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Štátny oblastný archív v Košiciach v súvislosti s vyhotovením 

nových evidenčných listov archívnych fondov a zbierok prehodnotil z hľadiska 

požiadaviek súčasnej archívnej teórie a praxe formu  a obsah všetkých druhov 

archívnych pomôcok skôr vyhotovených. Vedenie archívu posúdilo, že inventár – 

Zbierka cirkevných matrík (1587-1895) vyhotovený vtedajšou pracovníčkou archívu 

Annou Fedorjakovou v roku 1971 už nespĺňa všetky požadované kritéria.     V tomto 

inventári bolo pôvodne podchytených 479 zväzkov cirkevných matrík do r. 1870, ktoré 

archív prevzal v päťdesiatych rokoch na základe rozhodnutia Ministerstva vnútra z 20. 

decembra 1951  č.II/3-2110-20/12-1951 a podľa úpravy Povereníctva vnútra z januára 

1952 č. II./3-2110-1951/1 dôv. Následne v roku 1976  v zmysle dohody medzi 

Odborom všeobecnej vnútornej správy a Archívnou správou MV SSR na základe 

rozhodnutia MV SSR č. VVS/3-53/1976 prevzal Štátny oblastný archív v Košiciach 

ďalšiu časť cirkevných matrík do roku 1895. Podobne v zmysle inštrukcií Ministerstva 

vnútra SSR boli prevzaté v roku 1979 matriky židovských náboženských obcí 

patriacich do spádovej oblasti Štátneho oblastného archívu. Vzhľadom na obsah, 

formu a permanentné využívanie v  genealogickej – rešeršnej činnosti, rozhodli sme 

sa, sprístupniť Zbierku cirkevných matrík formou katalógu. 

 Vznik, vývoj a význam matrík, ako aj proces zoštátnenia matričnej agendy je 

podrobne popísaný v publikácii Jany Sarmányovej Cirkevné matriky na Slovensku zo 

16.-19. storočia, vydanej OA MV SR v Bratislave v roku 1991. Preto  považujeme za 

potrebné venovať sa viac na tomto mieste popisu fondu - zbierky. Zbierka obsahuje 

matriky narodených, sobášených a zomrelých rímskokatolíckeho vierovyznania, 

gréckokatolíckeho vierovyznania, evanjelíckeho augsburgského vierovyznania, 

matriky reformovanej cirkvi a matriky židovské. Zápisy v jednotlivých zväzkoch sa 

vzťahujú na územie časti troch rímskokatolíckych diecéz - košickej, rožňavskej a 

spišskej, na územie časti dvoch gréckokatolíckych diecéz - prešovskej a mukačevskej, 

na územie časti východného dištriktu cirkvi evanjelíckeho okruhu, reformovanej cirkvi 

a na územie židovského matričného obvodu mesta Košice a Košice-okolie. V podstate 

sa jedná o administratívny obvod bývalého Košického kraja. V roku 1970 po vytvorení 
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samostatného Štátneho oblastného archívu v Levoči boli z pôvodnej zbierky 

archívnych matrík presunuté do ŠOBA v Levoči tie matriky, ktoré sa po reorganizácii  

v archívnictve vzťahovali na územie spádovej oblasti tohto archívu. 

 Cirkevné matriky sú uložené v našom archíve abecedne podľa 

far. Na prvom mieste v rámci každej fary sú matriky rímskokatolíckeho vyznania, 

potom matriky gréckokatolícke, matriky evanjelícke augsburgského vyznania, matriky 

židovské a matriky reformovanej cirkvi chronologicky usporiadané. 

V katalógu sme sprístupnili Zbierku cirkevných matrík podľa ich skutočného uloženia  

v archíve, výnimku tvorí 81 zväzkov cirkevných matrík všetkých vierovyznaní 

vzťahujúcich sa na územie mesta Košice. Tieto sme v katalógu zaradili na prvé 

miesto, rešpektujúc tak dôležitosť, početnosť a najmä ich časté využívanie. Pod 

názvom fary a označením vierovyznania nasleduje informácia      o farskom obvode, 

čiže o fíliách, patriacich do príslušnej fary. Údaje o farských obvodoch sme čerpali z 

už spomenutej publikácie Cirkevné matriky na Slovensku. Za katalogizačnú jednotku 

sme zvolili jeden zväzok cirkevných matrík. Katalogizačný záznam pozostáva     z 

katalogizačného čísla, popisu druhu matrík, ich časového rozpätia   a z označenia 

zväzku rímskou číslicou pri väčšom počte zväzkov jedného vierovyznania. Nasleduje 

pôvodný názov z titulného listu, najmä u starších zväzkov. Za popisom titulného listu v 

rámci obsahu jednotlivých zväzkov uvádzame druh zápisov a ich časové rozpätie. Pri 

vonkajšom popise udávame jazyk záznamov, druh písacej látky, rozmer, druh väzby a 

údaje o fyzickom stave matriky.  

Pri sprístupňovaní zbierky cirkevných matrík sme prišli k záveru, že vzhľadom na 

povahu tohto materiálu nie je účelné osobitne vyhotovovať osobný a vecný register. 

Vzhľadom na niekoľko významnejších miestnych názvov a najmä vzhľadom  na rýchlu 

orientáciu bádateľa v pomôcke, vyhotovili sme podrobný miestny register, v ktorom sú 

podchytené všetky farnosti a do nich patriace fílie.  

Celkový počet katalogizačných záznamov je 1048. Katalóg tvoria dva zväzky. 

Prvý zväzok obsahuje katalogizačné záznamy č. 1-518, druhý zväzok obsahuje 

katalogizačné záznamy č. 520-1048. Počet cirkevných matrík v ŠOBA Košice bol 
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v čase vyhotovenia katalógu 1048 zväzkov. Po skatalogizovaní dodatočne získaných 

ďalších zväzkov je ich počet v úschove ŠOBA Košice 1061. Ako prílohu katalógu sme 

zaradili zoznam druhopisov cirkevných matrík, ktoré sa nachádzajú v našom archíve. 

Katalóg vyhotovila pracovníčka ŠOBA Košice, dr. Milena Ostrolucká - hlavný 

radca v rokoch 1993-1994. V r. 2010 pracovníčka  ŠA v Košiciach vo funkcii hlavný 

radca Bc. Zuzana Kleščinská vypracovala prehľad všetkých zmien týkajúcich sa tejto 

zbierky, včítane zmien v administratívnom vývoji a členení obcí. V r. 2011 pracovníčka 

archívu vo funkcii hlavnej referentky Magdaléna Bražinová zapracovala tieto zmeny 

do katalógu a prepísala ho do elektronickej podoby v aplikácii Bach systém, Proarchiv. 
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Zoznam použitých skratiek 

 

A.               anno 

baptiz.        bapt izatorum 

conf irmat.   confirmatorum 

copulat.      copulatorum 

čiast.          čiastočne 

defunct.      defunctorum 

ev.a.v.        evanjel ické augsburské vyznanie 

gr. kat.       gréckokatolícke vyznanie 

kož.           kožená (väzba) 

lat.            lat inský jazyk 

maď.          maďarský jazyk 

MR            Maďarská republ ika 

nem.          nemecký jazyk 

pap.          papierová (väzba) 

pk.            polokožená (väzba) 

pl.             plátená (väzba) 

pošk.         poškodená 

ppl.           poloplátená (väzba) 

ref.           reformované vierovyznanie 

r. kat.        rímskokatolícke vierovyznanie 

rus.           rusínsky jazyk 

slov.          slovenský jazyk 

zach.         zachovalá 
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Zoznam použitej l i teratúry 

 

Fedorjaková Anna, Zbierka c i rkevných matrík ,  ŠOBA Košice,  1971. 

Príručka  matr ičného a manželského práva na Slovensku, Bra t is lava 1952. 

Sarmányová Jana,  Cirkevné matr iky  na Slovensku, Bra t is lava 1991. 
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KOŠICE 
R. kat. farský úrad 
Farský obvod: Košice-mesto 

 
1. Matrika narodených  1653-1672      I.zv.              
   sobášených  1656-1671 

             zomrelých    1653-1664 
/Matricula haec plurimis eroribus obsita haec in se conti net: Babtisatos ab Anno 
1657 usque 1672. Nomina confirmat. Ab Anno 1657 usque 1663. Nomina 
copulat. ab Anno 1656 usque  1671. Nomina defunctorum ab Anno 1653 usque 
1664.    Clauditur cum copulationibus Anni 1660/.  
 
O b s a h : 
Str. 1 titul matriky, str. 2 prázdna, str. 3 prevolanie na slávu pána, str. 4 mená 
prečiarknuté, str. 5-136 narodení z r. 1653-1672, str. 137-174 birmovaní z r. 
1657-1667, str. 175-186 narodení z r. 1672, str. 187 prevolanie na slávu pána, 
str. 188 narodení bez dátumu, str. 189-202 sobášení z r. 1656-1659 a 1661, str. 
203-319 sobášení z r. 1661-1669, str. 320 sobášení z r. 1671, str. 321 
zaklínacia formula, str. 322 zomrelí bez roka, str. 323-324 menoslov farárov (?) 
z r. 1678, str. 325-348 zomrelí z r.  1653-1664, str. 349-350 sobášení z r. 1659-
1660. 
 
Lat., maď., pap., 20x16 cm, väzba kožená, poškodená. 

 
 
2.  Matrika narodených 1672-1687              II. zv. 

/Haec matricula babtisatorum Anno 1672 durat usque 1687 diem 18. Maji/. 
 
O b s a h : 
Str. 1 titul   knihy, str. 2 zápis o  chýbajúcich ročníkoch, str.   3 poznámka  
o nedostatkoch  vo vedení  matrík, str. 4 prázdna, str. 5-460 narodení   z r. 
1672-1687. 
 
Lat., maď. a nem., pap., 21x32 cm, väzba kožená. 

 
 
3.         Matrika narodených 1687-1692,1700-1729      III. zv. 

/Matrica seu infantium baptisatorum in Basylica EcclesiaSanctae Elisabethae 
Cassoviensi ab Anno 1686 et sequentibus  conscriptum protocollum./ 
 
O b s a h : 
Str. 1 titul knihy, str. 2 poznámka o tom, že nie od r. 1687 začína matrika, rok 
1687 dvakrát nasleduje za sebou,  str. 3-104 narodení z r. 1687-1692, str. 104 
poznámka  o tom, že narodení z r. 1693-1699 sú  v osobitnej matrike,  str. 105-
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760 narodení z r. 1700-1729, str. 169 12. V. 1702  zápis o pokrstení Dávida 
Feju. 
  
Lat., pap., 20x30 cm, väzba kožená, poškodená. 

 
 
4.         Matrika narodených 1693-1699         IV. zv. 

/Anno Dni 1693 Januarius Incipit Liber Matricularis sub spirituali pastoratu 
Admodum Rendi Domini Andreae Pettes Cassoviae/. 
 
O b s a h : 
Str. 1 titul knihy, str. 2 prázdna, str. 3 druhý titul knihy, str. 4 prázdna, str. 5-90 
narodení z r. 1693-1696, str. 91 tretí titul knihy, str. 92-210 narodení z r. 1696-
1699. 
 
Lat., pap., 21x32 cm, väzba súčasná kožená, poškodená. 

 
 
5. Matrika narodených 1729-1771       V. zv. 

/Liber baptisatorum ab Anno 1729 - titul z väzby/. 
 
O b s a h : 
Str. 1-925 narodení z r. 1729-1771. 
 
Lat., pap., 22x33 cm, väzba nová kožená. 

 
 
6. Matrika narodených 1772-1798                     VI. zv.  
            /Protocollum Babtisatorum Parochialis et Cathedralis Ecclesiae Cassoviensis 
 ad s. Elisabeth Ab Anno 1772-1798./ 

 
O b s a h : 
List bez čísla: titul matriky, str. 1-759 narodení z r.1772-1797. 
 
Lat., pap., 27x39 cm, väzba kožená, poškodená. 

 
 
7. Matrika narodených 1798-1822                                                   VII. zv. 

/Bez titulného listu./ 
 
O b s a h : 
List bez čísla: zápis z r. 1798 o tom, kto bol pápežom, cisárom, jagerským 
biskupom, košickým plebánom, košickými kaplánmi, str. 1-943 narodení z r. 
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1798-1822, str. 944 záznam o dodatočnom uzákonení dieťaťa pokrsteného 
28.II.1800. 
 
Lat., pap., 28x40 cm, väzba ppl., novšia. 

 
 
8. Matrika narodených 1822-1836            VIII. zv. 

/Protocollum Baptisatorum ab Anno Domini 1822 usque 1836 inclusive./ 
 
O b s a h : 
List bez čísla: titul matriky, str. 1-616 narodení z r. 1822-1836. 

 
  Lat., pap., 31x32 cm, väzba pl. 
 
 
9.         Matrika narodených 1837-1851             IX. zv. 
           /Megkereszteltettek anyakönyve 1837-1851 okt. végéig - titul  z väzby./ 

 
O b s a h : 
Str. 1-956 narodení z r. 1837-1851 
 
Maď., lat., pap., 29x42 cm, väzba kož., poškodená. 

 
 
10. Matrika narodených 1851-1868           X. zv. 

/Kereszteltek 1851-1868/ - /titul z väzby/. 
 
O b s a h : 
Str. 1-946 narodení z r. 1851-1868 
 
Maď., lat., pap., 30x43 cm, väzba ppl., novšia. 

 
 
11. Matrika narodených 1868-1881                   XI. zv. 

/Bez titulného listu./ 
 
O b s a h : 
Str. 1-1004 narodení z r. 1868-1881 
 
Maď., pap., 30x42,8 cm, väzba ppl., novšia, primerane zachovalá. 

 
 
12. Matrika narodených 1882-1886                    XII. zv. 

/Bez titulného listu./ 
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O b s a h : 
Str. 1-351 narodení z r. 1882-1886 
 
Maď., pap., 31,7x50,5 cm, väzba ppl., zach. 

 
 
13. Matrika narodených 1886-1890                    XIII. zv. 

/Bez titulného listu./ 
 
O b s a h : 
Str. 1-732 narodení z r. 1886-1890. 
 
Maď., pap., 31,8x50,2 cm, väzba ppl., zach. 

 
 
14.  Matrika narodených 1891-1893                                                    XIV. zv. 

/Bez titulného listu./ 
 
O b s a h : 
Str. 1-229 narodení z r. 1891-1893. 
 
Maď., pap., 36,3x51 cm, väzba ppl., zach. 

 
 
15. Matrika narodených 1893-1896                    XV. zv. 

/Bez titulného listu./ 
 
O b s a h : 
Str. 230-485 narodení z r. 1893-1896. 
 
Maď., pap., 36,5x50,7 cm, väzba ppl., zach. 

 
 
16. Matrika zomrelých    1718-1727                            XVI. zv. 

 sobášených 1718-1727 
/"Liber, seu prothocollum honestarum personarum, pie in Domino decendentium 
hic in Ecclesia, seu basilica SS Elisabethae liberae regiaeque civitatis 
Cassoviensis ab anno   1718 et sequentibus /1727/ conscriptus"./ 
 
O b s a h : 
Str. 1 titul knihy, str. 2 prázdna, str. 3-14 zomrelí z r. 1718-1727, str. 14 druhý 
titul knihy, str. 15 prázdna, str. 16-39 sobášení z r. 1718-1727. 
 
 Lat., pap., 20x31 cm, väzba pk., pošk. 
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17.  Matrika sobášených 1729-1799     XVII. zv. 
/Copulatorum prothocolum Ecclae Parochialis Cttis Cassov  Inchoatum sub 

Rendissimo Domino Sigismundo Antonio Sztojka Plebano Cittis pfatae Anno  
1729 /1799/ Scriptum per Joan. Jezenszky Sacristianum pfatae Eccláe"./ 
 
O b s a h : 
List 1. titul knihy, list II časové rozpätie zápisov, list II/a prázdny, str. 1-490 
sobášení z r. 1729-1799, str. 491titul indexovej časti matriky, str. 492 prázdna, 
str. 493-624 abecedný index k matrike sobášených. 
  
Lat., 20x33 cm, väzba súčasná kožená, poškodená. 

 
 
18.  Matrika sobášených 1800-1836      XVIII. zv. 

/Házasultak anyakönyve 1800-1837 év végéig/ - titul 
 
O b s a h : 

 Str. 1-435 sobášení z r. 1800-1836, str. 436-438 zoznam osôb, ktoré žiadali       
o uvoľnenie od veľkého pôstu roku 1848. 
 
 Lat., maď., pap., 28x40 cm, väzba kožená, poškodená. 

 
 
19.  Matrika sobášených 1837-1874      XIX. zv. 

 /Bez titulného listu./ 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-871 sobášení z r. 1837-1874 
  
 Lat., maď., pap., 28x43 cm, väzba ppl. primerane zachovalá, novšia. 

 
 
20.  Matrika sobášených 1875-1895      XX. zv. 

 /Bez titulného listu./ 
 
 O b s a h : 
 Listy. 1-553 sobášení z r. 1875-1895 
  
 Maď., pap., 29,5x44 cm, väzba ppl., primerane zachovalá, novšia. 

 
 
21.  Matrika zomrelých 1729-1796      XXI. zv. 

/Pie in Domino decendentium Ab anno 1729-no usque ad praetentes annos  
1796. NB. ab  anno 1729 die 30-ma Aug. usq ad  praenominatu 1729-num         
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defunctorum nomina negligentia quorunctam interciderunt./ 
 
 O b s a h : 
 List bez čísla: titul matriky, str. 1-833 zomrelí z r. 1729-1796. 
 
 Lat., pap., 21x34 cm, väzba kožená poškodená. 

 
 
22.  Matrika zomrelých 1797-1824      XXII. zv. 

 /Mortui A. 1797-1825./ 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-544 zomrelí z r. 1797-1824 
 
 Lat., pap., 25x40 cm, väzba kožená, poškodená. 

 
 
23. Matrika zomrelých 1825-1836      XXIII. zv. 

Anno Domini 1825°. - Sedente in Urbe Leone XII. Regnante Francisco 1o, 
Imperatore Austriae Gubernante Diecesi Cassoviensem Stephano Csech, 
Judicatum in L.R. Citte Cassoviensi  tenente Carolo Fischer, Parocho Joanne 
König. Ven. Capituli  Cassoviensi Membros, Cath. Ecclae Cassoviensi Canonico 
Magistro  Abbate S. Spiritus de Madotsa Cappelanis: Josepho  Árosy 
Germanico, Joanne Mislinszky Slavico, Mathia Marcze  nyi Germanico, Joanne 
Rogosz Slavico, Mathia Marczenyi Germanico, Joanne Rogosz Slavico, Joanne 
Markovics Hungarico,  protocollum est hoc inferendis defunctis et Ecclesiastice  
sepultis servite incoepit et ductum per Jos. Árosy et Franciscum Billy Amen./ 
 
O b s a h : 
Nečíslovaný list: titul matriky, str. 1-372 zomrelí z r. 1825-1836. 
 
Lat., pap., 29x43 cm, väzba kožená, poškodená. 

 
 
24. Matrika zomrelých 1837-1849      XXIV. zv. 

/1837-ik évben, ezen megholtak s az Anyaszentegyház szertartása szerint 
eltemetettek számára szolgáló Iktató Könyve kezdetét vevé./ 
 
O b s a h : 
Nečíslovaný list: titul matriky, str. 1-960 zomrelí z r. 1837-1849. 
 
