körülvett.1 db
Fehér gyolcsterítő cakkos széllel, török paprika, gránátalma és liliom mintával. 1 db
Fekete szövetterítő. 1 db
Fekete plüssterítő. 1 db
Fehér gyolcsterítő, fehér vagdalásos hímzéssel. 1db
Bordó bársony, selyemmel bélelt, fémrojtos, elején fémszálas és zsinórrádolgozásos
hímzéssel készült terítő, zászlós báránnyal. Két szélén tálcán kehely és kenyér, benne évszám:
1913-1963 1 db
Jóka
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 42
XX. sz. 42.
Bordó bársony korábbi garnitúra, arany fémrojttal, szőlős, kalászos laposöltéses mintával.
Közepén zászlós bárány, kinyitott Biblián.
Bibliaalátét, bordó bársony, alján rojttal.
Úrvacsorai terítő, fehér napszövet, fehér vászon, fehér laza vászon 3 db.
Keresztelőedény terítő. Fehér laza vászon, négy sarkában bojttal. 1 db
Bordó bársony terítő, bordó gyolccsal bélelt.
Bordó plüss garnitúra 11 darabból (terítő, szószékfeljáró, szószéktakaró, szószékkorona
drapéria, Mózesszék terítő 3 db, háttámla 3 db, Biblia alátét, terítő) 11 db
Fekete plüss garnitúra. 9 db.
Bordó bársony narancssárga rojttal. 6 db.
Mustárszín műszálas nyomott mintás plüss garnitúra 6 darabból.
Úrvacsorai terítő műszálas tüll, zöld befűzéses mintával. 1 db
Fehér gyolcs, szélén csipkével, 2 db.
Fehér kerek terítő panamából. 1db
Réte
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 17
XIX. sz. 3
Bordó bársony, bélelt, 1895-ös, feliratos, hímzett. 1 db

Bibliaalátét, vékony zsinór rádolgozással fülkagylós minta, flitterekkel.1 db
Szószékfeljáró terítő, hosszú arany fémszálas rojttal, 8 sziromleveles virággal.
XX. sz. 16
Dohányszínű bársony, kopott, Négy sarkában lézi lapos és száröltéssel leveles kalászcsokor
drapp és sárga színnel. Közepén egy kalász fölött évszám: 1932.
Terítő, bordó műszálas selyem garnitúra 6 darabból.
Harmóniumterítő és orgonaterítő fehér nejloncsipke 2 db
Bordó bársony Biblia alátét, szélén sárga rojttal, felirattal. 1 db
Szószéktakaró, bordó bársony, nejlon anyaggal bélelve. 1 db
Terítő, bordó bársony, szélén sárga rojttal. 1 db
Bordó bársonyterítő, narancs színű sodort rojttal, négy sarkában kemény papirból rátétes
tömött laposöltéses kehely, közepén Biblián kehely, körötte ígés felirat. 1 db
Fehér napszövet terítő 1 db.
Fekete szövet terítő és Bibliaalátét. 2db
Szenc
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 6
XX. sz. 6
Fehér gyolcsterítő 2 db
Fehér szalvéta 4 db

Gömöri egyházmegye
1. Alsófalu
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma:10
XX. századi: 10 db
2. Alsókoprágy
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 13
XIX. század: 1 db
XX. századi: 12 db
3. Alsókálosa
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 18
XIX. sz 1 db
XX. sz. 17 db
4. Bakta
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 16
XX. sz 16 db
5. Balogiványi
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 47
XIX sz. 11 db
XX. sz. 36 db
6. Balogtamási

Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 21
XIX. sz. 2 db
XX. sz. 19 db
7. Balogújfalu
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 15
XX. sz. 15 db
8. Bátka
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 14
XX. sz. 14 db
9. Beje
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 14
XX. sz. 14 db
10 Beretke
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 14
XX. sz. 14
11. Cakó
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 12
XX. sz. 12
12. Csíz
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 37
XIX. sz. 12 db
XX. sz. 25 db
13. Csoltó
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 28
XX. sz. 28 db
14. Darnya
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 25
XIX. sz. 3 db
XX. sz. 22 db
15. Feled
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 37
XIX. sz. 1db
XX. sz. 36 db
16. Felsőfalu
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 6
XX. sz. 6 db
17. Felsőrás
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 28
XVIII. sz 1 db

XIX. sz . 10 db
XX. sz. 17 db
18. Felsővály
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 8
XVIII. sz 2 db
XIX sz. 3 db
19. Fülek
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 19
XX. sz. 19 db
20. Gortvaújfalu
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma:26
XX. sz. 26 db
21. Gömörszkáros
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 53
XVII. sz. 1 db
XVIII. sz. 8 db
XIX. sz. 8 db
XX. sz. 36
22. Hanva
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 19
XIX. sz. 2 db
XX. sz. 17 db
23. Harmac
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 72
XVIII. sz. 7 db
XIX. sz. 18 db
XX. sz. 47. db
24. Hubó
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 12
XIX. sz. 3 db
XX. sz. 9
25. Jéne
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 31
XIX. sz. 5 db
XX. sz. 26 db
26. Királyi
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 26
XVIII. 1. db
XIX. sz. 8 db
XX. sz. 17 db