Maď., 30x40 cm, väzba kožená, zadná doska poškodená. 

 
 



                                15 

25. Matrika zomrelých z r. 1849-1867      XXV. zv. 
/1849 Évben ... ezen Megholtak s Anyaszentegyház szertartása szerint 
eltemetettek számára szolgáló Iktató Könyv Kezdetét vevé/ - / 1849 die 8-a Julii 
1-a Sepultura, in novo  Caemeterio montis Calvariae. 1852 die 1-a Octobris 
Caemeterium suburbii inferioris ad S. Joannem Nepom. clausum est./ 
 
O b s a h : 
Nečíslovaný list: titul matriky, str. 1-959 zomrelí z r. 1849-1867 
 
Maď., lat., pap., 28x44 cm, väzba kožená, poškodená. 

 
 
26.  Matrika zomrelých z r. 1867-1877        XXVI. zv. 

/Bez titulného listu/. 
 
O b s a h : 
Str. 1-1120 zomrelí z r. 1867-1877 
 
Maď., pap., 29,5x41 cm, väzba ppl. novšia, primerane zachovalá. 

 
 
27.  Matrika zomrelých z r. 1878-1883                          XXVII. zv. 

 /Bez titulného listu./ 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-587 zomrelí z r. 1878-1883 
  
 Maď.,   pap.  30,8x44,   väzba   ppl.,   novšia,   primerane zachovala. 

 
 
28.  Matrika zomrelých z r. 1884-1889                        XXVIII. zv. 

 /Bez titulného listu./ 
  
O b s a h : 
Listy 1-582 zomrelí z r. 1884-1889 
  
 Maď.,   pap.,  31x45 cm,  väzba ppl.,   novšia,   primerane zachovalá. 

 
 
29.  Matrika zomrelých z r. 1890-1894                                                      XXIX. zv. 

 /Bez titulného listu./ 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-432 zomrelí z r. 1890-1894 
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 Maď. pap., 29x44 cm, väzba ppl., novšia, primerane zachovalá. 
 
 
30. Matrika zomrelých z r. 1895-1897       XXX. zv. 

 /Bez titulného listu./ 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-220 zomrelí z r. 1895-1897 
 
 Maď., pap., 29,6x45,7 cm, väzba ppl., primerane zachovalá,  novšia. 

 
 
31.  Index narodených z r. 1770-1797 

 /Index Tomi I. Baptizatorum./ 
 
 O b s a h : 
 Mená  narodených  z  r. 1770-1797   podľa   abecedy   na nečíslovaných 
stranách. 
  
Lat., pap., 27x42 cm, väzba pl., mierne poškodená. 

 
 
32.  Index narodených z r. 1798-1822 

 /Kereszteltek./ 
 
 O b s a h : 
 Mená narodených z r. 1798-1822 podľa abecedy na nečíslovaných stranách. 
  
Lat., pap., 27,2x42 cm, väzba ppl., zachovalá, novšia. 

 
 
33.  Index narodených z r. 1822-1836 

 /Kereszteltek névmutatója./ 
 
 O b s a h : 
 Mená narodených z r. 1822-1836 podľa abecedy na nečíslovaných stranách. 
  
Lat., pap., 27,5x41,5 cm, väzba ppl., zachovalá, novšia. 

 
 
34.  Index narodených z r. 1837-1851 

 /Kereszteltek névmutatója./ 
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 O b s a h : 
 Mená narodených z r. 1837-1851 podľa abecedy na nečíslovaných stranách. 
  
Lat., pap., 27,5x41,5 cm, väzba ppl., zachovalá, novšia. 

 
 
35.  Index narodených z r. 1851-1869 

 /Kereszteltek./ 
 
 O b s a h : 
 Mená narodených z r. 1851-1869 podľa abecedy na nečíslovaných stranách. 
  
Lat., pap., 27x41,8 cm, väzba ppl., zachovalá, novšia. 

 
 
36.  Index narodených z r. 1870-1890 

 
 O b s a h : 
 Mená narodených z r. 1870-1890 podľa abecedy na nečíslovaných stranách. 
 
Maď., pap., 30,3x46 cm, väzba ppl., mierne poškodená,   novšia. 

 
 
37.  Index sobášených z r. 1800-1851 

 
 O b s a h : 
 Mená sobášených z r. 1800-1851 podľa abecedy na nečíslovaných stranách. 
  
 Lat., pap., 27,5x42,3 cm, väzba ppl., zachovalá, novšia. 

 
 
 
38.  Index sobášených z r. 1845-1891 

 
 O b s a h : 
 Mená sobášených z r. 1845-1891 podľa abecedy na nečíslovaných stranách. 
 
 Maď., pap., 26,8x39,7 cm, väzba ppl., zachovalá, novšia. 

 
 
39.  Index zomrelých z r. 1794-1824 

 /Index mortuorum de Anno 1797-1824./ 
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 O b s a h : 
 Mená zomrelých z r. 1797-1824 podľa abecedy na nečíslovaných stranách. 
  
Lat., pap., 27,4x24,2 cm, väzba pl., zachovalá. 

 
 
40.  Index zomrelých z r. 1825-1837 

 /Index ad tomum IIum mortuorum ab anno 1825-1837./ 
 
 O b s a h : 
 Mená  zomrelých  z r.  1825-1837  podľa  abecedy na  nečíslovaných stranách. 
  
Lat., pap., 27x42 cm, väzba pl., zachovalá. 

 
 
41.  Index zomrelých z r. 1837-1851 

/Index Tomi III. Matriculae mortuorum Parochiae Cassoviensis ab anno 1837 
usque 1851 ultimam Octob./ 

  
O b s a h : 
 Mená zomrelých z r. 1837-1851 podľa abecedy na nečíslovaných stranách. 
 
 Maď., pap., 27x42,2 cm, väzba pl., zachovalá. 

 
 
42.  Index zomrelých z r. 1851-1868 

 /Index ad Tomum IV. Mortui a 1a Nov. 1851-1868./ 
 
 O b s a h : 
 Mená zomrelých z r. 1851-1868 podľa abecedy na nečíslovaných stranách. 
  
 Lat., pap., 27x41,7 cm, väzba pl., poškodená. 

 
 
43.  Index zomrelých z r. 1867-1877 

 
 O b s a h : 
 Mená zomrelých z r. 1867-1877 podľa abecedy na nečíslovaných stranách. 
  
Maď., pap., 29,5x46 cm, väzba ppl., zachovalá, novšia. 
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44.  Index zomrelých z r. 1878-1894 
 O b s a h : 
 Mená zomrelých z r. 1878-1894 podľa abecedy na nečíslovaných stranách. 
  
 Maď., pap., 30x46 cm, väzba ppl., zachovalá, novšia. 
 
 
 KOŠICE 
Gr. kat. farský úrad 
Farský  obvod:  Košice,   Barca,   Kavečany,   Košická    Nová  Ves, Lorinčík,     
    Myslava,  Poľov, Šebastovce, Ťahanovce  a Vyšné Opátske  

     (dnes súčasti obce Košice),  Baška, Bukovec Hýľov, Kostoľany 
     nad Hornádom (dnes súčasť obce Družstevná pri Hornáde),  
     Kysak, Malá   Ida, Nižný Klátov, Sokoľany od r. 1990 samostatná 
     obec), Vyšný Klátov  
 
45.  Matrika  narodených  1850-1861       I. zv. 

   sobášených 1851-1868 
   zomrelých    1851-1864 

 /Matrica Baptisatorum et Confirmatorum Graeco-Catholicae  Ecclesiae 
Cassoviensis, inchoata cum 15-ta Aug. 1851 per Michaelem Michalics AALL et 
Philosophiae, Doctorem gr.  cath. Juventutis ad Gymnassium Cassoviense 
Doctr. Rebr   Professorem, et Catechetem ac una Localem Curatum. – Matrica  
Copulatorum-Catholicae Ecclesiae Cassoviensis   inchoata cum  15.Aug.1851./ 
 
O b s a h : 
List 1: poznámka o zriadení gr. kat. fary v Košiciach po odlúčení sa gr. kat. fary 
v Zdobe, rub: list gr. kat. farára v Zdobe   novému farárovi novozriadenej gr. kat. 
fary,  list 2 titul knihy, rub: dodatočne birmované osoby, str.  3 narodení a 
birmovaní z r. 1850-1851, str. 4 prázdna,    listy 5-52 narodení a birmovaní z r. 
1851-1861; list 1 titul časti sobášených, listy 2-40 sobášení z r. 1851-1868); list  
1 titul časti pochovaných, listy 2-48 zomrelí z r. 1851-1864. 
 
Maď., lat., rus., pap., 30x45 cm, väzba pk., poškodená. 
 
Poznámka: Staršie záznamy pozri v  Gr. kat. matrike  -   Zdoba 

 
 
46. Matrika narodených 1861-1911       II. zv. 

 
O b s a h : 
Listy 1-235 narodení z r. 1861-1911 
 
Lat., maď., pap., 30x45,5 cm, väzba ppl., zachovalá, novšia. 
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47. Matrika sobášených 1869-1908       III. zv. 
 
O b s a h : 
Listy 1-113 sobášení z r. 1869-1908 
 
Lat., maď., pap., 34x48,5 cm, väzba ppl., zachovalá, novšia. 

 
 
48. Matrika zomrelých 1864-1912       IV. zv. 

 
O b s a h : 
Listy 1-212 zomrelí z r. 1864-1912 
 
Lat., maď., pap., 29,5x45 cm, väzba ppl., zachovalá, novšia. 

 
 
49. Matrika narodených 1890-1911       V. zv. 

 
O b s a h : 
Listy 1-274 narodení z r. 1890-1911 
 
Maď., pap., 29,2x42,5 cm, väzba ppl., zachovalá, novšia. 

 
 
50.  Index narodených z r. 1851-1943 

 
O b s a h : 
Mená narodených z r. 1851-1943 podľa abecedy na očíslovaných stranách. 
 
Maď., pap., 25,3x40 cm, väzba ppl., zachovalá, novšia. 

 
 
51. Index sobášených  a zomrelých z r. 1851-1906 

 
O b s a h : 
Mená sobášených z r. 1851-1906 na neočíslovaných stranách v prvej časti 
zväzku, mená zomrelých z r. 1851-1906 na neočíslovaných stranách v druhej 
časti zväzku. 
 
Maď., pap., 25,2x39,7 cm, väzba ppl., zachovalá, novšia. 
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KOŠICE 
Ev.a.v. farský úrad 
Cirkevný zbor slovenský 
Farský obvod:  Košice,   Barca,   Košická Nová Ves, Krásna   nad  Hornádom,  

     Šebastovce, Ťahanovce, Beniakovce, Bernátovce,  Byster,  
     Zdoba, Hrašovík, Košická  Polianka, Nižná Hutka, Nižný Čaj;   
    Nižný Olčvar, Vyšný Olčvar, Tepličany, Veľká   Ida a Vyšná  
    Hutka 
 
52. Matrika narodených, sobášených, zomrelých  1749-1800                      I. zv. 

/Liber publicus ecclesiae evangelicae slavonicae   Cassoviensis, in quo ab 
anno MDCCXLIX conscripti sunt baptisati, copulati et sepulti per Martinus 
Szontagh, Kesmarkiensem, vocatum ecclesiae huius pastorem die 10 Februarii 
Anni 1749./ 
 
O b s a h : 
Str. 1 titul matriky, str. 2 prázdna, str. 3-5 narodení  z r. 1749, str. 6-7 zomrelí z 
r. 1749, str. 8 sobášení z r.  1749, str. 8-11 narodení z r. 1750, str. 12-13 
zomrelí z r. 1750, str. 14 sobášení z r. 1750, str. 14-17 narodení z r. 1751, str. 
18 zomrelí z r. 1751, str. 18-19 sobášení z r. 1751, str. 20 nadpis: baptiz. 1752, 
ďalej prázdne, str. 21 krstný zápis z 15.IX.1752, str. 22 prázdna, str. 23 
narodení z r. 1753, str. 24-25 zomrelí z r. 1753, str. 25-26 sobášení z r. 1753, 
str. 27-30 narodení z r. 1753, str. 30-31 zomrelí z r. 1754, str. 31-32 sobášení z 
r. 1754, str. 33-39 narodení z r. 1755-1758, str. 40 prázdna, str.  41 sobášny 
zápis z 3.7.1758, str. 42 zápis o tom, že dňa  17.8.1757 nastúpil ako farár 
Matias Clementis, str. 43 narodení z r. 1758, str. 44 sobášení a zomrelí z r. 
1758,  str. 45 narodení z r. 1759, str. 46 sobášení a pochovaní z r. 1759, str. 47 
narodení z r. 1759, str. 48 sobášení  a zomrelí z r. 1759, str. 49 narodení z r. 
1759-1760, str.  50 sobášení, zomrelí z r. 1760, str. 51 narodení z r.  1760, str. 
52 sobášení, zomrelí z r. 1760, str. 53 prázdna,  str. 54 zápis o zmene farára, 
str. 55 narodení r. 1760, str. 56 sobášení, zomrelí r. 1760, str. 57 narodení r. 
1760-1761, str. 58 sobášení, zomrelí r. 1761, str. 59 narodení r. 1761, str. 60 
sobášení a zomrelí r. 1761, str. 61 narodení r. 1761, str. 62 zomrelí z r. 1761, 
str. 63 narodení r. 1762, str. 64 sobášení, zomrelí r. 1762, str. 65  narodení r. 
1762, str. 66 sobášení, zomrelí r. 1762, str. 67 narodení r. 1763, str. 68 
sobášení, zomrelí r. 1763,  str. 69 narodení r. 1763, 1764, str. 73 narodení r. 
1764,  str. 74 sobášení, zomrelí r. 1764, str. 75 narodení r.  1764-1765, str. 76 
sobášení, zomrelí r. 1765, str. 77 narodení r. 1765, str. 78 sobášení, zomrelí r. 
1765, str. 79 narodení r. 1765, str. 80 sobášení, zomrelí r. 1766, str.81 narodení 
r. 1765-1766, str. 82 zápis o nástupe nového farára 21.7.1766, str. 83 narodení 
r. 1766, str. 84 sobášení, zomrelí r. 1767, str. 85-86 narodení r. 1767, str. 87  
zomrelí r. 1767, str. 88 narodení r. 1767 a záznam o tom,  že matrika sa rozdelí 
na tri časti: narodených, sobášených  a zomrelých, str. 81-201 narodení z r. 
1768-1800,  str.  202-232 sobášení z r. 1768-1796, str. 233-297 zomrelí z r. 



                                22 

1768-1800, str. 298-312 sobášení z r. 1796-1800, str.  313-315 súčet 
narodených, sobášených a zomrelých, tiež konfirmovaných z r. 1793-1799. 
 
Lat., pap., 16x20 cm, väzba súčasná, poškodená. 

 
 
53. Matrika narodených, sobášených a  zomrelých 1801-1894     II. zv. 

/Matricula Ecclesiae Evangelicae Slavicae Cassoviensis in  qua ab anno 1801, 
atque adei ab initio seculi novi quod Dei  gratia ingressi sumus diligenter 
scribuntur Baptizati, Copulati et Sepulti ordiente opus quod Deus benevertat 
Andrea  Kohany Cassoviensi legitime vocati ex Esslesia ..... Manus  qui 
Auspicatus et 19. April 1801./ 
 
O b s a h : 
Str. 3-254 narodení z r. 1801-1878,str. 255-425 sobášení  z r. 1801-1884, str. 
427-753 zomrelí z r. 1801-1894, str. 754-773 prázdne, str. 774-869 narodení z r. 
1878-1894, str. 870-888 sobášení z r. 1885-1894, str. 891-892 lekársky  
slovníček. 
 
Lat., maď., slov., 25,5x39 cm, väzba ppl., zachovalá, novšia. 

 
 
54. Index narodených 1801-1950 

 
O b s a h : 
Mená narodených z r. 1801-1950 podľa abecedy na neočíslovaných stranách. 
 
Slov., pap. 20,7x32,6 cm, väzba ppl., zachovalá, novšia. 

 
 Poznámka: Index narodených  1870 – 1901, pozri inv. Č. 63 

 
 
CIRKEVNÝ ZBOR NEMECKO-MAĎARSKÝ 
Farský obvod: Košice 

 
55. Matrika narodených 1598-1612       I. zv. 

sobášených 1587-1644 
/Matrica haec anno 1598 incepta continet baptisatos usque  annum 1612 
copulatos ab anno 1587 usque 1642/. 
 
O b s a h : 
I. list titul knihy, I/a prázdný, II. venovanie, str. 1-233 narodení z r. 1598-1612, 
str. 234-455 sobášení z r. 1587-1644. 
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Nem., lat., pap., 22x31 cm, väzba kožená, čiastočne poškodená. 
 
 
56. Matrika narodených 1636-1674       II. zv. 

sobášených 1647-1655 
/Benevole Lector In hacce Matriculari Libro omnia sunt confusa, ad alleviamen 
quaerentium ea tenus perlustravi et quid ubi quaeras sequenti ordine tibi 
significo: Baptisatos ab Anno 1636 usque 1644 hic interjicitur Annus 1646 dein  
continuatio 1644 usque 20. Decembris hunc excipit descrip  tio aliquot nominum 
de annis 1652, 1659, 1662, 1671 post hoc est vacuitas dein Annus 1646 post 
hoc sequitur Matrimonio junctorum de Anno 1647 inclusi. dein bapt. 1647, post 
hoc cop. 1648, dein bapt. 1648-1649, cop. 1649-1650, post hoc bapt. 1650, cop 
1651, bapt. 1651 sic alternatim usque annum 1656 et continuatur matr. baptis. 
usque 1674 1. Jan./ 
 
O b s a h : 
Str. 1 titul knihy, str. 2 prázdna, str. 3 poznámka farára r. kat. o zmenách 
majiteľov fary /luteráni/, str. 4 prázdna, str. 5-198 narodení z r. 1636-1644, str. 
199-201 dodatočné zápisy narodených z r. 1652-1682, str. 202 formulár 
matričného výpisu, krstný zápis 21.4.1646, str. 203-225 sobášení z r. 1647-
1648, str. 226 prázdna, str. 227-260 narodení z r. 1648-1649, str. 261-262 
prázdne, str. 263-315 sobášení z r. 1649, str. 316 prázdna, str. 317-331 
narodení  z r. 1652, str. 331-335 sobášení z r. 1653, str. 336 prázdna, str. 337-
351 narodení z r. 1653, str. 352 prázdna, str.  353-356 sobášení    z r. 1654, str. 
357-368 prázdne, str.  359-370/a narodení z r. 1654, str. 371-382 narodení z r.  
1655, na str. 371 ako krstný otec je zapísaný istý "Kommenszki György", str. 
383-384 sobášení z r. 1655, str.  385-544 narodení z r. 1656-1665, str. 544 
prázdna, str.  546-554 pokrstení z r. 1666, str. 555 prázdna, str.  556-614 
narodení z r. 1667-1671, str. 615 prázdna, str.  616-622 narodení z r. 1672, str. 
623 z r. 1673, str. 624  z r. 1673, str. 625 z r. 1673, str. 626-627 z r. 1673, str. 
628 z r. 1674, str. 629 poznámka o dôležitosti matrík, o potrebe ich riadneho 
vedenia a o ich vhodnom uložení na čistom a suchom mieste. 
 
Nem., maď., lat., pap., 20x29 cm, väzba súčasná kož. Na drevených doskách, 
mierne poškodená. 

 
 
57. Matrika narodených 1687-1758       III. zv. 

 sobášených 1695-1754 
/Matricula infantum legitimo thoro natorum post occupationem Templi - 
prečiarknuté: inprivati ... - baptisatorum Anno 1687/ (dodatočný zápis/. 
 
O b s a h : 
Str. 1-141 narodení z r. 1687-1696, str. 141-143 sobášení  z r. 1695, 1740- 
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1757, str. 144 sobášení z r. 1712-1715,  str. 145 narodení z r. 1717-1758, str. 
146-192 prázdne.   Matriku mala v úschove a odovzdala ju archívu r. kat. fara  v 
Košiciach, hoci - ako to vysvitá z poznámky na str. 3   - "táto matričná kniha sa 
začala viesť v dobe luteránov". Tento zväzok viedli luteráni, keď dóm bol v ich 
majetku. 
 
Lat., maď., pap. 20x30 cm,  poškodená    hlodavcami,   usprostred  vypálená, 
väzba kožená, silne poškodená. 

 
 
58. Matrika narodených, sobášených a zomrelých  z r. 1758-1860    IV. zv. 

/Matricula Ictae Ecclae A.Cf. Cassoviens. Nationis continuata ab Anno  hristi 
1758 per Rdos Dnos eiusdem Eccl. Minis.   ... Continet Nomina infant. 
Baptisator. Nomina neogamorum,   Nomina Defunctorum./ 
 
O b s a h : 
Bez čísla: titul matriky s menoslovom farárov, str. 1-78 narodení z r. 1758-1860, 
str. 1-19 sobášení z r. 1758-  1819, str. 20 z r. 1820 nie je ani jeden zápis, str. 
21  z r. 1821 jeden zápis, str. 21-24 sobášení z r. 1821-1829,  str. 25 prázdna, 
str. 26-32 sobášení z r. 1830-1850, str. 33 prázdna, str. 34-37 sobášení z r. 
1852, 1855-1860, str.  1-31 zomrelí z r. 1758-1820, str. 32 prázdna, 33-37 
zomrelí  z r. 1821-1830, 38-39 prázdne, 40-57 zomrelí z r.  1830-1860. 
 
Lat., maď., pap. 20x31 cm, pap. väzba pk., silne poškodená. 

 
 
59. Matrika narodených, sobášených a zomrelých z r. 1748-1824       V. zv. 

  /Ev. Eccae Matricula oder Nahmens-Buch der getaufften, getraueten und 
verstorbenen Personen bey der Deutschen vorstähtischen Kirchen in der 
Königlichen freyen Haupt-Stadt Caschau in ober Ungarn./ 

 
  O b s a h : 
  Str. 1-231 narodení z r. 1748-1824, str. 232-263 sobášení    z r. 1811-1824,   
  str. 264-370  zomrelí z r. 1748-1824, str.    371-459 sobášení z r. 1748-1810. 

 
Nem., lat., pap. 22x34 cm, titulný list nemá, väzba súčasná  pk., poškodená. 

 
 
60.  Matrika narodených, sobášených a zomrelých z r. 1825-1854  VI. zv. 

/A Kassai Evangélikus I. Egyházközség anyakönyve 1825-1854/ 
  
O b s a h : 
 Str. 1-46  narodení  z  r. 1825-1840,  str.  47  výňatok  zo  VI.   z.  čl. r. 1840     
o používaní maďarskej reči pri vedení matrík,   str. 48-117 narodení z r. 1841-
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1854, str. 1-41 sobášení z r.    1825-1840, prázdna strana: na ňu nalepený lístok  
s   výňatkom      zo z.čl. VI. z r. 1840 o používaní maď.  reči pri  vedení matrík, 
str. 42-89 sobášení z r. 1841-1854, str.  1- 103 zomrelí z r. 1825-1854, str. 19-
22 - poznámky o    priebehu cholery z r. 1831. 
 
Nem., lat., pap., 24x36 cm, väzba ppl., novšia. 

 
 
61.  Matrika narodených, sobášených, a zomrelých z r. 1855-1880   VII. zv. 

 
O b s a h : 
Listy 1-67 narodení z r. 1855-1880, Listy 1-43 sobášení z r. 1855-1880, listy 1-
60 pochovaní z r. 1855-1880. 
 
Maď., nem., 26x41,5 cm, väzba ppl., novšia, zachovalá. 

 
 
62. Matrika narodených, sobášených a zomrelých z r. 1881-1895         VIII. zv. 

 
O b s a h : 
Listy 1-84 narodení z r. 1881-1895, listy 1-80 sobášení z r. 1881-1895, listy 1-77 
zomrelí z r. 1881-1895. 
 
Maď., pap., 29x43,7 cm, väzba ppl., zach. 

 
 
63. Index narodených 1870-1901, patrí k Slovenskému cirkevnému zboru 

 
O b s a h : 
Mená narodených z r. 1870-1901 podľa abecedy na neočíslovaných stranách. 
 
Maď., pap., 21,2x33,5 cm, väba ppl., zach. 
 
 
KOŠICE 
Sídlo židovského matričného obvodu 
Vedené pre obce: Košice, Barca, Buzinka, Košická Nová Ves, Krásna nad 
                             Hornádom, Lorinčík, Myslava,  Opátske, Poľov a Ťahanovce  
                             (dnes súčasti  obce  Košice), Belža, Beniakovce; Bernátovce, 
                             Buzice, Košťany a Všechsvätých (dnes  súčasti obce  
                             Valaliky), Bočiar a Sokoľany  (od r. 1990 samostatné  
                             obce), Byster a Zdoba (dnes súčasti obce Sady nad Torysou),   
                             Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska, Hrašovík, Hýľov; Kechnec a 
                             Milhosť (od r. 1990 samostatné obce)  Hraničná pri Hornáde).  
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                            Kokšov-Bakša; Košická Belá,  Košické Hámre a Malý Folkmár   
                            (dnes súčasti obce Košická Belá), Košická Polianka, Kráľovce, 
                            Malá Ida, Nižná Myšľa,  Nižný Klátov, Nižný Olčvar (dnes 
                            súčasť  obce Košické Olšany), Opátka, Ploské, Rozhanovce,  
                            Seňa, Vajkovce, Vyšná Myšľa;  VEĽKÁ IDA – Sídlo  
                            židovského matričného obvodu - má samostatne vedené  
                            matriky. 

 
64.  Matrika narodených Židovskej náboženskej obce 1851-1879   I . zv. 
            (Geburts - Matrikel israel: Cultus - Gemeinde Kaschau) 

 
      O b s a h : 

            Listy 1-154 narodení z r. 1851-1879, listy 155-160 poznámky   o zmenách     
            priezviska. 

   
     Nem., maď., pap., 25,3x40 cm, väzba ppl., poškodená. 

 
 
65.      Matrika narodených Židovskej náboženskej obce 1880-1886   II. zv. 
 
           O b s a h : 
           Listy 1-61 narodení z r. 1880-1886. 
 
          Maď., pap., 20,7x33,3 cm, poškodená, väzba ppl. 
 
 
66. Matrika narodených Židovskej náboženskej obce 1886-1896   III. zv. 

/Születési anyakönyve./ 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-191 narodení z r. 1886-1896. 
 
 Maď., pap., 29x46 cm, väzba pl., poškodená. 

 
 
67. Matrika sobášených Židovskej náboženskej obce 1880-1885   IV. zv. 

 /Házasultak anyakönyve 1880-1885/ 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-24 sobášení z r. 1880-1885. 
 
 Maď., pap., 21x33,3 cm, väzba ppl., poškodená. 
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68. Matrika sobášených Židovskej náboženskej obce 1886-1918   V.zv. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-100 sobášení z r. 1886-1918. 
  
Maď., pap., 29x46 cm, väzba pl., poškodená. 

 
 
69.  Matrika sobášených a zomrelých 
            Židovskej náboženskej obce 1844-1851       VI. zv. 

 
 O b s a h : 
 Listy 1-6 sobášení z r. 1844-1851, listy 1-9 zomrelí z roku  1844-1851. 
 
 Maď., pap., 27x41 cm, väzba pl., zach. 

 
 
70.  Matrika zomrelých Židovskej náboženskej obce 1880-1885  VII.zv. 

 (Halottak anyakönyve Kassán 1880-1885)            
 
 O b s a h : 
 Listy 1-58 zomrelí z r. 1880-1885. 
  
Maď., pap., 20,5x33 cm, poškodená väzba ppl., zach. 

 
 
71. Matrika zomrelých Židovskej náboženskej obce 1886-1915             VIII. zv. 

 /Halálozási anyakönyv/ 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-199 zomrelí z r. 1886-1915. 
 
 Maď., pap., 29x46 cm, väzba pl., zach. 

 
 
72.  Matrika narodených 
            Židovskej náboženskej obce Košice-okolie 1886-1895    IX. zv. 

 
 O b s a h : 
 Listy 1-43 narodení z r. 1886-1895. 
  
Maď., pap., 29x45,8 cm, väzba pl., zach. 
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73.  Matrika sobášených  
            Židovskej náboženskej obce Košice-okolie 1886-1895     X. zv. 

 
 O b s a h : 
 Listy 1-14 sobášení z r. 1886-1895. 
 
 Maď., pap., 30x46 cm, väzba pl., zach. 

 
 
74. Matrika zomrelých  
           Židovskej náboženskej obce Košice-okolie 1890-1895    XI. zv. 

 
 O b s a h : 
 Listy 1-6 zomrelí z r. 1890-1895. 
 
 Maď., pap., 30,5x46,3 cm, väzba pl., zach. 

 
 
 KOŠICE 
 Reformovaný farský úrad 
 Farský obvod: Košice - mesto 

 
75.  Matrika narodených 1767-1866       I. zv. 

  sobášených 1737-1823 
              zomrelých    1755-1811 
 
 O b s a h : 
 List bez čísla: záznam o povinnom vedení matrík, str.  1-141 narodení    z r. 
1767-1866, str. 142-220 prázdne, str.  221-233 konfirmovaní z r. 1836-1866, str. 
234-255 prázdne,  str. 256-293 zomrelí z r. 1755-1811, str. 294-316 sobášení  z 
r.  1737-1823,  str.  317  menoslov tých, ktorí prijali večeru  Pána.                        
  
 Maď., pap., 21x32 cm, 1-6 voľné a okraje zatrhnuté, tit. list nemá, väzba súč. 
pk., poškodená. 

 
 
76.  Matrika sobášených 1823-1866       II. zv. 

/A Kassai helvétziai hitvallást követö Szent Egyház Házasi  Jegyzökönyve 
1823-ik  évtöl kezdve T.T. Mihályi Kovács  István Úr papságában./ /z nálepky 
na väzbe/. 

  
O b s a h : 
 Str. 1-57 sobášení z r. 1823-1866, str. 58-136 prázdne. 
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Maď., pap., 25x40 cm, väzba súčasná pk. čiastočne  poškodená. 
 
 

77. Matrika zomrelých 1811-1863       III. zv.  
           /A megholtak s eltemetettek matriculája 1811-ik esztendötöl/ z nálepky na 
 väzbe/. 

 
 O b s a h : 
 List bez č.: záznam o povinnom vedení matrík, str. 1-52   zomrelí z r. 1811-
1851, str. 53 prázdna, str. 54-82 zomrelí   z r. 1852-1863. 
 
Maď., pap., 25x38 cm, tit. list nemá, väzba súč. pk., poškodená. 

 
 
 78.  Matrika narodených, sobášených  1867-1885                                        IV. zv.  
                         zomrelých  1864-1885       

 
 O b s a h : 
 Str. 4-93 narodení z r. 1867-1885, str. 94-156 prázdne,  str. 157-242 sobášení z 
r. 1867-1885, str. 244-349 zomrelí   z r. 1864-1885. 
 
 Maď., pap., 29,6x45,3 cm, tit. list. nemá, väzba ppl., nová. 

 
 
79.  Matrika narodených 1886-1896       V. zv. 

 
 O b s a h : 
 Listy, 2-47 narodení z r. 1886-1896. 
 
 Maď., pap. 26,6x41,5 cm, tit. list nemá, väzba ppl., nová. 

 
 
80.  Matrika sobášených 1886-1914       VI. zv. 

 
 O b s a h : 
 Na titulnom liste zápisy farára o nábožensky zmiešaných   manželstvách, ktoré 
nie sú zapísané v tejto matrike. Listy 21-68 sobášení z r. 1886-1914. 
 
 Maď., pap., 26,7x41,5 cm., väzba ppl., nová. 
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81.  Matrika zomrelých 1886-1916       VII. zv. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-151 zomrelí z r. 1886-1916. 
 
 Maď., pap., 26,7x41,4 cm, väzba ppl., nová. 

 
 
BAČKA,  okr. Trebišov 
Ref. farský úrad 
Farský obvod:  Bačka,   Biel,   Boťany,   Kapoňa a  Leles  (dnes     sú   časti  
                         obce Leles). 

 
82.  Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1809-1833   I. zv. 

 
 O b s a h : 
 Str. 1-23 stručná história fary 1667-1819, str. 25-63 narodení    z r.  1809-1833, 

str. 64-72 prázdne, str. 73-94 zomrelí z r. 1809-1833, str. 95-100 prázdne, str. 
101-117 sobášení  z r. 1809-1833. 

 
 Maď., pap., 25x39 cm, väzba pap., silne poškodená. 

 
 
83.  Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1833-1887    II. zv. 

 /A Batskai Mater és Leleszi, Battyáni, Béllyi Filiális Helvétziai Vallástételt tartó 
edjesült Ekklésia közös  Matrikulája/. 
 
 O b s a h : 
Str. 1 titul matriky, str. 2 prázdna, str. 3 districhon  o matrike lat., str. 4-5 
prázdne, str. 6 citáty z Biblie,   str. 7-245 narodení z r. 1833-1887, str. 246 citáty 
z Biblie, str. 247-341 sobášení z r. 1833-1887, str. 342-369 prázdne, str. 370-
371 sobáše vojenských osôb z r. 1876, str. 372-379 prázdne, str. 380-381 
sobáše vojenských osôb z r. 1876-1877, str. 382-411 prázdne, str. 412 citáty z 
Biblie, str. 413-543 zomrelí z r. 1833-1887. 
 
Maď., lat., pap., 27x40 cm, väzba pk., nová. 

 
 
84.  Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1888-1929   III. zv. 

 
 O b s a h : 
 Str. 1-278 narodení z r. 1888-1929, str. 1-78 sobášení z r.  1888-1929, str. 79-
118 prázdne,  str. 1-198 zomrelí z r.  1888-1929.  
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 Maď., pap., má titulný list, 26x46,7 cm, väzba ppl., nová. 
 

 
 BARCA (dnes súčasť obce Košice) 
 R . kat. farský úrad 
 Farský obvod : Barca a Šebastovce (dnes súčasti obce Košice) 

 
85. Matrika narodených 1788-1843       I. zv 

/Matrica Ecclasiae Barczensis sub locali curatore animarum  Augustino 
Schochovszky olim Ordinis Praemonstratensium Canonico ragulari inchoata 
Anno Domini 1788 die 28.Septembris. Tomus I-us./ 
  
O b s a h : 
 List bez čísla: titul knihy, str. 1-174 z r. 1788-1843 narodení. 
  
Lat., maď., pap., 27x40 cm, väzba pk., nová. 

 
 
86.  Matrika sobášených 1788-1843       II. zv. 

/Matricula copulatorum 1788-1843. - Tomus II/. /opísané zo  štítku väzby/. 
  
O b s a h : 
 List bez čísla: titul knihy, str. 1-40 sobášení z r.  1788-1843. 
  
Lat., maď., pap., 27x40 cm, väzba pk., nová. 

 
 
87. Matrika zomrelých 1788 – 1843       III. zv. 

/Matricula defunctorum 1788-1843. - Tomus III/ /opísané zo  štítku  väzby/. 
  
O b s a h : 
 List bez čísla: titul, str. 1-126 zomrelí z r. 1788-1843. 
 
 Lat., maď., pap., 27x40 cm, väzba pk., nová. 

 
 
88. Matrika narodených 1843-1895       IV. zv. 

 
 O b s a h : 
 Str. 1-208 narodení z r. 1843-1895. 
 
 Maď., pap., 27,2x42,8 cm, má titulný list, väzba kart., nová. 

 
 



                                32 

89.       Matrika sobášených 1844-1896      V. zv. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-50 sobášení z r. 1844-1896. 
 
 Maď., pap., 27,5x42,8 cm, má titulný list, väzba kart., nová. 

 
 
90. Matrika zomrelých 1843-1896       VI. zv. 

 
 O b s a h : 
 Str. 1-258 zomrelí z r. 1843-1896. 
 
 Maď., pap., 26,8x42,7 cm, má titulný list, väzba kart., nová. 

 
 
BARCA 
Ref. farský úrad 

 Farský obvod: Barca, Krásna nad Hornádom,  Šebastovce (dnes  súčasti    obce 
                        Košice), Buzice (dnes súčasť obce Valaliky) 

 
91.  Matrika zomrelých 1773-1859       I. zv. 

              narodených 1774-1859 
              sobášených 1773-1859 
 /Matricula nobilis Ecclaesiae Barczaiensis Complecteros Decrescentiam, et 
Accrescentiam Animarum et Nomina  copulatorum ab   Anno 1773/. 

       
 O b s a h : 

Vnútorná strana väzby: záznamy o živelných pohromách z r. 1813-1896, str. 1 
titul knihy a zoznam duchovných z r. 1773-1849, str. 2 výňatok       z nariadenia 
Miestodržiteľskej  rady z r. 1799 o povinnom vedení matrík so vzorom zápisu 
pokrstených, str. 3 záznam o stavaní kostola, str. 4 oprava kostola, vzor zápisu 
zomrelých, str. 5-53 zomrelí z r. 1773-1859, str. 54 poznámka o imatrikulácii 
pochovaných vojenských osôb, str. 1 poznámka o imatrikulácii  pokrstených detí 
vojenských osôb, str. 2 vzor krstného zápisu, str. 3-73 narodení z r. 1774-1859, 
str. 74-76 prázdne, str. 1-21 sobášení z r. 1825-1839, str. 22 poznámka o 
imatrikulácii uzavretia manželstva vojenských  osôb  so  vzorom opisu, str. 23-
31 sobášení z r. 1773-1825, str. 32  záznam  o rodinnom náhrobku rodiny 
Bárczay. 
 
Maď., lat., pap., 23x33 cm, väzba súč., pk., poškodená. 
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92.  Matrika narodených 1860-1900       II. zv. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1 správa miestneho farára o jeho vlastníckych právach,  str. 2-3 poznámky 
o rekonštrukcii kostola, o návštevách  farnosti a o daroch veriacich, str. 4-8 
narodení z r.  1860-1900. 
 
 Maď., pap., 25,6x40,5 cm, titulný list, väzba kart., nová. 