27. Kövecses
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 8
XIX. sz. 1 db
XX. sz. 7 db
28. Kisvisnyó
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 13
XX. sz. 13 db
29. Lekenye
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 21
XIX. sz. 1 db
XX. sz. 20 db
30 Lénártfalva
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 20
XX. sz. 20 db
31. Losonc
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 12
XIX. sz. 1 db
XX. sz. 11. db
32. Martonfalva
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 14
XIX sz. 1 db
XX. sz. 13 db
33. Mezőtelkes
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 8
XX. sz. 8 db
34. Naprágy
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 25
XIX. sz. 8 db
XX. sz. 17 db
35. Nagybalog
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 41
XIX. sz. 8 db
XX. sz. 33 db
36. Nemesradnót
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 27
XIX. sz. 1 db
XX. sz. 26 db
37. Otrokács
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 15
XX. sz. 15 db

38. Oldalfala
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 25
XIX sz. 3 db
XX. sz. 22 db
39. Rakottyás
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 17
XIX sz. 2 db
XX. sz. 15 db
40. Rimajánosi
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 14
XIX sz. 1 db
XX. sz. 13 db
41. Rimapálfala
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 19
XIX. sz. 3 db
XX. sz. 16 db
42. Rimaszécs
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 30
XIX sz 4 db
XX. sz. 26 db
43. Rimaszombat
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 10
XVIII. 8 db
XIX sz. 2 db
44. Runya
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 8
XX. sz. 8 db
45. Serke
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 61
XVII. sz 1 db
XVIII. 5 db
XIX. 11 db
XX. sz. 44 db
46. Sajólenke
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 31
XIX. sz 1 db
XX. sz. 30 db
47. Sajószentkirály
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 44
XIX sz. 1 db

XX. sz. 43 db
48. Sajórecske
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 15
XIX sz. 5 db
XX. sz. 10 db
49. Simonyi
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 21
XIX sz. 1 db
XX. sz. 20.
50. Tornaalja
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 14 db
XIX. sz. 1 db.
XX. sz. 13 db
51. Zádorfalva
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 26
XIX. sz. 10 db
XX. sz. 16 db

51. Zeherje
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 8
XIX sz. 2 db
XX. sz. 6 db
52. Zsip
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma:20
XIX sz. 1 db
XX. sz 19 db
53. Zsór
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 22
XIX. sz 3 db
XX. sz. 19
54. Uzapanyit
Templomi textíliák és úrasztali terítők száma: 17
XIX sz. 1 db
XX. sz. 16 db:
Összesítés

Abaúj-Tornai Egyházmegye 17 egyházközségében használt és őrzött úrasztali terítők sáma:
582 db ebből XVII. századi: 1 db, XVIII. századi: 18 db, XIX századi: 40 db. XX. századi:
533 db.

Barsi Egyházmegye 43 egyházközségében használt és őrzött úrasztali terítők száma:
1261 db ebből XVIII. századi: 4 db XIX. századi 48 db XX. századi 1229 db
Komáromi és Pozsonyi Egyházmegye 55 egyházközségében használt és őrzött úrastali terítők
száma
1482 db ebből XVIII. századi:16 db. XIX. századi:81 db XX. századi 1381 db
Gömöri Egyházmegye 70 gyülekezetben használt és őrzött úrasztali terítők száma
1327 db XVII. századi: 2 db XVIII. századi: 32 db XIX. századi: 179 db XX. század 1114 db

Összeírt textíliák: 4257 db

Felhősné Csíszár Sarolta

HARANGOK ÖSSZESÍTÉSE

Abauj-Tornai Egyházmegye
A vizsgált területen, amely az egyházmegye egyharmada volt:
26 használatban lévő harangja van
18. századi harang 2 db
19. századi harang 8 db
20. századi harang 15 db

Barsi egyházmegye
104 használatban lévő harangja van
Van egy nagyon korai, latin feliratú harang 17sz? (Kisóvár)
Két teljesen dísztelen harang 18-19.sz?
18. századi harang 5db (1751-1799)
19. századi harang 19db
20. századi harang 76db
21. századi harang 1db (Léva 2006)

Gömöri egyházmegye
110 használatban lévő harangja van
6 harang nem volt hozzáférhető
Királyiban van egy nagyon korai, 17. századi harang
18. századi harang 8db (1740-1799)
19. századi harang 28db
20. századi harang 66db

Komáromi egyházmegye
70 használatban lévő harangja van
18. századi harang 9db (1738-1795)
19. századi harang 13db
20. századi harang 48db

Pozsonyi egyházmegye
62 használatban lévő harangja van
Van egy 17. század végi harang (Tany 1693)
Kulcsod és Bögellő 1-1 harangja nem megközelíthető, körülbelüli kor sem adható
18. századi harang 3db (1787-1793)

19. századi harang 12db
20. századi harang 43db
21. századi harang 1db (Mad 2006)