 
 
93.  Matrika sobášených 1840-1950       III. zv. 

 
 O b s a h : 
 Str. 1-51 sobášení z r. 1840-1950. 
 
 Maď., pap., 25,8x40 cm nemá titulný list, väzba kart., nová. 

 
 
94.   Matrika zomrelých 1860-1913              IV. zv. 

 
 O b s a h : 
 Str. 2-74 zomrelí z r. 1860-1913. 
 
 Maď., pap., 26,5x40,2 cm, má titulný list, väzba kart., zach. 
 
 
BELŽA, okr. Košice-okolie 
Gr. kat. farský úrad 
Farský obvod: Belža, Bernátovce, Košťany a Všechsvätých   (dnes súčasti 

obce Valaliky), Bočiar a Sokoľany (od r. 1990 samostatné 
obce), Buzica, Čaňa, Geča, Gyňov, Haniska; Kechnec a 
Milhosť (od r. 1990 samostatné obce) Hraničná pri Hornáde), 
Paňovce, Seňa, Skároš, Trsťany, Ždaňa. 

 
95.    Matrika narodených 1791-1844                              I. zv. 

 
 O b s a h : 
 List. bez č.: titul knihy, str. 1-232 narodení z r.  1791-1844. 
 
 Lat., pap., 24x37 cm, väzba odtrhnutá, zach. 
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96.   Matrika narodených 1844-1895       II. zv. 
 /Kereszteltettek és Bérmáltak /opísané z prvej strany   matriky./ 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-180, 1-15; narodení a birmovaní z r. 1844-1938. 
  
Maď., ruská, lat., pap., 30x43 cm, tit. list nemá, väzba  odtrhnutá, zach. 
 

 
97.      Matrika zomrelých 1833-1870       III. zv. 
           /Matrica mortuorum et sepultorum ab Anno Domini 1833-io  scribi inchoata 
 Gr.Cath. Parochiae   Bölzsensis./ 
            
         O b s a h : 
         List bez čísla: titul matriky, str. 1-120 zomrelí z r.  1833-1870. 

 
          Lat., pap., 28x40 cm, väzba odtrhnutá. 
  
 
98.      Matrika sobášených 1830-1890      IV. zv.                   
            
           O b s a h : 
           Str. 1-160 sobášení z r. 1830-1890. 
            
           Lat.,maď., 25,4x39,7 cm, nemá titulný list, väzba ppl., nová. 

 
 
99.       Matrika zomrelých 1870-1896       V. zv. 
          
           O b s a h : 
           Str. 121-204 zomrelí z r. 1870-1896. 

 
  Lat., maď., 28x43 cm, nemá titulný list, väzba ppl., nová. 

 
 
BEŠA, okr. Trebišov 
Reformovaný farský úrad 
Farský obvod: Beša 

  
100. Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1818-1879     I. zv. 

/A Besi helvétziai vallástétel szerént reformáltatott keresztyén gyülekezet 
matriculája/ 
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O b s a h : 
Str. 3-115 narodení z r. 1818-1879, str. 1-65 sobášení z r. 1819-1879, str. 1-90 
zomrelí z r. 1818-1879. 
 
Maď., 25x40,5 cm, má titulný list pre matriku narodených,  väzba pk., zach. 

  
 
100a.      Matrika narodených 1880-1897      II. zv. 
                     sobášených 1880-1898 

              zomrelých    1880-1898 
 
O b s a h : 
Bez titul. Listu, str. 1-64 narodení z r. 1880-1897, str. 1-28 sobášení z r. 1880-
1898, str. 1-59 zomrelí z r. 1880-1898. 
 
Maď., pap., 28,5x45 cm, väzba pl., pošk. 

 
 
BETLIAR, okr. Rožňava 
 Ev.a.v. farský úrad 
Farský obvod : Betliar 

 
101.  Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1827-1841  I. zv. 

/Ev.a.v. cirkev Betliar /na rube prednej dosky väzby/. 
 
O b s a h : 
Str. 1-31 narodení z r. 1827-1841, str. 32-38 sobášení  z r. 1827-1841, str. 39-
64 zomrelí z r. 1827-1841. 

 
  Lat., pap., 28x48 cm, väzba ppl., silne poškodená. 

 
 
102.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1842-1884   II. zv. 

 
 O b s a h : 
 Str. 1-148 narodení z r. 1842-1883, str. 1-48 sobášení   z r. 1842-1883, str. 1-   
 90 zomrelí z r. 1842-1884. 
 
Maď., slov., 31,7x49,2 cm, nemá titulný list, väzba kožená, zach. 
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103.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1884-1947  III. zv. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-51 sobášení z r. 1884-1947, str. 1-121 narodení  z r. 1884-1947, str. 1-
104 zomrelí z r. 1884-1947. 
 
Maď., slov., 24,3x38,2 cm, nemá titulný list, väzba kožená,   zach. 

 
 BIDOVCE, okr. Košice-okolie 
 Reformovaný farský úrad 
 Farský  obvod: Bidovce, Svinica (do r. 1745), Trsťany, Vyšná Kamenica 
 

104.  Matrika narodených 1737-1853            I. zv. 
                         zomrelých 1755-1853 

      sobášených 1737-1853 
 /Az Helvetica Confessio szerént reformáltatott Bödi Ekklésiának Matrikulája, 
mellyben vygynak protocolálva pro futura cautela az Ekklésiának dolgai az 
elsöben Molnár János  Bödi predikátor industriája által Anno 1743. Annakutána  
ezen nagyobb formában s bövebben megirattattak Kádas István Bödi 
predikátor által 1778 18-ik Február./ 
 
 O b s a h : 
List bez č. titul matriky, na rube: obsah matriky, str. 1-4 zoznam farárov v r. 
1648-1843, str. 5-6 príjmy farára, str. 7-8 prázdne, str. 9-11 zoznam učiteľov, 
str. 12-13 prázdne, str. 14-15 zoznam hnuteľností /kalichy, obrusy/, str. 16 
dôchodky farárov, str. 17-21 pozemky v majetku fary, str. 22-111 narodení z r. 
1737-1853, str. 112-120 prázdne, str. 121-137 konfirmovaní v r. 1818-1884, 
str. 137-146 prázdne, str. 147-186 zomrelí z r. 1755-1852, str. 187 prázdna, 
str. 188-191 zomrelí z r. 1852-1853, str. 192-200 prázdne, str. 201-263 
sobášení  z r. 1737-1853, str. 264-266 poznámky o cirk. dôchodkoch, 
o manželstve príbuzných a pochovávaní mŕtvol. 
 
Maď., pap., 24x37 cm, väzba súč., pk., poškodená. 
 

 
105.  Matrika narodených, sobášených, zomrelých 1853-1870  II. zv. 

/A Bödi Helvét hitvallásu egyház anyakönyve. Készült  s megkezdetett 1853-ik 
évben Balla József lelkészsége alatt./ 
 
O b s a h : 
Str. 1: titul matriky, str. 2-9 prázdne, str. 10-54 narodení     v r. 1853- 1870, str. 
55-123 prázdne, str. 124-138 sobášení   z r. 1853-1870, str. 139-240 prázdne, 
str. 242-268 zomrelí v r. 1853-1870. 
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Poznámka: Sobáše, z  r. 1953, 1954, čiastočne z r. 1955 sú uvedené                 
             v matrike č. 106 na strane 126 

 
 Maď., pap., 28x41 cm, väzba ppl., zach. 

 
 
106.  Matrika narodených, sobášených a zomrelých 

            1870-1897 (1921)            III. zv. 
 
O b s a h : 
Str. 55-125 narodení v r. 1870-1893, str. 1-6 narodení v r. 1894-1897, str. 139-
167 sobášení z r. 1870-1921, str. 29-31 sobášení z r. 1894-1897, str. 270-332 
zomrelí v r. 1870-1893, str. 1-5 zomrelí v r. 1893-1897.  
 
Maď., pap., 26,6x41 cm, nemá titulný list, väzba kart., nová. 
 
Poznámka: str. 126 sobášení – patrí do matriky č. 105, str. 127 
 
 
BOHDANOVCE, okr. Košice - vidiek 
Reformovaný farský úrad 
Farský obvod: Bohdanovce a Garbovce (dnes súčasti obce Bohdanovce), 
                        Blažice, Nižná Hutka, Nižný Čaj, Rákoš, Vyšná Myšľa. 
 

107.  Matrika narodených 1728-1799       I. zv. 
            sobášených 1729-1797 
            zomrelých 1772-1799 
/A Garbótzi s Bogdányi Helvetica Confessio szerint Reformáltatott Nemes 
Ekklésiának Protocoluma melyben vagynak leiratva futura pro cautela 
posterorum a következö némelly dolgok ugy mint ab Anno MDCCXXVIII Waari 
Miklós akkori Prédikátor industriája által./ 
 
O b s a h : 
List I: menoslov kostolníkov z r. 1728-1753, Ia prázdny, list II: titul matriky, list 
III. obsah matriky, IV obežník  Miestodržiteľskej rady           o povinnom vedení 
matrík, str. 1-4 menoslov duchovných v r. 1637-1935, str. 5-7 rozhodnutie o 
pričlenení Nižnej Hutky ako filiálky r. 1784, str. 8 žiadosť ref. veriacich vo 
Vyšnej Myšli o pričlenenie ako filiálky r. 1786, str. 9-11 zoznam kostolných 
nádob a obrusov, str. 12-13 pšenica a pozemky pre faru, str. 14-16 prázdne, 
str. 17 predpísané príjmy za úkony /krst, sobáš, pohreb/, str. 18 predpísané 
dávky pšenice, str. 19-21 role prislúchajúce fare, str. 22 ovocné sady, str. 23 
lúky farské, str. 24-25 príjmy učiteľa školy, str. 26-28 prázdne, str. 29-128 
narodení v r. 1728-1799, str. 129-151 sobášení z r. 1729-1797, str. 152 
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penitenti, str. 153-166 zomrelí bez udania dňa a mesiaca 1772-1799, str. 165-
166 pozostalosti pre faru. 
 
Maď., lat., pap., 16x20 cm, väzba pk., pošk. 
 

108.  Matrika narodených   1800-1842       II. zv. 
             sobášených  1800-1838 
             zomrelých     1800-1841 

 
 O b s a h : 
 Str. 1-7 zápisnica o superintendentálnej vizitácii 8. júla  1799, str. 8-10 prázdne, 
str. 11-71 narodení v r. 1800-1842, str. 72-74 prázdne, str. 75-78 sobášení z r. 
1838-1841, str. 79-91 sobášení 1831-1838, str. 92 dodatočný krstný zápis z r. 
1829, str. 93-114  sobášení z r. 1800-1831, str. 115-140 zomrelí z r. 1800-1841. 
  
Maď., pap., 25,3x39,5 cm, väzba pk., pošk. 

 
 
109. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1841-1879  III. zv. 

 
O b s a h : 
Str. 5-93 narodení v r. 1842-1879, str. 95-137 sobášení z r. 1842-1879, str. 188-
259 zomrelí z r. 1841-1879, str. 277-278 konfirmovaní z r. 1842-1859. 
 
Maď., pap., 25,6x40,7 cm, nemá titul. list, väzba ppl., zach. 

 
110. Matrika narodených    1879-1896      IV.zv. 
                        sobášených     1880-1899 
                        zomrelých        1880-1897       

 
O b s a h : 
Str. 1-11 sobášení z r. 1880-1899, str. 1-36 narodení z r. 1879-1896, str. 1-37 
zomrelí z r. 1880-1897. 
 
Maď., pap., 26,5x41,5 cm, má titul. list, väzba ppl., zach. 

 
 
BOĽ, okr. Trebišov 
R. kat. farský úrad 
Farský obvod: Boľ, Soľnička, Vojka, Zatín. 

 
111. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1777-1816   I. zv. 
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O b s a h : 
Rub väzby - poznámka o tom, že z r. 1747-1777 má matriku Boľ, ale sa 
nachádza v Rade, str. 1-94 narodení z r. 1777-1816, str. 95-99 konvertovaní z r. 
1777, 1780 1783, 1789, 1793, 1798, 1802, 1805, 1807, 1808, 1810, 1815, 1819, 
1821, 1823-1828, 1830, str. 100-131 sobášení z  r. 1777-1816, str. 132-172 
zomrelí z r. 1777-1816. 
 
Lat., pap., 22x36 cm, titul. list nemá, väzba súčasná pl., poškodená. 

 
 
112.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1816-1847  II. zv. 

/Matrica Parochiae Bolyiensis ab Anno 1816 continens in ordine Cathalogus 
Baptisatorum, ab Heresi conversorum, matrimonio junctorum, et vita functorum 
per Parochum Ignatium Bánóczy et alios sibi sucessores fideliter conscribenda 
Sigm. 28.Apr.1816./ 
 
O b s a h : 
List bez č. titul matriky, str. 1-106 narodení z r. 1816- 1847, str. 107-136 
sobášení z r. 1816-1847, str. 137-215  zomrelí z r. 1816-1847. 
 
 Lat., pap., 25x39 cm, väzba súčasná pk., silne poškodená. 

 
 
113.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1848-1856   III. zv.    
           /Matrica Parochiae ... ab Anno 1848 duci ... /conti/ nens  in Ordine C... /Bap./   
           tisatorum ab H... Matrimonie jun...  functorum ab ...et successori... scrib.../ 

   
 O b s a h : 
 Str. 1 titul matriky, str. 2-35 narodení z r. 1848-1856,    str. 36-46  sobášení z r. 
 1848-1856, str. 47-75 zomrelí    z r. 1848-1856. 
 
Lat., pap. 26x40 cm, str. 1-10 potrhané, str. 1-4 polovica    chýba, väzba      
súčasná, pk., poškodená. 

 
 
114.  Matrika narodených, zomrelých a sobášených 1856-1878  IV. zv. 

  /Matrica    Parochiae     Bolyensis contines    catalogum    Baptisatorum,   
 defunctorum  et  copulatorum  ab  Anno 1856/    /zo štítku  väzby matriky/. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-218 narodení z r. 1856-1878, listy 1-72 zomrelí  z r. 1856-1878, listy 1-38   
 sobášení z r. 1856-1878. 
  
Lat., pap., 25x40 cm, väzba pk., pošk. 
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115.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1879-1897   V. zv. 

 
 O b s a h : 
 Str. 1-193 narodení z r. 1879-1897, str. 1-40 sobášení  z r. 1879-1897, str. 1-
138 zomrelí z r. 1879-1897. 
 
 Maď., pap., 27,2x41,3 cm, nemá titul. list, väzba ppl.,   zach. 
 
 Bôrka, okr. Rožňava 
 R. kat. farský úrad 
 Farský obvod: Bôrka, Kováčová, Lúčka 
 

116.  Matrika narodených 1748-1857      I. zv. 
            sobášených 1748-1846 
            zomrelých 1748-1820 
/Matrica Ecclesiae Catholicae Barkensis Matris et  Lucskensis    Filialis  contines 
Mundo, Matrimonio, Morti datos  sub  Benedicto XIV. Pont. Sereniss. Regina 
Hungariae Maria  Theresia et Re. Joanne Valassik Pastore ...   1748/. 
 
O b s a h : 
Str. 1 - list rožňavského biskupa farárovi z 24.8.1787, str. 2 titul matriky, str. 3-6 
historia fary, str. 7-275 narodení z r. 1748-1857, str. 1-36 sobášení z r. 1748- 
1819, str. 128-156 sobášení z r. 1819-1846, str. 37-127 zomrelí z r. 1748-1847. 
 
Lat., pap., 21x32 cm, väzba pk., zach. 
 

117.  Matrika zomrelých 1847-1873      II. zv. 
           sobášených 1846-1871 
/Matricula copulatorum et mortuorum ab A. 1847/. 
 
O b s a h : 
Str. 1-89 zomrelí z r. 1847-1873, str. 1-58 sobášení z r. 1846-1871, str. 59 
miešané manželstvá r. 1852-1869. 
 
Lat., maď., pap., 28x42 cm, tit. list nemá, väzba pk., pošk. 
 

118.     Matrika narodených 1857-1895       III. zv. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-127 narodení z r. 1857-1895. 
 
 Lat., maď., pap., 25,4x39,5 cm, nemá titul. list, väzba  ppl., pošk., poškodená je    
 aj listová časť. 
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119.     Matrika zomrelých a sobášených 1871-1896            IV. zv. 
 O b s a h : 
 Str. 1-47 zomrelí z r. 1873-1889, str. 48-83 sobášení z r.  1871-1896. 
 
 Lat., maď., pap., 25,6x40,3 cm, má titulný list, väzba  ppl., pošk. 
 

120.   Matrika zomrelých 1890-1895       V. zv. 
 
O b s a h : 
Str. 1-23 zomrelí z r. 1890-1895. 
 
Maď., pap., 28,6x42 cm, nemá titulný list, väzba ppl. zach. 
 
 
            

 Bôrka 
Ref. farský úrad 
Farský obvod: Bôrka, Lúčka 
 

121.  Matrika sobášených 1788-1830       I. zv. 
          narodených 1787-1830 
          zomrelých 1787-1830 
 /A Barkai és Lutskai Helvécziai Vallástételt tartó Ekklésia Matrikulája  1795-ik 
esztendötöl fogva./ 
 
O b s a h : 
Str. 1 - relácia predostretá cestou župy panovníkovi vo veci postavenia kostola 
pre kalvínskych veriacich v Bôrke a Lúčke, str. 2 opis povolenia na postavenie 
kostola, str. 3 opis intimátu Miestodržiteľskej rady o nábož. slobode 
protestantov, str. 4 zbierky pre kostol, str. 5  vyznačenie  pozemku  pre kostol    
a faru, str. 6 stavanie kostola a fary  - 1787-1788, str. 7 začiatok účinkovania 
prvého kazateľa; zvon pre kostol a ofery pre zvon, str. 8 stavba veže pri  kostole 
r. 1796 a súpis výdavkov na ňu, str. 9 prázdna, str. 10-13 predpisy fary              
a povinnosti cirkevných osôb, str. 14-15 inventár obrusov na stôl Pána               
a bedničiek, str. 16-30 sobášení z r. 1788-1830, str. 31-39 prázdne, str. 40-75 
narodení z r. 1787-1830, str. 76-111 prázdne, str. 112-127 zomrelí z r. 1787-
1830. 
 
 Maď., pap., 25x38,3 cm, titulný list, väzba kart., veľmi  poškodená. 
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122.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1830-1889   II. zv. 
  
O b s a h : 
 Str. 1-93 narodení z r. 1830-1869, str. 95-169 sobášení  z r. 1830-1889, str.           
 237-331 zomrelí z r. 1830-1884. 
 
 Maď., pap., 26x41 cm, nemá titul. list, väzba pk., pošk. 
 

 
123.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1870-1900   III. zv. 

 
 O b s a h : 
 Str. 1-79 narodení z r. 1870-1896, str. 1-4 sobášení z r.  1889-1900, str. 1-24   
 zomrelí z r. 1885-1897. 
 
 Maď., pap., 28,1x43,4 cm, nemá titul. list, väzba ppl.,  pošk. 
  