ÖSSZESÍTÉS
18. századi 26 db
19. századi 84 db
20. század 270 db

Összesen: 370 db

Szabóné Hegedűs Gyöngyi

AZ EGYHÁZKÖZSÉGEK KÖNYVTÁRA, IRATANYAGA
A felmérés során az egyházközségekben az összes levéltári anyagot, valamint
a könyvtárat is összeírtunk.
Leggyakoribb iratok
Anyakönyvek
Presbiteri jegyzőkönyvek
Pénztárkönyvek
Iktatókönyve (oklevelek, igazolások)
Postakönyvek (levelezés)
Adományok könyve
Aranykönyv (bőkezű adakozók)
Választók névjegyzéke
Néhány régiség
1662-1757 A giczei reformata ecclesianak diáriumja
1696-1796 Tekintetes Nemes Abaúji vármegyébe a helvetica confessio szerint
refolmáltatott csécsi nemes ekklésiának protocolluma
1694-1810 Ecclesia könyve, protocolluma Naprágy
1697-1839 Ecclesia könyve Rimasimonyi
1642-1834 Runyai hármas anyakönyv + konfirmáltak 1813-1831
1671-1854 Rimaszécs protocollum

ABAÚJ- TORNAI EGYHÁZMEGYE
Rozsnyó: 19. Sz.- 10 db. 20. Sz.-34 db.
Szalóc: 19. Sz.- 14 db. 20. Sz.- 12 db.
Szádalmás: 18. Sz.- 2 db. 19. Sz.- 4 db. 20. Sz.-26 db
Szádellő: 19.sz- 3.db.20.sz.- 12 db. 21.sz – 1 dbSzepsi: 17. Sz.- 1 db. 18.sz- 1 db. 19. Sz.- 19. Db. 20.sz.- 16 db.
Szeszta: 18.sz- 1 db- 19.st.-7 db. 20.sz-16 db.
Szilice: 18. Sz.- 2 db. 19. Sz. -8 db. 20.sz. -15 db.
Tornagörgő: 18. Sz.-1 db. 19. Sz.- 1 db. 20.sz. – 7 db.
Tornaújfalu: 19. Sz – 1db. 20. Sz – 2 db.
Zsarnó: 19. Sz.- 10 db. 20. Sz.- 20 db. 21. Sz.- 1 db.
BARSI EGYHÁZMEGYE
Alsófegyvernek: 18.sz.- 2 db. 19.sz.- 4 db. 20.sz.- 7 db. V: - 0,30 ifm.
Alsószecse: 20.sz.- 2 db.
Bajka: 19.sz.- 6 db. 20.sz.- 24 db.
Barsbaracska: 19.sz.- 2 db. 20.sz.- 29 db.
Barsbese: 19.sz.- 1 db. 20.sz.-30 dbÉrsekkéty: 18.sz.- 1 db. 19.sz.- 1 db.
Felsőpél: 19.sz.- 7 db. 20.sz.- 31 db.

Farnad: 19.sz.-2 db. 20.sz.- 10 db.
Garamkissalló: 19.sz.- 5 db. 20.sz.- 25 db.
Garamlök: 19.sz.- 12 db. 20.sz.- 30 db.
Garammikola: 19.-20.sz.- 1 db.
Garamszentgyörgy: 18.sz.-2 db. 19.sz.- 2 db. 20.sz.- 3 db.
Garamvezekény: 18.sz.- 1 db. 19.sz.- 6 db. 20.sz.- 23 db.
Hontfüzesgyarmat: 19.sz.- 8 db. 20.sz.- 27 db. V: 0,2 ifm.
Ipolypásztó: 19.sz.- 3 db. 20.sz.- 32 db.
Ipolyság: 19-20.sz- 2 db.
Kismánya: 19.sz.- 3 db. 20.sz.- 14 db.
Kisölved: 19.sz.- 3 db. 20.sz.- 12 db. 21.sz.- 2 db.
Léva: 17.sz.- 1 db. 18.sz.- 6 db. 19.sz.- 28 db. 20.sz.- 27 db.
Nagykálna.: 18.sz.- 1 db. 19.sz.- 5 db. 20.sz.- 42 db.
Nagyod: 18.sz.- 1 db. 20.sz.- 3 db.
Nagyölved: 19.sz.- 4 db. 20.sz.- 8 db.
Nagypeszek: 19.sz.- 1 db.
Nagysalló: 19.sz.- 9 db. 20.sz.- 27 db.
Nemesbori: 19.sz.- 3 db. 20. Sz.- 10 db.
Nyírágó: 20.sz.- 18 db. V.-0,2 ifm.
Nyitra: 18.sz.- 1 db. 19.sz.- 6 db. 20.sz.- 31 db. 20.-21.sz.- 2 db.
Pozba: 18.sz.- 1 db. 19.sz.- 9 db. 20.sz.- 30 db.
Töhöl: 19.sz.- 4 db. 20.sz. – 6 db.
Újbars: 18.sz.- 1 db. 19.sz.- 8 db. 20.sz.- 33 db.
Újlót: 20.sz.- 3 db.
Zalaba: 20.sz.-1 db. 21.sz.- 1 db.
Zseliz: 19.sz.- 5 db. 20.sz.- 24 db.
Vámosladány: 20.sz.- 2 db.
GÖMÖRI EGYHÁZMEGYE
Alsókálosa: 18. Sz.- 2 db. 19.sz.- 5 db. 20.sz.- 23 db.
Bátka: 19. Sz.- 5 db. 20. Sz.- 1 db. 21.sz.- 4 db.
Balogiványi: 20. Sz. – 15 db.
Balogtamási: 19. Sz.- 1 db. 20. Sz.- 5 db.
Balogújfalu:19.sz.-1 db. 20. Sz.- 14db.
Czakó: 19.sz.-2 db. 20. Sz.- 19 db.
Csíz: 19.sz.- 1 db. 20.sz.- 14 db. 21.sz.- 1 db.
Csoltó: 20.sz.- 2 db.
Feled: 19. Sz.- 1 db. 20. Sz.- 42 db.
Fülek: 20. Sz.- 2 db.
Gortvakisfalud: 19.sz.- 4 db. 20.sz.- 7 db.
Gömörhorka: 18.sz.- 1 db. 19. Sz.- 5 db. 20.sz.- 10 db.
Hanva: 18.sz.- 2 db. 19.sz.- 8 db. 20.sz.- 6 db.
Harmac: 18.sz.- 3 db. 19.sz.-10. Db. 20.sz.- 14 db.
Hubó: 18.sz.- 2 db. 19.sz.- 7 db. 20.sz.- 13 db.v.-0,60 ifm
Nagybalog: 18. Sz.- 3 db. 19. Sz. – 8 db. 20. Sz.- 3 db. 21.sz.- 1 db.
Naprágy: 17.sz.- 1db. 19.sz.- 7 db. 20.sz.- 13 db.
Nemesradnót: 19.sz.- 1 db.
Martonfalva: 20.sz.- 3 db.
Rimapálfala: 18. Sz.- 1 db. 19. Sz.- 8 db. 20. Sz.- 1 db.
Rimaszécs: 17.sz.- 1 db. 18. Sz.-1 db. 19. Sz. -19 db. 20.sz.- 15 db.

Rimaszombat.: 17. Sz.-4 db. 18.sz.- 5 db. 19. Sz.- 25 db. 20. Sz.- 60 db.
Runya: 17. Sz.- 1 db. 18.sz.- 4 db. 19.sz.- 5 db. 20.sz.- 48 db.
Sajólenke: 19.sz.-1 db. 20.sz.- 1 db.
Sajólénártfalva: 19.sz.- 1 db. 20.sz.- 5 db.
Serke: 18.sz.- 1 db. 19.sz.- 11 db. 20.sz.- 16 db.
Simonyi: 17. Sz.- 1 db. 18. Sz.- 2 db. 19. Sz.- 8 db. 20. Sz.- 16 db.
Szkáros: 18.sz.- 1 db. 18.sz.- 6 db. 20.sz.- 5 db.
Tornalja: 18. Sz.- 1 db. 19.sz.- 9 db. 20. Sz.- 6 db.
Uzapanyit: 18. Sz.- 2 db. 19. Sz.- 4 db. 20.sz.- 5 db.
Zádorháza: 19.sz.- 3 db. 20.sz.- 24 db.
Zsip: 18.sz.- 2 db. 19. Sz. – 3 db. 20. Sz.- 12 db.
KOMÁROM MEGYE
Bátorkeszi: 18.sz. – 1 db. Anyakönyv-másolat, 1db. Jegyzőkönyv, 19.sz.- 1 db. Anyakönyv, 1
db. Anyakönyv-másolat, 1 db. Jegyzőkönyv,1 db.a bátorkeszi eklésiának históriája, 20.sz. – 4
db. Anyakönyv, 2 db. Presbiteri jegyzőkönyv,1 db. Pénztári kézikönyv, 1 db. Postakönyv.
21.sz. – 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Pénztárnapló, 1 db. Postakönyv.
Búcs: 19. Sz. – 3 db. Anyakönyv, 2 db. Presbiteri és körleveles jegyzőkönyv egyben, 20.sz. –
5 db. Anyakönyv, 4 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Gondnoki számadás, 1 db. Tantestületi
jegyzőkönyv,
Csallóközaranyos: 19.sz. – 3 db. Anyakönyv, 1 db. Gondnoki számadás, 20.sz.- 5 db.
Anyakönyv, 2 db. Közpénztári napló, 1 db. Adókönyv, 1 db, adófőkönyv, 1db adományok, 1
db adófizetők névsora, 1db. Zárszámadás, 1 db. Mappa fontosabb iratok, 21.sz. – 2 db.
Anyakönyv.
Csúz: 19.sz. – 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 20.sz. – 1 db. Anyakönyv, 1 db. Presbiteri
jegyzőkönyv, 4 db. Közpénztári napló, 5 db. OsztálynaPLÓ.
Deáki: 19.sz. – 3 db. Anyakönyv,1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 20.sz. – 6 db. Anyakönyv, 1
db presbiteri jegyzőkönyv,
Dunamocs: 18.sz.- 1 db. Anyakönyv, 19.sz.-2 db anyakönyv, 20.sz.- 4 db. Anyakönyv. 23
db. Lap levelek, névsorok, vagyoni leírások.
Dunaradvány: 19.sz. – 9 db. Anyakönyv, 8 db. Gondnoki számadás, 1 db. Presbiteri
jegyzőkönyv, 2 db. Postakönyv, 1 db. Iktatókönyv,1 db. Iskolai napló, 20.sz. – 4 db.
Anyakönyv, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv,3 db. Pénztárnapló, 1 db pénztári főkönyv, 2 db.
Magtári főkönyv, 1 db. Adófőkönyv,
Ekel: 19.-20.sz. 2 db. Anyakönyv, 2 db. Presbiteri jegyzőkönyv,
Érsekújvár: 20.sz. – 2 db. Anyakönyv, 2 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 3 db pénztárkönyv, 1
db. Postakönyv, 1 db. Pénztárnapló, 1 db. Adókönyv, 1 db. Egyházlátogatói jegyzék.
Guta: 21.sz.-2 db. Anyakönyv.
Hetény: 19.sz. – 1 db. Presbiteri és körleveles jegyzőkönyv egyben, 20.sz. -2 db. Presbiteri
jegyzőkönyv, 2 db. Gondnoki számadás, 2 db. Iktatókönyv, templomépítési pótadó kivetési
könyv,1 db. Népiskolai pénztárkönyv, 1 db adakozások, 1db. Adófőkönyv.
Kisújfalu: 18.sz.- 1 db. Anyakönyv-másolat, 19.sz. – 2 db anyakönyv, 3 db. Gondnoki
számadás, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db körleveles jegyzőkönyv, 1 db. Pénztárnapló, 3
db. Iktatókönyv, 20.sz.- 3 db. Anyakönyv, 1 db. Gondnoki számadás, 3 db. Presbiteri
jegyzőkönyv, 1 db. Körleveles jegyzőkönyv, 1 db. Adófőkönyv, 3 db. Postakönyv.
Komárom: 18.sz. – 3 db. Anyakönyv, 1 db. Jegyzőkönyv,1 db. Iskolai anyakönyv, 17 db.
Latin jegyzet, 10 db. Adókönyv, 7 db. Irattartóban levelek, 19.sz.- 4 db. Anyakönyv, 6 db.
Jegyzőkönyv, 3 db. Iskolai jegyzőkönyv, 1 db. Családkönyv. 7 db. Iskolai anyakönyv, 21 db.
Adókönyv, 16 db. Gondnoki számadás, 3 db. Iktatókönyv, 3 db. Önkéntes adakozás, 16 db.
Irattartóban levelek, 20.sz.– 3 db. Anyakönyv, 3 db. Jegyzőkönyv, 3 db. Iskolai jegyzőkönyv,