  
BOŤANY, okr. Trebišov 
R. kat. farský úrad 
Farský obvod: Boťany, Bačka, Čierna nad Tisou 
 

124.  Matrika narodených 1719-1795 s medzerami     I. zv. 
            sobášených 1719-1790 
            zomrelých 1722-1790 
 /Matricula Ecclesiae Bottyaniensis Honori S. Stefani Regis Hungariae dicatae./ 
 
 O b s a h : 
 List bez č. menoslov farárov, str. 1-2 farský inventár,  str. 3-4 prázdne, str. 5 titul   
 matriky, str. 6 prázdna,  str. 7-88 narodení z r. 1719-1754 a str. 89-134  
narodení  z r. 1760-1772, str. 135 birmovaní z r. 1749, str. 136 
 prázdna,  str. 137-138 birmovaní z r. 1793, str. 139 prázdna,  str. 140-175 
sobášení z r. 1719-1790, str. 176-240 narodení   z r. 1772 -1795, str. 241-267 
zomrelí z r. 1772- 1790. 
 
 Lat., pap., 17x21 cm, písmo miestami silne vyblednuté,  väzba pk., poškodená. 

 
 
125.     Matrika narodených 1798-1821       II. zv. 

             zomrelých 1799-1820 
             sobášených 1798-1820 
 /R. kat. Bottyán 1798-1820 Tom. II./ 
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O b s a h : 
 List bez č. - titul matriky a prehľad obyvateľstva podľa  náboženstva v r. 1820-
1821, str. 1-48 narodení z r.  1798-1821, str. 49-68 zomrelí z r. 1799-1820, str. 
69-80  sobášení z r. 1798-1820, str. 81 zoznam konvertovaných z r.  1799-1815. 
 
 Lat., pap., 25x40 cm, väzba pk., poškodená. 
 

126.    Matrika narodených 1819-1837       III. zv. 
             sobášených 1819-1837 
             zomrelých 1819-1837 
 /Protocollum Baptisatorum Parochialis Ecclesiae Catholicae Bottyániensis./ 
 
 O b s a h : 
 List bez č. básnička o narodených, zomrelých a sobášených,  rub: záznam o  
priebehu cholery a povstaní, str. 1 titul  knihy a narodení, str. 2-21 narodení z r. 
1819-1821, listy  22-74 narodení z r. 1821-1837, str. 1-9 sobášení z r.  1819-
1826, listy 10-15 sobášení z r. 1828-1837, str. 1-21 zomrelí z r. 1819-1827, listy 
22-43 zomrelí z r.  1827-1837. 
 
 Lat., pap., 26x40 cm, väzba pk. poškodená. 
 

 
127.   Matrika narodených, sobášených 1837-1850    IV.zv. 

            zomrelých 1837-1851       
 /R. kat. Bottyán/. 
 
 O b s a h : 
 List bez čísla - záznam o novom cintoríne a o povodni r.  1845, str. 1-96 
narodení z r. 1837-1850, str. 1-22 sobáše  ní z r. 1837-1850, str. 1-83 zomrelí z 
r. 1837-1851. 
 
 Lat.,  pap.,   28x41 cm,   väzba    súčasná  pk.,    čiastočne   poškodená. 
 

 
128.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1851-1863    V. zv. 

 /Kereszteltek 1851 V.11-1863 XII.5 Házasultak 1851  V.12.-1863 XI.17. 
Halottak 1851 V.7. - 1863 XI.29./ 
 
 O b s a h : 
 List 1-67 narodení z r. 1851-1863, 1-15 sobášení z r.  1851-1863, 1-56 zomrelí   
 z r. 1851-1863. 
 
 Lat., pap., 25x40 cm, 1-3 listy neznámou tekutinou oliate,  uvoľnené a okraje 
zatrhnuté až po list 34, väzba súčasná,  pk., silne poškodená, titul. list nemá. 
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129.  Matrika narodených 1864-1922                    VI. zv. 
 /Matricula Baptisatorum et confirmatorum 1864-1922/. 
 
 O b s a h : 
 Úvodný  list - poznámky  z dejín farnosti, str. 1-181 narodení   z r. 1864-1921, 
19 strán menoslov birmovaných, str.  1-3 narodení z r. 1921-1922. 
 
 Lat., maď., pap., 28,6x44,5 cm, nemá titul., list, pk.,  zach. 

 
 
130.    Matrika sobášených a zomrelých 1864-1922     VII. zv. 

/Matricula Copulatorum et Defunctorum 1864-1922 Conversorum et deficientium 
1864-1922/. 
 
O b s a h : 
Str. 1-43 sobášení z r. 1864-1922, str. 1-2 menoslov tých,  ktorí prijali r. kat. 
náboženstvo z r. 1870-1906, str.  3-132 zomrelí z r. 1864-1922, na 2 stranách 
menoslov tých,  ktorí zmenili náboženstvo z r. 1887-1925. 
 
 Lat., maď, pap., 28,5x44,2 cm, nemá titul. list., väzba  pk., zach. 
 
 Index narodených 1798 – 1951, pozri inv. č. 461 
   
 

  BREHOV, okr. Trebišov 
 R. kat. farský úrad 
 Farský obvod: Brehov, Sirník 

 
131.   Matrika narodených 1752-1782      I.zv. 
                       zomrelých sobášených 1753-1782        

/Matricula Parochiae Rád Imreghiensis Anno 1752 inchoata, et usque ad Anni 
1782-da diem 22-a Xbris inclusive/. 

 
  O b s a h : 

List bez  č. titul  matriky,  str.  I  záznam o založení matriky,      str. II-XIII  súpis 
obyvateľstva r. 1763, str. XIV-XV opis listu jágerského biskupa     z 5.VIII.1775, 
str. 1-52 narodení z r. 1752-1782, str. 53-73 zomrelí z r. 1753-1782, str. 74-84 
sobášení z r. 1753-1782, str. 85-89 sobášení miešaného vierovyznania z r. 
1758-1782. 

 
 Lat., pap., 18x21 cm, väzba pk., pošk. 
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132.   Matrika narodených, zomrelých 1783-1829     II.zv. 
                       sobášených 1783-1832     

 /Continuatio Matriculae administrationis Imreghiensis ab  Anno 1783/. 
 
 O b s a h : 
 List bez č. titul matriky, str. 1-120 narodení z r.  1783-1829, str. 1-70 zomrelí z r. 
1783-1829, str. 71-120  sobášení z r. 1783-1832, str. 121-134 birmovaní z r. 
1827. 
 
 Lat., pap., 18x21 cm, väzba pap., pošk. 
 

 
133.   Matrika narodených, zomrelých a sobášených 1829-1902    III. zv. 

 
 O b s a h : 
 Na nečíslovanej strane titulný list, str. 1-84 narodení  z r. 1829-1897, str. 1-60 
zomrelí z r. 1829-1898, str.  1-27 sobášení z r. 1833-1902. 
 
 Lat., maď., pap., 25,5x38,8 cm, väzba pl., zach. 
 
 BREZINA, okr. Trebišov 
 Gr. kat. farský úrad 
 Farský obvod: Brezina, Byšta, Veľký Kazimír (dnes  súčasť obce Kazimír). 

 
134.      Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1826-1862   I. zv. 

/Protocolum Baptisatorum Parochialis Ecclesiae Graeco-Catholicae 
Kolbasiensis... Anno 1826/. 

 
 O b s a h : 
 Str. 1-163 narodení z r. 1826-1863, str. 164-191 prázdne,   str. 192     sobášení      
 z r. 1862, str. 193-241 sobášení z r.   1826-1862, str. 242-252 zomrelí z r. 1860-
1863, str. 256   prázdna, str. 257-349 zomrelí z r. 1826-1860. 
   
Lat., maď., pap., 25x39 cm, väzba pk., zach. 
 

135.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1863-1897   II. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titulného listu, str. 1-143 a 235-242 narodení z r.  1863-1897, str. 144-231   
 sobášení z r. 1863-1897, str.  243-354 zomrelí z r. 1863-1897. 
  
Maď., pap., 29,2x45,5 cm, väzba pl., pošk. 
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BREZINA, okr., Trebišov 
 Ref. farský úrad 
 Farský obvod: Brezina 
 

136.    Matrika narodených, zomrelých sobášených  1773-1897   I.zv. 
     

O b s a h : 
Má titulný list, str. 1-100 narodení z r. 1773-1897, str. 1-65 zomrelí z r. 1773-
1897, str. 66-74 konfirmovaní z r. 1901-1917, str. 1-46 sobášení     z r. 1773-
1897. 
 
Maď., pap., 26x40 cm., väzba pl., zach. 
 
 
BRZOTÍN  /od r. 1990 samostatná obec/ 
Ref. farský úrad 
Farský obvod: Brzotín, Jovice, Kružná Rožňava (od r. 1990 samostatné obce). 

 
137.   Matrika narodených, zomrelých a sobášených 1773-1819   I. zv. 

 /A berzétei Körös, Rudna, Rozsnyó, Jólészi leányegyházakkal egyesült helvét 
hitv. egyház I-sö számu anyakönyve/. 
 
O b s a h : 
List bez č. Titul matriky, rub : poznámka o tom, že krstné dáta  spred    r. 1773   
sú  v   II. zv. na str. 82-142, Str. 1-80 narodení z r. 1773-1819, str. 81-82 chýba, 
str. 83-118 zomrelí z r. 1773-1819, str. 119 zomrelé, resp. mrtvo narodené deti, 
str. 120-149 abecedný index narodených, str. 1-36 sobášení z r. 1773-1819. 
 
Maď., lat., pap., 22x34 cm, väzba súčasná, pk., zach. 
 

 
138. Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1820-1863   II. zv. 

 /A berzétei Körös, Rudna, Rozsnyó, Jólész leányegyházakkal  egyesült helvét 
hitvallásu egyház II. számu anyakönyve/. 
 
 O b s a h : 
 List   bez   č. – titul    matriky,   rub  -    záznam    o  tom, že  predchádzajúce 
ročníky sú v I. zväzku, str. 1-139 narodení  z r. 1820-1863, str. 140 prázdna, str. 
141-155 abecedný  index narodených, str. 156 štatistické dáta pokrstených,  str. 
157-164 prázdne, str. 165-265 sobášení z r.  1820-1863, str. 266 prázdna, str. 
267-268 chýba, str. 269-281 index sobášených, str. 282-296 index zomrelých,  
str. 297-322 prázdne, str. 323-426 zomrelí z r. 1820-1863, str. 427-430 prázdne. 
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 Maď., pap., 25x40 cm, str. 93-192 sú pokrčené a uvoľnené,  väzba súčasná, 
pk., silne pošk., celá matrika potrebuje  konzerváciu. 
 

 
139.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1863-1908    III. zv. 
  
 O b s a h : 

Nemá titulný  list, str. 1-320   narodení  z r.  1863-1908,     str.  320-378   
konfirmovaní    z    r.  1922-1936, str. 385-446   sobášení z r. 1863-1889, str. 
576-705 zomrelí z r.  1863-1889. 
 
Maď., pap., 26,2x39,3 cm, väzba pl., zach. 
 

 
140.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1890-1943    IV. zv. 

/Berzéte Körös-Rudna-Jólész-szel egyesült ev.ref. egyház Anyakönyve IV./ 
 
O b s a h : 
Na druhej neočíslovanej strane poznámky z dejín farnosti, str. 1-130 narodení z 
r. 1890-1940, str. 1-60 sobášení 1890-1943, str. 1-85 zomrelí z r. 1890-1943, 
str. 131-137  zomrelí z r. 1940-1943. 
 
 Maď., pap., 26,3x40,2 cm, väzba pl., zach. 
 
 
 BUDIMÍR, okr. Košice-okolie 
 R. kat. farský úrad 

            Farský obvod: Budimír a z okresu Prešov Bretejovce, Chabžany /dnes súčasť 
                                    obce Lemešany/, Janovík,  Seniakovce. 

 
141.   Matrika narodených 1747-1819       I. zv. 

            sobášených 1747-1830 
            zomrelých 1747-1830 
/Protocollum Baptisatorum Parochialis Ecclesiae Bökiensis ab Anni 1747 die 10. 
Julii usque 4-am Martii 1819. - Protocollum Copulatorum Par. Ecc. Bökiensis ab 
Anni 1747 die  10. Julii usque ultimam Decembris 1830 inclusive. - Protocollum 
Sepultorum Par.Ecc.Bökiensis a 10. Julii 1747 usque  ultimam Decembris 1830 
inclusive. Protocollum confirmatorum per Excell. Illm.ac Rnum. Dominum 
Comitem Franciscum  Barkóczi Eppum Agriensem die 30.Augusti 1749 itaque 
de 21. Julii Anni 1825 per Illmum ac Dmum Stephanum Csech Eppum 
Cassoviens. - Protocollum animarum ad fidem orthodoxam  conversarum de 
diversis Annis/. 
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O b s a h : 
List bez č. : titul matriky, str. 1-240 narodení z r. 1747-1819, str. 241-301 
sobášení z r. 1747-1830, str. 302-303 birmovaní z r. 1851, str. 304 prázdna, str. 
305-322 birmovaní z r. 1836 a 1851, str. 323-466 zomrelí 
z r. 1747-1830, str. 467-473 konvertovaní z r. 1811-1879. 
 
Lat., pap., 21x32 cm, väzba ppl., zach. 
 

 
142.    Matrika narodených, zomrelých a sobášených  1830-1860   II. zv. 

 /Protocollum Baptisatorum Parochialis Ecclesiae Bökiensis  1830  inchoatum/. 
 
 O b s a h : 
 List bez č.-titul matriky, rub: zoznam farárov, str. 1-97  narodení z r. 1830-1851, 
list 98-136 narodení z r.  1852-1860, str. 137-139 prázdne, str. 140 titul matriky  
zomrelých, str. 141 prázdna, str. 142-231 zomrelí    z r.  1830-1851, str. 232 
prázdna, listy 233-271 zomrelí z r. 1852-1860, str. 271-301 sobášení z r. 1830-
1851, listy  302-314  sobášení   z   r. 1852-1860,   str.    315-362   index 
narodených v r. 1747-1860, str. 302-379 index  sobášených v   r.  1747-1860, 
str. 379-416 index zomrelých z  r.  1747-1860. 
 
Lat., pap., 25x40 cm, okraje niektorých listov podlepené,  väzba novšia ppl., 
zach. 

 
 
143.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1861-1870   III. zv. 

 
 O b s a h : 
 List. bez č. : titul matriky, listy 1-72 narodení z r.  1861-1870, listy 73-74 
prázdne, listy 75-94 sobášení z r.  1861-1870, listy 96-106 index narodených z r. 
1861-1895,  listy 107-119 index sobášených z r. 1861-1895, listy  120-122 
prázdne, listy 123-170 zomrelí z r. 1861-1870, listy 180-197 index zomrelých z r. 
1861-1895. 
  
Lat., pap., 25x40 cm, väzba ppl., zach. 

 
144.   Spoločná matrika r. kat. a evang. narodených, 

 sobášených a zomrelých 1869-1899      IV. zv. 
 
 O b s a h : 
Titulný list nemá, str. 1-174 r. kat. matrika narodených  1871-1895, str. 1-31 
evang. matrika zomrelých 1869-1898,  str. 1-11 evang. matrika sobášených z r. 
1869-1899, str.  1-33 evang. matrika narodených z r. 1869-1898, str. 1-4 r.  kat.   
matrika  narodených  1888-1897, str. 1-4 r. kat. matrika  narodených             
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1869-1875,   str.   1-124    r.  kat.    matrika   zomrelých 1871-1895, str. 1-46 r. 
kat. matrika sobášených  1871-1896. 
 
 Maď., pap., 29,7x43,3 cm, väzba pl., zach. 
 
 
 BUZICA, okr. Košice-okolie 
 R. kat. farský úrad 
 Farský obvod: Buzica, Nižný Lánec, Rešica, Vyšný Lánec 
 

145.    Matrika narodených, zomrelých 1741-1790        I. zv. 
             sobášených 1757-1790 
/Matricula Ecclasiae Buzitensis ac filialium eidem canonice anexarum ab  Anno 
Dni 1741 inchoata qua complectitur in se ab Anno eodem omnium 
Baptisatorum, Copulatorum, ac etiam Defunctorum conscripta nomina/. 
 
O b s a h : 
List bez č. : titul matriky, str. 1-104 narodení z r. 1741-1790, str. 105-132 zomrelí 
z r. 1741-1790, str. 133-155 sobášení z r. 1757-1790. 
 
Lat., pap., 22x34 cm, väzba súčasná, pk., poškodená. 
 
 

146. Matrika narodených, zomrelých a sobášených 1791-1837   II. zv. 

 /Matrica Ecclesiae Buzitensis Anno 1791 inchoata per Ignatium Vöröss  
Parochum Loci in qua nomina Natorum, Denatorum, Copulatorum,  Con-
vertitorum, tam matris quam filiarum  eidem canonice adnexarum/. 

 

O b s a h : 

List bez č.: titul matriky, str. 1-118 narodení z r.  1791-1837, str. 1-70 zomrelí z r.  

1791-1837, str. 1-38  sobášení z r. 1791-1837, str. 1-40 birmovaní 1805-1871. 

 

Lat., pap., 25x40 cm, str. 1-48- voľné, okraje zatrhnuté,  väzba súčasná, pk., 
zach. 

 

147. Matrika narodených, sobášených a pochovaných 1837-1896   III. zv. 

 
O b s a h :  
Bez titulného listu, str. 1-72 narodení z r. 1837-1852,  str. 73-185 narodení z r.  
1869-1893, str. 1-76 sobášení  z r. 1837-1896, str. 1-152  zomrelí z r. 1837- 
1896. 

Maď., pap., 28,2x42,2 cm, väzba pk., zach. 
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 148.  Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1852-1864   IV. zv. 

 
O b s a h : 
Listy 1-86 narodení z r. 1852-1864, listy 1-25 sobášení  z r. 1852-1864,  listy 1- 
80 zomrelí z r. 1852-1864. 
 
Lat., pap., 25x40 cm, titul. list nemá, väzba pk., pošk.  

 
 
149. Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1865-1868  V. zv. 

 
O b s a h : 
Listy 1-33 narodení z r. 1865-1868, listy 1-11 sobášení  z r. 1865-1868, listy 1- 
21 zomrelí z r. 1865-1868. 
Lat., pap., 24x40 cm, titul. list nemá, väzba pk., pošk.  
 
 
 BUZICA 
 Ref. farský úrad 
 Farský obvod: Buzica 
 

150. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1787-1919   I. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-17 poznámky z dejín farnosti,  str. 23-152  narodení z r.  
1787-1918, str. 153-203 sobášení  z r. 1790-1900, str. 205-309 zomrelí z r.  
1787-1919. 
 
Maď., plát., 25x39,3 cm, väzba pl., zach. 

        
       
 BYSTER,  okr. Košice-okolie (dnes súčasť obce Sady nad Torysou) 

Ref. farský úrad 
Farský obvod: Byster a Zdoba (dnes súčasti obce Sady nad Torysou), Košická  
                       Polianka; Nižný Olčvar  a Vyšný Olčvar (dnes súčasti obce  
                       Košické  Olšany), Vyšná Hutka. 
 

 
151. Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1788-1829   I. zv. 
 