6 db. Adókönyv, 28 db. Adófőkönyv, 2 db. Iktatókönyv, 2 db egyházi alapítványok, 7 db.
Pénztárjegyzék,pénztárnapló, 1 db. Dazdasági ügyek, 4 db. Évi felajánlás17 db hirgetőkönyv,
3 db. Választók névsora.
Kamocsa: 19.sz.- 4 db. Anyakönyv, 20.sz.- 4 db anyakönyv, vegyes iskolai és számadó ívek-2
ifm.
Madar: 18. Sz. -1 db. Ecclesia könyve, 1 db. Anyakönyv-másolat, 19. Sz. – 2 db. Anyakönyv,
1 db. Anyakönyv-másolat, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv,1 db. Körleveles jegyzőkönyv, 20.sz.6 db. Anyakönyv, 2 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Gondnoki napló, 1 db. Körleveles
jegyzőkönyv.
Marcelháza: 18.sz. – 2 db. Anyakönyv-másolat, 19.sz.-1 db. Anyakönyv, 1 db. Presbiteri
jegyzőkönyv, 1 db. Jegyzőkönyv-másolat, 2 db. Gondnoki számadás, 20.sz. – 3 db.
Anyakönyv, 3 db. Presbiteri jegyzőkönyv,1 db. Gondnoki számadás, 2 db. Adókönyv, 4 db.
Adófőkönyv, 1 db. Pénztári főkönyv, 1 db. Iktatókönyv, 1 db. Iskolai napló, vegyes
mappákban: 0,4 ifm.
Martos-Imely: 18.sz.- 2 db. Anyakönyv, 19.sz. – 2db. Anyakönv, 2 db. Körleveles
jegyzőkönyv, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Gondnoki számadás, 20.sz. – 3 db.
Anyakönyv, 2 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Iktatókönyv,
Megyercs: 19.sz.-1 db. Anyakönyv, 1 db. Magtári főkönyv, 1 db. Gondnoki számadás, 1 db.
Presbiteri jegyzőkönyv, 20.sz. – 4 db. Anyakönyv, 3 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 3 db.
Gondnoki napló,számadás, 5 db. Adófőkönyv, 2 db. Iktatókönyv, 1 db. Postakönyv, 21.sz. – 2
db presbiteri jegyzőkönyv,1 db. Postakönyv,1 db. Pénztárkönyv,1 db. Pénztári főkönyv, 1 db.
Adófizetők névsora, 1 db. Betűrendes névmutató.
Nagykeszi: 19.sz.- 1db anyakönyv-másolat, 2 db adókönyv, 1db. Vagyontörzskönyv,1 db.
Körleveles jegyzőkönyv, 20.sz. – 2 db. Anyakönyv, 2 db. Iktatókönyv, 3 db. Adókönyv, 1 db.
Adófőkönyv, 1 db. Közpénztári napló, vegyes 20. Sz.- 1ifm.
Negyed: 18.sz. – 1 db. Presbiteri feljegyzések, jegyzőkönyvek, 19.sz. – 3 db. Anyakönyv, 1db.
Presbiteri jegyzőkönyv, 20.sz. - 10 db. Anyakönyv, 4 db. Presbiteri jegyzőkönyv,6 db.
Adőfőkönyv, 2 db adókönyv, 1 db. Vagyontörzskönyv, 2 db. Iktatókönyv, vegyes: 0,2 ifm.
Perbete: 17.sz. – 1 db.körleveles jegyzőkönyv (latin nyelvű),1 db. A perbetei ekklesia
históriája, 18.sz. – 1db. Körleveles jegyzőkönyv, 1 db. Egyházközségi jegyzőkönyv, 1 db.
Anyakönyv-másolat, 1db. Mappa-levelek, 19.sz. – 2 db. Anyakönyv, 1db. Lelkészi napló,
2db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db gondnoki számadás, 2 db. Adófőkönyv, 20.sz. - - 6 db.
Anyakönyv, 3 db. Presbiteri jegyzőkönyv,12 db. Adókönyv, 3 db. Pénztárkönyv,
Sókszelőce: 19. Sz. – 7 db. Anyakönyv, 5 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 20.sz. – 4 db.
Anyakönyv, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv,
Szentpéter: 19. Sz. -- 4 db. Anyakönyv, 1 db. Gondnoki számadás, 1 db. Presbiteri
jegyzőkönyv, 20.sz. – 1 db. Anyakönyv, 2 db. Gondnoki napló, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv,
1 db. Iktatókönyv, 1 db. Postakönyv, 1 db. Közpénztári napló, 1 db. Egyházi adókönyv, 21.sz.
–1 db. Konfirmáltak anyakönyve.
Vágfarkasd: 19. Sz. – 3 db. Anyakönyv, 2 db. Presbiteri és körleveles jegyzőkönyv, 1db.
Gondnoki számadás, 1 db. Adományok könyve , 1db. Magtári főkönyv, 20. Sz. - -3 db.
Anyakönyv
Zsigárd: 19.sz. – 4 db anyakönyv, 3 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db magtári számadás, 1
db. Gondnoki számadás. 20.sz. – 3 db. Anyakönyv, 1 db presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Iskolai
rendtartó könyv
POZSONY MEGYE
Alistál: 18.sz. – 1 db. Protokollum, 19.sz. – 1 db. Anyakönyv, 20. Sz. – 3 db. Anyakönyv, 1
db. Krónika.

Apácaszakállas: 18.sz. – 1 db. Anyakönyv, 19.sz. – 2 db. Anyakönyv, 1 db protocollum, 1
db. Gondnoki számadás,1 db. Magtári jegyzőkönyv, 1 db. Körleveles jegyzőkönyv, 1 db
adókönyv, 1 db. Közpéztári napló, 20 sz. – 1 db. Anyakönyv, 4 db. Presbiteri jegyzőkönyv,
1db. Gondnoki napló, 12 db. Hirderési napló, 2 db. Iktatókönyv, 83 db. Népiskolai napló, 1
db. Leányegyleti napló, 2 db. Adókivetési könyv, 4 db. Birtokív, 19 db. Karton dobozban
egyházkerületi jegzőkönyvek,
Bögellő: 18. Sz. – 1 db. Protokollum, 20.sz. – 1 db. Anyakönyv, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv,
21.sz. – perselykönyv.
Csicsó: 18. Sz. – 2 db. Anyakönyv, 2 db. Krónika és gondnoki napló, 19.sz. – 3 db.
Anyakönyv,1 db. Presbiteri je4gyzőkönyv, 1 db. Körleveles jegyzőkönyv, 20.sz. – 4 db.
Anyakönyv, 3 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 2 db. Vagyonleltár, 21. Sz. – 2 db. Krónika, 1 db.
Emlékkönyv, 3 db. Mappa könyvelés és levelezés.
Csiliz patas: 19.sz. – 1 db. Gondnoki számadás, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Magtári
főkönyv, 1 db. Adófőkönyv, 20. Sz. – 3 db. Anyakönyv, 2 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db.
Gondnoki számadás, 4 db. Iktatókönyv, 1 db. Adófőkönyv, 1 db. Pénztárkönyv, 1 db.
Népiskolai napló, 4 db. Népiskolai számadás, 1 db. Egyházfenntartói járulékok, 1 db
adományok, 1 db. Krónika, 21.sz. – 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 2 db. Perselypénz , 1 db.
Lelkészi napló, 1 db. Postakönyv.
Csilizradvány: 19.sz. – 5 db. Anyakönyv, 20.sz. - 3 db. Anyakönyv, 7 db. Presbiteri
jegyzőkönyv, 5 db. Gondnoki napló és számadás, 7 db. Igehirdetési napló, 2 db.
Egyházfenntartói jegyzék, 1 db. Adományok, 2 db. Iktatókönyv, 2 db. Postakönyv, 1 db.
Népiskolai számadás 1 db. Választók névjegyzéke, 21.sz. – 1 db. Adományok, 1 db.
Perselykönyv, 1 db. Postakönyv.
Dióspatony: 19.sz. -1 db. Pénztári főkönyv, 20.sz. – 2 db. Anyakönyv, 1 db. Iktatókönyv,
1
db. Pénztárnapló, 3 db. Lelkészi napló, 1 db. Népiskolai költségvetés, 21. Sz. – 1 db.
.anyakönyv.
Dunaszerdahely: 20.sz. – 4 db. Anyakönyv, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Persely
jegyzék, 21 sz. – 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Postakönyv, 1 db. Iktatókönyv, 1 db.
Perselykönyv
Ekecs: 19.sz. – 1 db. Ekklésia könyve, 1db. Körleveles jegyzőkönyv, 1 db. Körleveles
jegzőkönyv, 1 db. Közpénztári napló, 1db. Gyámolda - özvegyi és árvasegélyezési jegyző
könyv, 20. Sz. – 2 db. Anyakönyv, 2 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 2 db. Adókönyv, 2 db.
Iktatókönyv, 1 db. Pénztárkönyv, 1 db. Tökepénztári jegyzőkönyv,
Felsőpatony: 19.sz. - 1 db. Anyakönyv, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 3 db. Gondnoki
számadás, 1 db. Magtári főkönyv, 2 db. Népiskolai napló, 20. Sz. – 3 db. Anyakönyv, 3 db.
Presbiteri jegyzőkönyv, 3 db. Adókivetési könyv, 1 db. Pénztárkönyv, 1 db. Pénztárnapló, 7
db. Népiskolai napló, 1 db. Krónika, 21.sz. – 1 db. Anyakönyv.
Gellér-Bogya: 18.sz. -1 db. Feljegyzések, 19. Sz. –1 db anyakönyv, 2 db. Gondnoki
számadás, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Fűtőpénz és iskolaadókönyv, 1 db. Adókönyv,
1 db. Adófőkönyv, 20.sz. - 3 db. Anyakönyv, 2 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 6 db. Gondnoki
számadás, 4 db. Adókönyv, 1 db. Adományok könyve, 11 db. Választók névjegyzéke, 1
db.postakönyv, 1 db. Pénztárnapló, 1db. Iskolai törzskönyv, 1 db. Adófőkönyv, 2 db.
Népiskolai költségvetés, 1 db. Magtári főkönyv, 1 db. Postakönyv,
Izsap: 20.sz. – krónika, 21.sz. – krónika
Jóka: 18. Sz . – 1 db. Anyakönyv, 19. Sz. – 2 db. Anyakönyv, 1 db. Protocollum, 20.sz. – 3
db anyakönyv, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 6 db. Gondnoki számadás, 3 db. Adókönyv, 1
db. Adófőkönyv, 4 db iktatókönyv, 2 db. Hirdetési könyv, 2 db. Adományok könyve, 1 db.
Árpamagtári főkönyv, 2 db. Pénztárkönyv, 1 db. Leltárkönyv, 1 db. Aranykönyv, vegyes: 0,2
ifm.