  O b s a h : 

Str. - záznam o obnovení fary a ročný dôchodok farára, str. 2 zoznam farárov, 
stavba kostola, str. 3 zoznam kostolných nádob, str. 4 dôchodky v naturáliach, 
str. 5 filiálky, cintorín, peňažná odmena, resp. plat duchovného,  str. 6 plat 
zvonára, str. 7-11 smernice pre spravovanie  cirkvi, str. 12 prázdna, str. 13-28 
v Bysteri narodení z r. 1788-1829, str. 29-30 prázdne, str. 31-89 sobášení  z r. 
1789-1828, str. 90-98 zomrelí z r. 1788-1829, str.  99 prázdna, str. 100 
v Rozhanovciach pokrstení z r.  1790-1797, str. 101 súpis milodarov, str. 102 



                                51 

consistoriálne osoby, str. 103 prázdna, str. 104-105 chýba, str. 106 
v Rozhanovciach sobášení z r. 1788-1794, str. 107-109  prázdne, str. 110 
zomrelí v Rozhanovciach z r. 1788-1796,  str. 111-113 prázdne, str. 114-120 
opis tolerančného patentu, str. 121 prázdna, str. 122-127 chýbajú, str. 128  
zápisnica konzistória z r. 1801-1806, str. 129-132 prázdne, str. 133-135 
v Bysteri sobášení z r. 1827-1829, str. 136-139 prázdne, str. 140-148 narodení 
v Košickej Polianke  z r. 1788-1829, str. 149 prázdne, str. 150-154 sobášení  
v Košickej Polianke z r. 1789-1827, str. 155 prázdna, str.  156-160 zomrelí 
v Košiciakej Polianke z r. 1788-1829, str.  161 prázdna, str. 162-163 chýbajú, 
str. 164-165 narodení  v Zdobe z r. 1788-1807, str. 166 sobášení v Zdobe z r. 
1789-1794. 

  Maď., pap., 24x36 cm, väzba súčasná, pk., poškodená. 
 

 
152. Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1830-1875   II. zv. 

 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 5-47 narodení v Bysteri z r.  1830-1874, str. 49-77 
sobášení v Bysteri z r. 1830-1874,  str. 93-125 zomrelí v Bysteri z r. 1830-1875,  
str.  137-144 narodení v Košických Olšanoch z r. 1830-1852, str.  146-165 
narodení v Košicikých Olšanoch z r. 1852-1875, str. 169-181 sobášení 
v Košicických Olšanoch z r.  1830-1875, str. 201-206 a 208-221 zomrelí  
Košicických  Olšanoch z r. 1830-1875, str. 233-245 narodení v Košických  
Polianke z r. 1830-1875, str. 249-255 sobášení v Košickej  Polianke v r. 1830-
1857, str. 265-273 zomrelí v Košickej  Polianke v r. 1830-1875. 
 
Maď., pap. 25,3x40,2 cm, väzba pl., zach. 
 

 
153. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1876-1904   III. zv. 

 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 2-36 narodení z r. 1876-1898,  str. 211-237 zomrelí z r.  
1876-1898, str. 121-133 sobášení  z r. 1876-1904. 
 
Maď., pap. 26,7x41,8 cm, väzba pl., zach. 
 
 
 CEJKOV, okr. Trebišov 
 R. kat. farský úrad 
 Farský obvod: Cejkov, Kašov, Ladmovce, Zemplín, Zemplínske  Jastrabie 

 
154. Matrika narodených 1772-1829, sobášených 

             a zomrelých 1773-1829      I. zv. 
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  O b s a h : 
Str. 1-212 narodení z r. 1772-1829, str. 1-62 sobášení  z r. 1773-1829, str. 1-
120 zomrelí z r. 1773-1829. 
 
Lat., pap., 20x33 cm, väzba novšia ppl., zach. 
 

155. Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1830-1896   II. zv.   
 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-85 narodení z r. 1830-1855,  str. 88-210 narodení z r. 
1886-1895, str. 213-241 sobášení  z r. 1830-1855, str. 242-246 zoznam 
prispievateľov na cirkevnú základinu, str. 250-266 sobášení  r. 1886-1896,  str. 
269-361 zomrelí z r. 1830-1855, str. 362-380 zoznam zmiešaných manželstiev 
z r. 1850-1892, str. 382-466 zomrelí z r. 1871-1877. 
 
 Maď., pap., 25,8x37,6 cm, väzba pl., zach. 
 

156. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1855-1885  III. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-74 narodení z r. 1855-1866,  str. 75-124 sobášení z r. 
1855-1885, str. 125-204 zomrelí  z r. 1855-1871. 
 
Lat., maď., pap., 25,5x38,4 cm, väzba pl., zach. 

 
157. Matrika narodených 1866-1886      IV. zv. 

 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-167 narodení z r. 1866-1886. 
 
Lat., maď., pap., 26,5x39,3 cm, väzba pl., zach. 

 
158. Matrika zomrelých 1877-1895      V. zv. 

 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-100 zomrelí z r. 1877-1895. 
 
Maď., pap., 25x36,3 cm, väzba pl., zach. 
 
CEJKOV 

 Gr. kat. farský úrad 
 Farský obvod: Cejkov, Brehov, Kašov, Zemplínske Jastrabie 
 
159. Matrika narodených, zomrelých a sobášených  1773-1852    I. zv. 
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/Matricula Ecclesiae Graeco-Catholicae Czékensis Baptisatorum,  copulatorum 
et Mortuorum ab Anno 1773/. 

 
 O b s a h : 

Str. 1-207 narodení z r. 1773-1852, str. 208-339 zomrelí z r. 1773-1852, str. 
340-402 sobášení z r. 1773-1852. 

 
 Lat., rus., maď., pap., 22x34 cm, väzba ppl. novšia, zach. 
 
160. Matrika narodených, sobášených,  
                        zomrelých 1853-1896      II. zv. 
 

 O b s a h :  
 Bez titulného listu, str. 1-129 narodení z r. 1853-1895, str. 1-39 sobášení z r. 
 1853-1896, str.  1-110 zomrelí z r. 1853-1896. 
 
 Lat., maď., pap., 27,5x40,8 cm, väzba plát., zach. 
 

CESTICE, okr. Košice-okolie 
 Gr. kat. farský úrad 

Farský obvod: Cestice,  Budulov, Buzinka, Poľov, Čečejovce,  Debraď, Gomboš, 
  Veľká Ida, Hodkovce, Chym, Perín, Jasov, Komárovce,     
  Mokrance, Moldava nad Bodvou, Nižný Lánec, Nižný Medzev,  
  Vyšný Medzev, Nováčany, Paňovce, Poproč, Rudník, Šemša,  
            Vyšný Lánec. 

 
161.  Matrika narodených, zomrelých a sobášených  1870-1902   I. zv. 

 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-79 narodení z r. 1870-1897, str. 80-157 zomrelí z r. 
1870-1902, str. 158-189 sobášení z r. 1870-1896. 
 
Maď., pap., 28x43 cm, silne poškodená listová časť, väzba  kart., silne 
poškodená. 

 
 CESTICE, okr. Košice-okolie 
 Ref. farský úrad 
 Farský obvod: Cestice, Komárovce 
 
162. Matrika narodených, zomrelých a sobášených 1772-1854   I. zv. 
 /A Szesztai és Komárótzi helvetica confession levö Szent  Ecclésiának 

Matriculája./ 
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          O b s a h : 
 List bez č.: opis nariadenia vyneseného na zhromaždení                      

superitendentov r. 1834 v Miskolci o vedení matrík, str.  1-5 poznámka o stavaní 
kostola, fary, vedľajších budov,  o živelných pohromách ai., str. 6 opis 
nariadenia Miestodržiteľskej rady o vedení krstných matrík, str. 7 titul  matriky, 
str. 8 prázdna, str. 9 obsah matriky, str. 10  prázdna, str. 11-115 narodení z r. 
1772-1854, str. 116  prázdna, str. 1-63 zomrelí z r. 1772-1854, str. 64 prázdna, 
str. 65-70 sobášení z r. 1849-1854, str. 1-50 sobášení  z r. 1772-1848. 

 Maď., pap., 23x36 cm, väzba ppl. silne poškodená. 
 
163. Matrika narodených, zomrelých a sobášených 1820-1851  II. zv. 

 /A Szesztai Anya Eklésiával egysült Komárotzi leány Eklésiának Jegyzö vagy 
Matriculája, melly magában foglalja I.  A születtek és megkeresztelttek, II. 
A párosodtak, III.  Ameghóltak és eltemetettek tábláját. Készült s kezdödött  
1820-ik esztendö elsö hónapjában .../. 

 
 O b s a h : 
 List bez č. : titul matriky, str. 1-43 narodení z r.  1820-1851, str. 44-66 prázdne, 

str. 67-72 sobášení z r.  1847-1851, str. 73 poznámka o novom spôsobe 
vedenia matrík, str. 74-80 prázdne, str. 1-40 sobášení 1820-1846,  zomrelí z r. 
1820-1851. 

 
 Maď., pap., 21x25 cm, väzba pk., predná a zadná doska odrezaná, kožený 

chrbát knihy ponechaný. 
 
164. Matrika narodených 1858-1894      III. zv. 
 
 O b s a h : 
 Nemá titulný list, str. 3-72 narodení z r. 1857-1894. 
 
 Maď., pap., 27,2x41,3 cm, väzba ppl., zach. 
 
165. Matrika zomrelých, narodených a sobášených  1855-1896   IV. zv. 

 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 248-302 zomrelí z r. 1855-1896,  str. 73-74 narodení z r. 
1894-1895, str. 150-172 sobášení  z r. 1855-1896. 

  
 Maď., pap., 27,2x41 cm, väzba ppl., zach. 
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 ČAŇA, okr. Košice-okolie 
Ref. farský úrad 

 Farský obvod: Čaňa, Buzice (dnes súčasť obce Valaliky), Gyňov, Haniska 
 
166. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1800-1885   I. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titulného listu, str. 1-93 narodení z r. 1800-1868,  str. 1-69 sobášení  r. 

1800-1883, str. 1-83 zomrelí z r.  1800-1885, str. 85-93 zoznamy veriacich, ktorí 
sa zúčastnili Sv. večere, str. 95-136 narodení z r. 1868-1883. 

 
 Lat., maď., pap., 25,3x40 cm, väzba pk., pošk. 
 
167. Matrika narodených 1884-1895       II. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titulného listu, str. 1-52 narodení z r. 1884-1895. 
 Maď., pap., 26x41,5 cm, väzba pap., pošk. 
 
168. Matrika sobášených 1884-1895       III. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titulného listu, str. 1-16 sobášení z r. 1884-1895. 
 Maď., pap., 26x41,5 cm, väzba pap., zach. 
 
169. Matrika zomrelých 1884-1895       IV. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titulného listu, str. 1-34 zomrelí z r. 1884-1895. 
 
 Maď., pap., 26x41,5 cm, väzba pap., zach. 
 

ČEČEJOVCE, okr. Košice-okolie 
R. kat. farský úrad 

 Farský obvod : Čečejovce, Cestice 
 
170. Matrika narodených 1788-1822       I. zv. 
               zomrelých 1788-1841 
               sobášených 1788-1851 
 /Matricula baptisatorum ab Anno 1788 usque ad Annum 1822, 
 Copulatorum ab Anno 1788 usque ad Annum 1843, Defunctorum 
 ab Anno 1788 usque ad Annum 1828/. 
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 O b s a h : 
  List bez č. : titul matriky, str. 1-66 narodení z r. 1788-1822, str. 67-128 zomrelí 

z r. 1788-1828, str.  129-164 sobášení z r. 1788-1851, str. 165-184 zomrelí z r.  
1828-1841. 

 Lat., pap., 25x39 cm, opotrebená, skoro celá väzba odtrhnutá. 
 
171. Matrika narodených 1822-1851       II. zv. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-57 narodení  z r. 1822-1851. 
 
 Lat., pap., 25x39 cm, titul. list nemá, väzba pk., silne  poškodená. 
 
172. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1851-1882  III. zv. 
 /Matricula Baptizatorum, Copulatorum et Defunctorum Ecclesiae et Parochiae 

Latini ritus de Cséts Anni 1852- 1882/. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-85 narodení z r. 1852-1882, str. 86-118, sobášení z r. 1852-1882, str. 

119-205 zomrelí z r. 1851-1882. 
 
 Lat., maď., pap., 26x41 cm, väzba pk., pošk. 
 
173. Matrika narodených    1883-1896      IV.zv. 
                        sobášených    1883-1897 
                        zomrelých       1883-1896 

                    
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, 1-38 narodení z r. 1883-1896, str. 1-9  sobášení z r. 1883-1897, 

str. 1-27 zomrelí z r. 1883-1896. 
 
 Maď., pap., 28,5x43 cm, väzba ppl., zach. 
 
 ČEČEJOVCE 
 Ref. farský úrad 
 Farský obvod : Čečejovce, Paňovce 
 
174. Matrika narodených     1800-1874      I.zv. 
                        sobášených     1802-1872 
                        zomrelých        1800-1874       
 /A Csétsi Helv Vallastétett-tartó Kerestyén Egyház Anyakönyve meg újjitva 1838 

ik évben/. 
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           O b s a h : 
Str. 3-71 narodení z r. 1800-1874, str. 101-127 sobášení  z r. 1802-1872, str. 
129-176 zomrelí z r. 1800-1874. 

 
 Maď., pap., 24,6x38,5 cm, väzba ppl., pošk. 
 
175. Matrika narodených, zomrelých a sobášených 

            v Paňovciach 1800-1863       II. zv. 
 /Pányi Helvetziai Vallástételt követö Filialis Ekklesia Matriculája .../. 
 
 O b s a h : 

Str. 4-39 narodení z r. 1803-1863, str. 63-89 zomrelí z r. 1800-1863, str. 111-
135 sobášení z r. 1800-1862. 

 
 Maď., pap., 20,3x25,5 cm, väzba ppl. 
 
176.  Matrika narodených     1875-1896      III.zv. 
    sobášených    1875-1897 
                         zomrelých       1875-1894      
  /A Csési es Pányi helv. hit. vallású egyházak anyakönyve  készült és kezdödik 
 1875 ik évben/.   

 
O b s a h : 
Str. 4-37 narodení z r. 1875-1888, str. 38 konfirmovaní  z r. 1894-1899, str. 1-9 
narodení z r. 1888-1896, str.  164-171 sobášení z r. 1875-1897, str. 283-300 
zomrelí z r.  1875-1888, str. 1-5 zomrelí z r. 1889-1894. 
 
Maď., pap., 27,4x42,5 cm, väzba pk., poškodená. 

 
 ČEĽOVCE, okr. Trebišov 
 Gr. kat. farský úrad 
 Farský obvod: Čeľovce, Plechotice 
 
177. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1812-1855  I. zv. 
 
 O b s a h : 

Str. 1-86 narodení z r. 1812-1855, str. 87 prázdna, str.  88-118 sobášení z r. 
1812-1855, str. 119-183 zomrelí z r.  1812-1855. 
 
Lat., maď., rus., pap., 25x41 cm, väzba pk., predná a zadná doska silne 
poškodená. 

 
178. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1856-1874   II. zv. 
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 O b s a h : 
Str. 1-108 narodení z r. 1856-1873, str. 109-145 sobášení z r. 1856-1874, str. 
146-156 narodení z r. 1873-1874, str. 157-231 zomrelí z r. 1856-1874.  
Rus., maď., pap., 25x41 cm, titul. list nemá, väzba pk.,  silne poškodená. 

 
179. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1875-1909   III. zv. 
 
 O b s a h :  

Bez titulného listu, str. 1-74 narodení z r. 1875-1909,  str. 1-30 sobášení z r. 
1875-1909, str. 1-49 zomrelí z r.  1875-1909. 
 
Maď., pap., 26,3x40 cm, väzba ppl., zach. 

 
180. Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1910-1948   IV. zv. 
 
 O b s a h : 

Bez titulného listu, str. 1-96 narodení z r. 1910-1948,  str. 1-45 sobášení z r. 
1910-1948, str. 1-67 zomrelí z r.  1910-1948. 

 Maď., pap.,30x46 cm, väzba pk., poškodená. 
 
 ČERNOCHOV, okr. Trebišov 
 Ref. farský úrad 
 Farský obvod : Černochov 
 
181. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1854-1938   I. zv. 
 
 O b s a h : 

Titulný list zle čitateľný, str. 1-185 narodení z r.  1854-1924, str. 1-85 sobášení 
z r. 1854-1929, str.  135-144 zomrelí z r. 1927-1934, str. 1-4 konfirmovaní z r.  
1908-1923, str. 1-134 zomrelí t r. 1854-1938, str. 86-97 
sobášení z r. 1929-1934. 

 
          Maď., pap., 21,2x30,2 cm, väzba ppl., poškodená. 
 

 ČIERNA LEHOTA, okr. Rožňava 
 Ev.a.v. farský úrad 
 Farský obvod : Čierna Lehota 

 
182.  Matrika narodených 1785-1867       I. zv. 

      sobášených 1785-1876 
      zomrelých 1785-1873 
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O b s a h : 
Str. 1-147 narodení, sobášení, zomrelí z r. 1785-1815,  str. 148-321 narodení 
z r. 1816-1867, str. 1-128 sobášení  z r. 1816-1876, str. 1-152 zomrelí z r. 1815-
1873. 
 
Lat., maď., slov., pap., 25x35 cm, titul. list nemá, väzba  súčasná, kož., 
poškodená. 

 
183. Matrika narodených, sobášených a zomrelých   1768-1883   II. zv. 
 
 O b s a h : 

Bez titulného listu, na prvých troch neočíslovaných stranách mená  kon-
firmovaných a tých, ktorí prijali Sv. večeru, str. 1-40 narodení z roku 1868-1883, 
str. 1-5 sobášení z r. 1876-1883, str. 1-25 zomrelí z roku 1873-1883, na ďalších 
neoč íslovaných stranách zápisy kňaza ohľadnerôznych záležitostí farnosti. 

 
 Slov., maď., pap., 29,7x45,5 cm, väzba pl., zach. 
 
184.  Matrika narodených 1884-1936      III. zv. 

 
 O b s a h : 
 Bez titulného listu, str. 1-183 narodených z r. 1884-1936. 
 
 Maď., pap., 26,2x41,5 cm, väzba pl., zach. 
 

185.  Matrika sobášených 1884-1947      IV. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titulného listu, str. 1-65 sobášení z r. 1884-1947. 
 
 Maď., pap., 26x40,2 cm, väzba pl., zach. 
 

186.  Matrika zomrelých 1884-1947      V. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, str. 1-71 zomrelí z r. 1884-1947. 
 
 Maď., pap., 26,2x41,5 cm, väzba pl., zach. 
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 DEBRAĎ, okr. Košice vidiek 
 R. kat., farský úrad 
 Farský obvod : Debraď 

 
187. Matrika narodených 1792-1852       I. zv. 

 
O b s a h : 
Na prvej strane neočíslovanej je zoznam kurátorov, na ďalšej             
neočíslovanej strane je titulný list, str. 1-101 narodení z r. 1792-1852. 
Lat., maď., pap., 25x40,2 cm, väzba kart., poškodená. 

 
188.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1852-1867    II. zv. 

 
O b s a h : 
Titulný list, str. 1-56 narodení z r. 1852-1867, str.  57-68 sobášení z r. 1852-
1867, str. 70-126 zomrelí z r.  1852-1867. 
 
Lat., pap., 26x41,4 cm, väzba kart., poškodená. 