Kolozsnéma: 18.sz. – 1 db. Anyakönyv, 19.sz. – 1 db. Anyakönyv, 2 db. Körleveles
jegyzőkönyv, 6 db. Gondnoki számadás, 1 db. A hívek classificatiója, 20.sz. – 1 db.
Anyakönyv, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 2 db. Gondnoki számadás, 1db. Közpénztári
napló, 5 db. Válsztók névjegyzéke, 3 db. Gabona és termény számadás, 1 db. Adókönyv , 2
db. Népiskolai számadás, 2 db. Iktatókönyv, 1 db. Postakönyv, 1 db. Iskolai iktatókönyv, 1
db. Iskolai iktatókönyv, 1 db. Terményadó nyilvántartás , 10 db. Mappa 20-21. Sz.
Adminisztráció.
Kulcsod: 19.sz. – 4 db. Anyakönyv, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Gondnoki számadás,
1 db. Iskolai jegyzőkönyv, 3 db. Templomépítési alapítólevél, 20. Sz. – 1 db. Gondnoki
számadás, 1 db. Pénztárnapló, 2 db. Magtári főkönyv, 1 db. Egyházadó, 1 db.
Vagyontörzskönyv, 1 db. Vagyonleltár, 3 db. Népiskolai napló és osztálykönyv, 1 db.
Iktatókönyv,
Lakszakállas: 18.sz. - -1 db. Anyakönyv, 1 db. Pénztári és feljegyzési napló, 19.sz. – 2 db.
Gondnoki számadás, 2 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Protocollum (presbiteri, körleveles
és gondnoki feljegyzések), 1 db. Gabonamagtári számadás, 1 db. Jövedelmek jegyzőkönyve,
20.sz. - 6 db. Anyakönyv, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Postakönyv,
Nagymad: 19.sz.- 1 db anyakönyv, 3 db.gondnoki számadás, 2 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1
db. Vagyontörzskönyv, 1 db. Körleveles jegyzőkönyv, 2 db. Postakönyv, 20. Sz. – 1 db.
Anyakönyv, 4 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Adókönyv, 1 db. Pénztárkönyv, 4 db.
Adófőkönyv, 1 db. Vagyontörzskönyv, 1 db. Földhaszonbérlet, 17db. Népiskolai napló, 3
db. Iktatókönyv, 1 db. Iskolai iktatókönyv,
Nagymegyer: 18. Sz. –1 db. Protocollum, 19.sz. – 4 db. Anyakönyv, 1 db. Emlékkönyv, 20.sz.
– 7 db. Anyakönyv, 6 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Adókönyv , 1 db. Pénztár-napló, 2 db.
Sáfársági főkönyv, 1 db. Kisgyermekek megáldása, 1 db.gondnoki napló, 1 db. Iktatókönyv,
1 db. Magtári főkönyv, 1 db. Földhasználati főkönyv,
Nemeshodos: 18. Sz.- 1 db. Erogatio d: curatorum , 19 sz. – 1 db. Anyakönyv, 1 db.
Presbiteri jegyzőkönyv, 2 db. Gondnoki számadás, 1 db postakönyv, 1 db. Iskolai napló, 20.
Sz. - -6 db. Anyakönyv, 2 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Lelkipásztori napló, 1 db.
Pénztárnapló, 1 db. Postakönyv, 1 db. Iktatókönyv, 1 db. Választási jegyzék,
Nemesócsa: 18.sz. – 1 db. Anyakönyv másolat, 1 db. A füssi ecclesia könyvetskéje, 19. Sz. –
1 db. Anyakönyv, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db gondnoki számadás, 2 db.körleveles
jegyzőkönyv, 1 db. Vagyontörzskönyv, 1 db. Egyházi javak lajstroma, 1 db. Templomi
fundus felmérése. 20. Sz. – 1 db. Anyakönyv, 3 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 2 db
pénztárkönyv, 3 db. Adófőkönyv, 1 db. Telekkönyvkivonat, 1 db. Kataszteri birtokív,
Padány: 19.sz. – 3 db. Anyakönyv, 1 db. Presbiter és körleveles jegyzőkönyv, 1 db.
Kölcsönmagtári számadás, 20.sz. - 2 db. Anyakönyv, 2 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 2 db.
Pénztári főkönyv, 2 db. Magtári főkönyv, 4 db. Adókönyv, 1 db. Terményszámadás, 2 db.
Postakönyv, 3 db. Iktatókönyv, 3 db. Népiskolai számadás, 2 db. Toronyrenoválási
adományok, 1 db. Emlékkönyv,
Pozsony: 20. Sz – 6 db. Anyakönyv, 5 db. Presbiteri jegyzőkönyv,
Réte: 18. Sz. Körleveles jegyzőkönyv, 20.sz. – 8 db. Anyakönyv, 2 db. Presbiteri
jegyzőkönyv.
Somorja: 19. Sz. – 3 db. Anyakönyv, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Takarékmagtári
jegyzőkönyv, 20. Sz. - 2 db anyakönyv, 1 db presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Gondnoki
számadó könyv, 2 db. Pénztárkönyv, 5 db. Adókönyv, 4 db pénztárkönyv, 1 db. Magtári
könyv, 1 db. Vagyonleltár, 1 db. Vagyontörzskönyv, 3 db választási névjegyzék,névsor, 4 db.
Hirdetőkönyv,
Szap: 18. Sz. – 1 db. Magtári főkönyv, 19.sz. –1 db. Igehirdetési lajstrom, 1 db. Gondnoki
számadás, 1 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 20.sz. – 1 db. Anyakönyv, 4 db. Presbiteri
jegyzőkönyv, 8 db. Adófőkönyv, 5 db. Pénztárkönyv, 2 db. Gondnoki napló és számadás, 4

db. Hirdetőkönyv, 2 db. Postakönyv, 3 db. Vasárnapi is kola és hittan, 2 db.adományok
könyve, 1 db. Kántori számadás, 7 db. Kántornapló, 3 db. Választói névjegyzék,20 db. Mappa
ügyiratok.
Tany: 18. .sz – 1 db. Anyakönyv- másolat, 1 db. Inventárium, 19. Sz . – 1 db. Anyakönyv, 20.
Sz. – 2 db. Presbiteri jegyzőkönyv, 1 db. Magtári főkönyv, 1 db. Közpénztári napló, 1 db.
Adókönyv, 1 db. Adófőkönyv, 1 db. Iktatókönyv, 1 db. Vagyonleltár, 1 db költségvetés, 1
db. Postakönyv, 1 db. Vagyonleltár, 1 db. Legátuspénz, 1 db. Paplak.
Összesítés
A jelentős iratanyagból a 17. és a 18. századi iratokat emeltem ki:
Abaúji Egyházmegye
17. századi 1 db, 18. századi 4 db.
Barsi Egyházmegyében
17. századi 1 db, 18. századi 16 db,
Gömöri Egyházmegyében 17. századi 9 db, 18. századi 30 db,
Komáromi Egyházmegyében 17. századi 2 db, 18. századi 13 db,
Pozsonyi Egyházmegyében
18. századi 15 db.

XVII. századi irat 13 db, XVIII. századi 78 irat került elő.
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