 
189. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1868-1896   III. zv. 

 
O b s a h : 
Str. 1-63 narodení z r. 1868-1890, str. 64-85 sobášení  1868-1890, str. 86-138 
zomrelí z r. 1868-1890, str. 1-21  narodení z r. 1891-1896, str. 82-87 sobášení 
z r.  1891-1896, str. 105-122 zomrelí z r. 1891-1896. 
 
Lat., pap., 26,7x40 cm, väzba kart., poškodená. 

 
190. Index narodených, sobášených a zomrelých   1686-1949 

 
O b s a h : 
Index narodených z r. 1688-1949, str. 3-147, str. 151-255  index sobášených z r. 
1726-1947, str. 259-387 index zomrelých z r. 1686-1947. 
 
Maď., pap., 20,2x28,8 cm, väzba, ppl., poškodená. 

 
 DEDINKY, okr. Rožňava 
 R. kat. farský úrad 
Farský obvod: Štefanovce a  Imrichovce (dnes súčasť obce Dedinky)                          
                        Stratená. 
 

191. Matrika narodených, zomrelých a sobášených  1780-1828  I. zv. 
 /Librum in cunque natos, denatos, et matrimonio conjunctos  ex alio libello ab 
erectione hujus administrationis  trasummi/. 
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O b s a h : 
List bez č. : titul matriky, str. 1-200 narodení z r. 1780-1828, str. 1-89 zomrelí z r. 
1780-1828, str. 1-43 sobášení z r. 1780-1828. 
 
 Lat., pap., 21x32 cm, väzba súčasná, pk., zach. 
 

192. Matrika narodených, zomrelých a sobášených 1829-1843    II. zv. 
 
O b s a h : 
Str. 1-65 narodení z r. 1829-1843, str. 1-33 zomrelí z r. 1829-1843, str. 1-16 
sobášení z r. 1829-1843. 
 
Lat., pap., 25x39 cm, väzba pk., poškodená.   

 
193. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1844-1866   III. zv.  
 /A kereszteltek anyakönyve, A házasodtak anyakönyve, A halottak          
 nyakönyve/.  
  
 O b s a h :  
 List bez č. : titul matriky, str. 1-33 narodení z r.  1844-1851, listy 34-100 
 narodení z r. 1852-1866, str.  1-10 sobášení z r. 1844-1851, listy 11-24  
 sobášení z r.  1852-1866, str. 1-19 zomrelí z r. 1844-1851, listy 20-61 
 zomrelí z r. 1852-1866.  
  
 Maď., lat., pap., 25x39 cm, väzba súčasná plk., poškodená.  
 
194. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1867-1892    IV. zv.  
 

O b s a h :  
Titulný list poškodený, str. 1-303 narodení 1867-1892, str. 1-69 sobášení z r. 
1867-1892, str. 1-194 zomrelí z r.1867-1892.  

 
 Lat., pap., 30,5x45 cm, väzba polokožená, zach.  
 
195. Matrika narodených 1893-1908       V. zv.  
 
 O b s a h : Bez titulného listu, str. 1-317 narodení z r. 1893-1908. 
  

  Lat., mad., pap., 26,5x42 cm, väzba polokožená, zach. 
  

 
196. Matrika sobášených 1893-1925       VI. zv. 

 
O b s a h : 

           Bez titulného listu, str. 1-97 sobášení z r. 1893-1925. 
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          Lat., maď., pap., 28,4x41,7 cm, väzba polokožená, zach. 
 
197. Matrika zomrelých 1893-1918       VII. zv. 

 
O b s a h : 

           Bez titulného listu, str. 1-103 zomrelí z r. 1893-1918. 
 Lat., maď., pap., 26,3x41,7 cm, väzba polokožená, zach. 
 
 DOBRÁ, okr. Trebišov 
 Gr. kat. farský úrad 

Farský obvod: Dobrá, Bačka, Biel, Boťany, Čierna  n/Tisou, Pribeník,                       
                           Svätuše.  
 
198.  Matrika narodených 1795-1808       I. zv. 

              sobášených 1795-1813 
              zomrelých 1796-1810 
 /Anno 1795 a die 28-a iuxta calendarium vetus baptisati  sunt et Mater Dobra et 
Filialibus eidem adnexim per me  Joannem Palkovits qua Parochum localem 
sequentes ut infra  - nadpis na 1. strane./  

 
  O b s a h : 

 List bez č. „ príjmy a výdavky, na rube menoslov farárov,  str. 1-40 narodení z r. 
1795-1808, str. 41-58 sobášení  z r. 1795-1813, str. 59-86 zomrelí z r. 1796-
1810. 
 
 Rus., lat., pap., 23x36 cm, opotrebená, väzba kož., poškodená. 

 
199.  Matrika narodených 1808-1861       II. zv. 

 
 O b s a h : 
 Str. 1-159 narodení z r. 1808-1859, str. 160-170 listov  z r. 1859-1861. 
 
Lat., maď., pap., 25x37 cm, silne opotrebená titul. list  nemá, väzba pk.,          
silne poškodená. 

 
200.  Matrika sobášených 1813-1857        III. zv. 

               zomrelých 1810-1853 
 /Continuative Matrica denatorum et copulatorum inchoata  Anno 1808/. 
 
 O b s a h : 
 List bez č. : titul matriky, str. 1-40 sobášení z r.  1813-1858, str. 41-111  
 zomrelí z r. 1810-1853. 
 
 Lat., maď., pap., 25x37 cm, väzba súčasná pk., poškodená. 
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201.  Matrika zomrelých 1854-1861       IV. zv. 
/Dobra görög katolika Templomban helyheztetett és munkátsi püspök megyéhez 
tartozó egyházak meghaltak anyakönyve/  /nadpis z 1. strany/. 
 
O b s a h :  
Str. 1-9 zomrelí z r. 1854-1858, listy 10-20 zomrelí z r. 1858-1861, list 20 

 pozemnoknižný výťah komasácie v obci Dobrá, týkajúci sa pozemkov farára 
 a učiteľa, str. 1 rôzne poplatky za cirkevné úkony, str. 2-57 príjmy a výdavky fary 
 z r. 1863-1905.  

 
Maď., pap., 26x40 cm, primerane zachovalá, väzba súčasná  pk., silne 

 poškodená. 
 
202. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1862-1873   V. zv. 
 
           O b s a h : 

Listy 1-81 narodení z r. 1862-1873, listy 1-27 sobášení z r. 1862-1873, listy 1-61 
zomrelí z r. 1862-1873. 
 
Lat., pap., 26x40 cm, titulný list nemá, väzba súčasná, 
pk. poškodená. 

 
203.  Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1874-1905    VI. zv. 

 
O b s a h :  
Bez titulného listu, str. 1-79 narodení z r. 1874-1890,  str. 1-35 sobášení z r. 
1874-1905, str. 1-78 zomrelí z r.  1874-1895. 
 
Lat., maď., pap., 24,2x36,8 cm, väzba ppl., zach. 

 
204.  Matrika narodených 1890-1903       VII. zv. 

 
 O b s a h : 
 Bez titulného listu, str. 1-99 narodení 1890-1903. 
 
 Maď., pap., 25,3x40,3 cm, väzba ppl., zach. 

 
 DOBŠINÁ, okr., Rožňava 
 R. kat. farský úrad 
 Farský obvod : Dobšiná, Rejdová, Vlachovo, Vyšná Slaná 

 
205.  Matrika narodených 1746-1821       I. zv. 

              sobášených a zomrelých 1746-1821 
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/Matricula Ecclesiae Catholicae Dobshinensis continens Nomina et Cognomina 
Natorum, Denatorum, Copulatorum et conventorum sub Parocho Josepho Filo 
ad Mandatum Regium Anno  1746-to introducta/. 
 
O b s a h : 
Str. 15-228 narodení z r. 1748-1802, str. 1-74 sobášení  z r. 1746-1821, str. 
229-273 z r. 1803-1821 narodení, str.  1-81 zomrelí z r. 1746-1821, str. 82-83 
konvertovaní z r.  1745-1777, str. 92 menoslov farárov od r. 1746-1827, str.  93-
102 „pre budúcnosť na pamiatku“: živelné pohromy, opravy budov a pod. 
 
 Lat., pap., 21x33 cm, väzba kož., poškodená. 

 
206.  Matrika narodených, zomrelých a sobášených 1822-1843    II. zv. 

/Matricula Ecclesiae Dobschinensis continens Nomina et  Cognomina Natorum, 
Denatorum et Copulatorum Inchoata Anno  1822 1-a Januarii sub Admondum 
Rendo Dno Francisco Thum/. 
 
O b s a h : 
List bez č. titul matriky, str. 1-76 narodení z r. 1822-1843, str. 1-31  zomrelí z r. 
1822-1843, str. 1-26 sobášení z r. 1822-1843, str. 1-254 opis biskupských listov  
ai. z r. 1853-1865. 
 
Lat., pap., 27x41 cm, väzba pk., poškodená. 

  
207. Matrika narodených 1844-1852       III. zv. 
                        sobášených a zomrelých 1844-1851 
 
  O b s a h : 
 Str. 1-40 narodení z r. 1844-1852, str. 1-20 sobášení z r. 1844-1851, str. 1-25 
 zomrelí z r. 1844-1851. 
  
 Maď., lat., pap., 28x40 cm, titul. list nemá, väzba pk.,  zach. 
  
208. Matrika narodených 1852-1883       IV. zv. 

 
 O b s a h : 
 Bez titulného listu, str. 1-160 narodení z r. 1852-1883. 
 
 Lat., pap., 26,2x40,2 cm, väzba pl., zach. 
 

209. Matrika sobášených 1852-1879       V. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titulného listu, str. 1-59 narodení z r. 1852-1879. 
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 Lat., pap., 27,5x43 cm, väzba pl., zach. 
 

210. Matrika zomrelých 1852-1879       VI. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-119 zomrelí z r. 1852-1879. 
 
Lat., pap., 26x40 cm, väzba pap., zach. 
 

211. Matrika narodených 1884-1923       VII. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titulného listu, str. 1-249 narodení z r. 1884-1923. 
 
 Lat., maď., pap., 25,8x39 cm, väzba pap., zach. 
 

212. Matrika zomrelých a sobášených 1880-1909    VIII. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-142 zomrelí z r. 1880-1909, str. 143-210 sobášení z r. 
1880-1909. 
 
Lat., maď., ppl., 26x38,2 cm, väzba pap., zach. 
 
 DOBŠINÁ 
 Ev.a.v. farský úrad 
 Farský obvod :Dobšiná, Stratená 
 

213.     Matrika narodených, zomrelých a sobášených 1626-1768   I. zv. 
 /Verzeichniss deren, so bey der Kirchen... zu Topscha gewönlichen 
Evangelischen gebrauch nach getauft werden, samkt der Gevattersleute oder 
Taufzeugen Pastore existente Michaele Lathanosarro Vulg... an Christi 1626/ 
/nadpis 27. str./ 
 
O b s a h : 
Str. 1 poznámka o pokrytí sakristie, o darovaní 15 Rfrt.  Gemerskou stolicou na 
reštauráciu kostola r. 1718, str.  2-3 prázdne, str. 4-5 dohoda o výmene farských 
pozemkov,  str. 6 ďalšia dohoda, str. 7-8 kronika r. 1722-1723, str.  9-11 ofery 
na stavbu kostola, str. 12 kronika fary 1727, 729, str. 13-14 slová nábožnej 
piesne, str. 15-16 kronika r. 1731-1733. 1735-1736, 1739-1740, 1743, 1737, 
1746, str. 17-18 zdravica pri inštalovaní farára G, Ambrossyho r. 1741, str. 18-
19 kronika r. 1742, 1752-1753, str. 20 prázdna, str. 21-26 chýbajú, str. 27-417 
narodení z r.  1626-1768, str. 418 poznámka o tureckom vpáde r. 1584,  str. 
419-521 zomrelí z r. 1626-1768, str. 522-523 poznámka  o tom. čo „v matrike 
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fary Štítnik nie je protokolované, ale pre budúcnosť sa poznamenáva“ úmrtie 
Márie Szontaghovej rod. Zimmermanovej r. 1768, str. 524-574 prázdne, str.  
575-637 sobášení z r. 1626-1768. 
Nem., lat., pap., 21x31 cm, titl. list nemá, väzba pk.,  zach. 

 
214.  Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1769-1812   II. zv. 

 /Matricula Ecclesiae evan, Dopschinensis oder gewichtige  Kirchenbuch der 
evangel. Gemeinte in Dobschau in welches  eingetragen worden I. Merkwürdige 
Vorfälle bey der Kirche,  II. Getaufte Kinder, III. Copulirte Personen IV, 
Begrabene  Todte verfertiget von Johannes Ruffini, damaligen Pharrern  bey 
obgemeldeter Gemeinde im Jahr 1769/. 
 
O b s a h : 
List bez č. : titul matriky, strana 1-2 menoslov farárov  od r. 1567-1844, str. 3 
životopis Jána Ruffiniho, str. 5  menoslov richtárov r. 1702-1759, str. 6-46 
významné udalosti, resp. kronika fary r. 1791-1817, str. 47-351 narodení z r. 
1769-1812, str. 352 prázdna, str. 353-354 farári  v r. 1810-1815, str. 355-357 
sobášení a zomrelí r. 1810,  str. 358 matričné zápisy Gelničanov z r. 1803-1809, 
str.  1-68 sobášení z r. 1769-1813, str. 1-135 zomrelí z r.  1769-1812. 
 
Nem., pap., 23x35 cm, väzb kož., zach. 

 
215. Matrika narodených,  sobášených a zomrelých 1813-1834   III. zv. 

/Matricula tertii ordinis Ecclesiae Evangelicae Dopschensis sub pastoratu 
venerandi D. Joannis Godofredis Ruffini Reverendi ac clarissimi D. Joanis 
Petrovits Scholae Rectoris et ord. Coministri Anno 1813 inchoata/. 
 
O b s a h : 
List I. titul matriky, list II. mená tesárov, ktorí pracovali na streche,  básnička 
o láske k mestu a kostolu z r. 1827, str. 1-207 pokrstení z r. 1813-1834, str. 1-53 
sobášení z r. 1813-1834, str. 1-105 zomrelí z r. 1813-1834. 
 
Lat., básnička nem., pap., 28x40 cm, väzba pk., zach. 

 
216. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1834-1847   IV. zv. 

/Matricula quarti ordinis Ecclesiae Evangelicae Dobschensis inchoata sub 
pastoratu Venerandi Joan. Godofredi Ruffini et Coministerio Joannis Petrovits 
Schoale o.t. Rectoris 1834/. 
 
 O b s a h : 
List bez č.: titul matriky, str. 1-85 narodení z r.  1834-1841, listy 86-131 narodení 
z r. 1842-1847, str.  132-158 sobášení z r. 1834-1841, listy 159-174 sobášení  
z r. 1842-1847, str. 175-225 zomrelí z r. 1834-1841, listy  226-261 zomrelí z r. 
1841-1847. 
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 Lat., maď., pap. 20x43 cm, väzba pk., zach. 
 

217. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1848-1852    V. zv. 
 /A Dobsinai Ágost. Vall. Evang. Egyház Anyakönyve  1848-1852/. 
 
 O b s a h : 
 List bez č.: titul matriky, listy 1-78 narodení, listy  79-101 sobášení, listy 102-
182 zomrelí z r. 1848-1852. 
 
 Maď., pap., 29x40 cm, väzba pk., zachovalá. 
 

218. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1853-1862   VI. zv. 
/Matrikel der Dobschauer Evang. Kirchen-Gemeinde vom Jahre 1853-1862/. 
 
O b s a h : 
List bez. č.: titul matriky, ďalší list bez č. podtitul matriky, listy 1-100 narodení, 
listy 1-33 sobášení, listy 1-96 zomrelí z r. 1853-1862. 
 
Nem., pap., 35x50 cm, väzba pk., zach. 
 

219. Matrika narodených 1863-1880       VII. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titulného listu, listy 1-236 narodení z r. 1863-1880. 
 
Nem., pap., 34x51,5 cm, väzba pk., zach. 
 

220.  Matrika sobášených a zomrelých 1863-1888    III. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titulného listu, listy 1-56 sobášení z r. 1863-1872,  listy 1-274 zomrelí z r. 
1863-1888. 
 
 Nem., maď., pap., 33,3x50,5 cm, väzba pk., pošk. 
 

221.  Matrika narodených 1881-1901       . zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titulného listu, listy 1-196 narodení z r. 1881-1901. 
 
 Maď., pap., 32,6x49,2 cm, väzba pk., zach. 
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222.  Matrika sobášených 1873-1944      X. zv. 
 
 O b s a h : 
 Titulný list, listy 1-249 sobášení z r. 1873-1944. 
 
 Nem., maď., pap., 33,5x47,8 cm, väzba pk., zach. 
 

223. Matrika zomrelých 1889-1910       I. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titulného listu, poznámky z dejín fary, novinové výstrižky, listy 1-193  
zomrelý z r. 1889-1910. 
 
Maď., pap., 29,7x45,8 cm, väzba pk., pošk. 
 

224. Index narodených 1813-1834 
 
O b s a h : 
Str. 1-82 manoslov narodených z r. 1813-1834. 
 
Nem., pap., 27x40,8 cm, väzba pl., zach. 
 

225. Index narodených 1834-1847 
 
O b s a h : 
Str. 1-79 menoslov narodených z r. 1834-1847. 
 
Nem., pap., 25,2x40,2 cm, väzba pl., zach. 

 
226. Index narodených 1848-1852 

 
O b s a h : 
Str. 1-34 menoslov narodených z r. 1848-1852. 
 
Nem., maď., pap., 25,7x41,5 cm, väzba pl., zach. 
 

227.  Index narodených 1853-1862 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-63 narodení z r. 1853-1862. 
 
 Nem., maď., pap., 25,8x41,3 cm, väzba pl., zach. 
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228.  Index narodených 1863-1880 
  
O b s a h : 
 Str. 1-97 narodení z r. 1863-1880. 
 
 Nem., pap., 24,5x39,2 cm, väzba pl., zach. 
 

229.  Index narodených 1881-1901 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-72 narodení z r. 1881-1901. 
 
 Maď., pap., 25,8x40,3 cm, väzba pl., zach. 
 

230.  Index sobášených 1813-1834 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-27 sobášení z r. 1813-1834. 
 
 Nem., pap., 26,8x40,8 cm, väzba pl., zach. 
 

231.  Index sobášených 1834-1847 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-25 sobášení z r. 1834-1847. 
 
 Nem., pap., 26,3x41,8 cm, väzba pl., zach. 
 

232.  Index sobášených 1848-1852 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-22, sobášení z r. 1848-1852. 
 
 Nem., pap., 26x41,5 cm, väzba pl., zach. 
 

233.  Index sobášených 1853-1862 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-25 sobášení z r. 1853-1862. 
 
 Nem., pap., 26,4x41,1 cm, väzba pl., zach. 
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234.  Index sobášených 1863-1872 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-25 sobášení z r. 1863-1872. 
 
 Nem., pap., 25,8x39,2 cm, väzba pl., zach. 
 

235.  Index sobášených 1873-1944 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-64 sobášení z r. 1873-1944. 
 
 Nem., maď., pap., 25,3x38 cm, väzba pl., zach. 
 

236.  Index zomrelých 1813-1833 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-54 zomrelí z r. 1813-1833. 
 
 Nem., pap., 26,2x41,7 cm, väzba pl., zach. 
 

237.  Index zomrelých 1834-1847 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-61 zomrelí z r. 1834-1847. 
 
 Nem., pap., 25,5x41,8 cm, väzba pl., pošk. 
 

 
238.  Index zomrelých 1848-1852 

 
 O b s a h : 
 Str. 1-36 zomrelí z r. 1848-1852. 
 
 Nem., pap., 25,5x41,3 cm, väzba pl. zach. 

 
239.  Index zomrelých 1853-1862 

 
 O b s a h : 
 Str. 1-57 zomrelí z r. 1853-1862. 
 
 Nem., pap., 25,6x42 cm, väzba pl. zach. 
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240. Index zomrelých 1863-1888 
 
 O b s a h : 
Str. 1-107 zomrelí z r. 1863-1888. 
 
Nem., maď., pap., 25,2x40 cm, bez väzby, pošk. 
 

241. Index zomrelých 1889-1910 
 
O b s a h : 

  Str. 1-57 zomrelí z r. 1889-1910. 
   
    Maď., pap., 26,6x42,7 cm, väzba pl., pošk. 
 
   
    DRAHŇOV, okr. Trebišov 
  Ref. farský úrad 
  Farský obvod : Drahňov,  Budkovce, (obidve okr. Michalovce) Kopčany,      
                             (Slavkovce – samostatne vedená matrika sa nachádza v ŠA  
     v Prešove, ktorý má v úschove aj matriku  z Drahňova z r. 1882-  
                             1895 – pravdepodobne odpis. 
 

242.  Matrika narodených   1793-1878 
                          zomrelých     1793- 1878 
                         sobášených   1793-1878       I. zv. 

  /A Dergnyei Helvetica Conf. lévö Eklésiának Újj Matrikulája...). 
 
  O b s a h :  
     Str. 1-215 narodení z r. 1793-1878, str. 248-271 zomrelí z r. 1873-1878,    

str. 283-389 zomrelí z r. 1793-1873, str. 390-441 sobášení z r. 1850-1878, str. 
465-535 sobášení z r. 1793-1850. 

     
     Maď., pap., 25,5x39,7 cm, väzba pk., pošk. 
 

 
242a.   Matrika narodených  1879-1938      II.zv. 
                sobášených  1879-1937 
      zomrelých      1879-1938     
 
 O b s a h: 

Bez titul. listu, str. 1-176 narodení z r. 1879-1938, str.  3-86 sobášení z r.  1879-
1937, str. 1-160 zomrelí z r. 1879-1938. 

 
 Maď., pap. 27,5x42,5 cm, väzba plát., zach. 
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   DRIENOVEC, okr. Košice-okolie 
   R. kat. farský úrad 
     Farský obvod : Drienovec 

 
243. Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1859-1877   I. zv. 

 
     O b s a h : 
     Bez titulného listu, str. 1-242 narodení 1859-1875, str. 1-61 sobášení 1859-
 1876, str. 1-119 zomrelí z r.      1859-1877. 
     
     Lat., maď., pap., 25x40,5 cm, väzba pk., zach. 

 
 244.  Matrika narodených, zomrelých a sobášených   1875-1894   II. zv. 

 
      O b s a h : 

  Bez  titulného  listu,  str. 1-87  narodení  z  r. 1875-1891, str. 1-56 zomrelí  z r.    
  1877-1890, str. 1-30 sobášení z r.  1877-1894. 

 
      Maď., pap., 24x38,8 cm, väzba pk., zach 

 
 
 245.    Matrika narodených 1891-1895       III. zv. 

    
      O b s a h : 
      Bez titulného listu, str. 1-24 narodení z r. 1891-1895. 
     
      Maď., pap., 28x43 cm, nezviazané, poškodené. 
 
      DVORIANKY, okr. Trebišov 
      Gr. kat. farský úrad 
      Farský obvod: Dvorianky, Parchovany a Tušice, okr. Michalovce          
 

246.  Matrika narodených 1805-1876       I. zv. 
                  zomrelých 1817-1876 
                 sobášených 1805-1883 
  
      O b s a h : 

  Listy 1-63 narodení z r. 1805-1876, listy 64-107 zomrelí  z r. 1817-1876, listy    
 108-133 sobášení z r. 1805-1883. 

  
      Lat., maď., pap., 35x50 cm, titul. list nemá, väzba pk.,  zach. 
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247.    Matrika narodených, zomrelých a sobášených 1876-1896    II. zv. 
    
     O b s a h : 

Bez titulného listu, str. 1-23 narodení z r. 1877-1896, str. 25-43 zomrelí z r. 
1876-1896, str. 1844-1847 sobášení  z r. 1884-1895. 

 
    Maď., pap., 28,7x43 cm, väzba ppl., zach. 
 

 
 ĎURKOV, okr. Košice-okolie 

  Ref. farský úrad 
  Farský obvod : Ďurkov, Ruskov, Vyšný Čaj, Olšovany 
 

248.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1801-1830   I. zv. 
      /a Györkei Ref. Ekklesia Mátrikulája 1801-1830/ /opísané  zo štítka na   väzbe/. 
 
     O b s a h : 
     Listy 1-2 prázdne, list 3 titul matriky, list 4 „regium  mandatum“ z r. 1771,   list 5-     
     18  narodení z r. 1801-1830,  listy 28-34, 42 sobášení z r. 1801-1830, listy 35-  
     41   
     zomrelí z r. 1801-1830. 
 
     Maď., pap., 28x42 cm, väzba pk., poškodená. 
 

249.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1831-1866    II. zv. 
     /A Györkei Ref. Ekklésia Matrikulája/ /zo štítku väzby/. 
 
     O b s a h : 
     Str. 1-4 chýba, str. 5-115 narodení, str. 116-187 sobášení, str. 200-275 zomrelí   
     z r. 1831-1866. 
 
     Maď., pap., 26x40 cm, väzba pk., poškodená. 
 

250.     Matrika narodených sobášených a zomrelých 1867-1952   III. zv. 
     /Györkei helvét hitvallású egyház Keresztségi-Házassági és Halottas-    
     Anyakönyve.../. 

 
            O b s a h : 

     Str. 1-162 narodení z r. 1867-1952, str. 1-28 konfirmovaní  z r. 1893-1951, str.     
     1-68 sobášení 1867-1951, str. 1-116  zomrelí 1867-1951. 
 
     Maď., pap., 29,8x45 cm, väzba pk., pošk. 
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      HAČAVA, okr. Košice-okolie 
      Gr. kat. farský úrad 
      Farský obvod: Hačava 
 

251.  Matrika narodených 1806-1892       I. zv. 
 
     O b s a h : 
     Bez titulného listu, str. 1-165 narodení z r. 1806-1892. 
     
 Lat., pap., 26x39,7 cm, väzba ppl., pošk. 
 

252.  Matrika sobášených a zomrelých 1827-1892     II. zv. 
   
     O b s a h : 
     Bez titulného listu, str. 1-63 sobášení z r. 1827-1890,  str. 65-196  zomrelí    
     z r. 1826-1892, matrika je chybne zviazaná. 
      
 Lat., pap., 25,8x39,5 cm, väzba ppl., pošk. 
 

253.  Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1892-1930   III. zv. 
   
     O b s a h : 

 Bez titulného listu, str. 1-93 narodení z r. 1892-1916,  str. 1-36 sobášení  
 z r. 1892-1926, str. 1-98 zomrelí z r. 1892-1930. 

 
     Lat., cirkevnoslovanský, pap., 25,5x40 cm, väzba ppl., zach. 
 
     HANISKA, okr. Košice-okolie 
     R. kat. farský úrad 
     Farský obvod : Haniska 
   

254.    Matrika narodených 1714-1740       I. zv. 
                 sobášených 1714-1739 
                 zomrelých 1732-1739 
    /Matricula Ecclesiae Eniczkiensis Inchoata ab ingressu in  Parochiam     
    Enyiczkiensen Admodum Reverendo Domini Bartholomei Josephi Faltin    
    Plaebani loci Anno 1714 die 20. May cui  juxta usum et morem Ecclesie Rom.   
    Catholicae baptisati copulatique inserunt/. 
  

O b s a h : 
List 1: titul matriky, list 2-40 narodení z r. 1714-1740,  listy 41-57 sobášení z r. 
1714-1739, listy 58-61 konvertovaní z r. 1740-1752, listy 62-66 nemovitosti fary, 
list  63 oltáre stavané, resp. darované niektorými patrónmi kostola, listy 64-65 
zomrelí z r. 1732-1739. 
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Lat., pap., 18x29 cm, opotrebená, dolný pravý roh listov  1-11 pošk., väzba pk., 
poškodená. 
 

255. Matrika narodených 1740-1787       II. zv. 
   sobášených 1741-1788 
   zomrelých 1740-1788 
/Liber seu inscriptio Omnium Baptisatorum, qui sacro Baptismate tincti sunt in 
Ecclesia Eniczkiensi a Die 19. Marti Anni 1740/. 
 
O b s a h : 
Listy 1-95 narodení z r. 1740-1788, listy 96-125 sobášení  z r. 1741-1788, listy 
126-163 zomrelí z r. 1740-1788, listy 164-175 koncepty úradnej korešpondécie 
fary z r.  1837-1838, listy 189 narodení, sobášení a zomrelí kalvínskeho 
vierovyznania z r. 1784-1787. 
 
Lat., pap., 20x32 cm, opotrebená, okraje listov 1-6 zatrhnuté, väzba kož., 
poškodená. 
 

256.   Matrika narodených 1740-1781       II/a zv. 
            sobášených 1740-1778 
            zomrelých 1740-1778 
/Matricula Ecclesiae Enyiczkiensis seu Liber trifariam divisus in cujus prima  
parte nomina baptisatorum, secunda  matrimonio junctorum, tertia demum parte 
defunctorum.../ 
 
O b s a h : 
List 1: titul matriky. listy 2-62 narodení z r 1740-1781,  listy 63-85 sobášení z r. 
1740-1778, listy 86-109 zomrelí  z r. 1740-1778, listy 110 popis nehnuteľností 
fary, listy  111-116 pribúdanie nehnuteľností fary z r. 1740-1761. 
 
Lat., pap., 26x32 cm, väzba kož., poškodená. 

 
257.    Matrika zomrelých 1789-1827       III. zv. 

           sobášených 1789-1822 
           narodených 1789-1822 
/Matricula Ecclesiae Enyiczkiensis continens nomina mortuorum, copulatorum et 
Baptisatorum ab Anno 1789/. 
 
O b s a h : 
List 1: titul matriky, list 2-36 zomrelí z r. 1789-1827,  listy 37-49 sobášení z r. 
1789-1822, listy 50-106 narodení  z r. 1789-1822. 
 
Lat., pap., 25x39 cm, väzba pk., pošk. 
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258.    Matrika narodených 1822-1843       IV. zv. 
/Liber Baptisatorum Parochialis Ecclesiae Enyiczkiensis ad  Sanctum Joannem 
Nepomucenum ab Anni 1822/. 
 
O b s a h : 
List 1: titul matriky, listy 2-43 narodení z r.  1822-1843, list 43-rub: formula sľubu 
zdržanlivosti od  liehových nápojov, listy 44-49 menoslov tých, ktorí zložili sľub 
zdržanlivosti z r. 1845-1879, listy 50-60 denník  príjmov a výdavkov z r. 1873-
1879. 
 
Lat., maď., pap., 25x39 cm, väzba pk., zach. 
 

259.   Matrika zomrelých, sobášených 1822-1843      V. zv. 
/Liber mortuorum Parochialis Ecclesiae Enytzkensis ad Sanctum Nepom. ab 
Anno 1822/. 
 
O b s a h : 
List 1: titul matriky, na rube: poznámka o tom, že farská  záhrada sa začala 
používať ako cintorín r. 1821, listy  2-41 zomrelí z r. 1822-1843, listy 42-54 
sobášení z r.  1822-1843, listy 1-82 denníky príjmov a výdavkov z r. 1854-1880. 
 
Lat., maď., pap., 26x40 cm, väzba pk., pošk. 
 

260. Matrika narodených 1844-1895       VI. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-284 narodení z r. 1844-1895. 
 
Maď., plát., 28,4x42,2 cm, väzba pl., zach. 
 

261. Matrika sobášených 1844-1952       VII. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-234 sobášení z r. 1844-1952. 
 
Maď., pap., 27x41,5 cm, väzba ppl., zach. 
 

262.    Matrika zomrelých 1844-1951       VIII. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-424 zomrelí z r. 1844-1951. 
 
Maď., pap., 27x41,5 cm, väzba ppl., zach. 
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HOSŤOVCE, Košice-vidiek (od r. 1990 samostatatná obec) 
Ref. farský úrad 
Farský obvod : Hosťovce 
 

263.   Matrika narodených 1796-1829       I. zv. 
            sobášených 1789-1829 
            zomrelých 1787-1829 
/A Vendégi Nemes Ekklésia Matriculája 1787-1829/. 
 
O b s a h : 
Listy 1-12 narodení z r. 1796-1829, listy 13-16 zápisnica  o zasadnutí 
konzistoriálnych zhromaždení r. 1844-1850,  listy 17-23 sobášení z r. 1789-
1829, listy 24-29 zomrelí  z r. 1787-1829. 
 
Maď., pap., 24x36 cm, väzba pk., pošk. 
 

264.   Matrika narodených 1830-1852       II. zv. 
             sobášených 1830-1855 
             zomrelých 1830-1852 
/A Vengédi Helv. Vallástételt tartó Anya Ekklesia Matrikulai Jegyzö Könyve 
1830-1852 /opísané zo štítku väzby/. 
 
O b s a h : 
Str. 2-31 narodení z r. 1830-1852, listy 1-15 sobášení  z r. 1830-1855, listy 16-
27 zomrelí z r. 1830-1852. 
 
Maď., pap., 26x40 cm, väzba pk., zach. 
 

265.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1853-1871    III. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-30 narodení 1853-1871, str.  31-41 sobášení 1853-
1871, str. 42-59 zomrelí z r.  1853-1871. 
 
Maď., pap., 25,5x39,7 cm, väzba ppl., zach. 
 

266.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1872-1931   IV. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titulného listu , str. 1-61 narodení z r. 1872-1931,  str. 1-21 sobášení z r. 
1872-1930, str. 1-41 zomrelí z r.  1872-1930. 
 
Maď., pap., 26,8x44,8 cm, väzba pk., zach. 
 HRČEĽ, okr. Trebišov 
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 Ref. farský úrad 
 Farský obvod : Hrčeľ, Kysta Veľaty, Zemplínsky Klečenov 
 

267.   Matrika sobášených, narodených a zomrelých 1759-1910   I. zv. 
/Gertselyi Reformati Sz. Ekklésiak Matrikulaja.../ 
 
O b s a h : 
I.-IV. poznámky o dejinách cirkvi v obci, str. 3-48 sobášení z r. 1763-1910, str. 1-
143 narodení z r. 1759-1910,  str. 1-95- zomrelí z r. 1759-1909, str. 1-5 
poznámky farára, str. 1-5 konfirmovaní z r. 1881-1889, str. 1-24 odpisy 
obežníkov a poznámky farára. 
 
 Maď., pap., 23,5x38,2 cm, väzba pl., zach. 
  
 HRHOV, okr. Rožňava 
 R. kat. farský úrad 
 Farský obvod : Hrhov 
 

268.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1788-1899   I. zv. 
 
           O b s a h : 

Bez titulného listu, str. 1 úvod, str. 2-273 narodení z r.  1788-1899, str. 323-350 
sobášení z r. 1854-1874, str.  356-487 zomrelí z r. 1788-1873, str. 488-502 
zoznam konfirmovaných, str. 506-540 sobášení z r. 1788-1853. 
 
Lat., maď., pap., 25,7x38,7 cm, väzba pl. zach. 
 

269.   Matrika sobášených 1875-1927       II. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 2-44 sobášení z r. 1875-1927. 
 
Maď., pap., 28,7x43,7 cm, väzba pl., zach. 
 

270.    Matrika zomrelých 1874-1899      III. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 2-101 zomrelí z r. 1874-1899. 
 
Lat., maď., pap., 28,7x43,3 cm, väzba pl., zach. 
 

 
 
  HRHOV, okr. Rožňava 
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 Ref. farský úrad 
 Farský obvod : Hrhov, Včeláre (dnes súčasť obce Zádielske  
                          Dvorníky – Včeláre,  okr. Košice-okolie) 

 
271.     Matrika narodených, zomrelých 1783-1829     I. zv. 

                                  sobášených 1784-1829 
/A Discösségesen uralkodó Császárnak II-dik. Jósefnek Vallásunkhoz járult  
kedyelmességébül szabad folyása engedtetvén az Isteni tiszteletnek, 
béhozattatott legelöször  a Georgei reformata Ekklésiában az Egyházi 
szolgálatra  Gasparóczki Ferencz 17-ma Apr.1783 kinek prédikátorságának  
kazdetiben készíttetett ezen matricula olly véggel, hogy,  az Ekklésiában esendö 
nevezetesebb dolgok, úgy mint:  a Született Gyermekeknek neveik némely 
környül álló dolgokkal egyetemben feljegyeztessenek/. 
 
O b s a h : 
Str. 1: titul matriky, str. 2-69 narodení z r. 1783-1829,  str 70-196 prázdne, str. 
197-237 zomrelí z r. 1783-1829,  str. 238-288 prázdne, str. 289-327 sobášení 
z r.  1784-1829. 
 
Maď., pap., 22x34 cm, väzba kožená, poškodená. 
 

272.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1830-1853   II. zv. 
 
O b s a h : 
Str. 1-61 narodení, str. 1-64 sobášení, str. 1-45 zomrelí  z r. 1830-1853. 

  
 Maď., pap., 22x34 cm, str. 1-16 uvoľnené, väzba kožená,  poškodená. 
 
273.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1852-1863   III. zv. 

/A görgöi helv. hitv anyaegyház anyakönyve/ 
 
O b s a h : 
Listy 1-21 narodení, list 22 záznam o kontrole matrík,  listy 23-32 sobášení, listy 
33-52 zomrelí z r. 1852-1863. 
 
Maď., pap., 28x42 cm, väzba pk., pošk. 

 
274.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1864-1912    IV. zv. 

/Görgói Helvéthitvallású egyház Anyakönyv 1864 .../ 
 
O b s a h : 
Str. 2-71 narodení z r. 1864-1900, za tým vložený index  pokrstených         
1864-1900 str. 1-15, str. 73-113 sobášení z r.  1864-1912, za tým vložený index 
sobášených, str. 1-11,  zomrelí z r. 1864-1910 str. 1-16. 
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Maď., pap., 29,2x44 cm, väzba pl., zach. 

 
275.    Matrika narodených, sobášených 1830-1853    I.zv. 
             zomrelých 1830-1854 

            filiálky Včeláre               
 
            O b s a h : 

 Str. 1-13 narodení, str. 1-19 sobášení z r. 1830-1853,  str. 1-7 zomrelí z r. 
1830-1854, str. 1-8 opis sobášnych  zápisov z r. 1788-1829, str. 1-5 opis  
zápisov zomrelých  z r. 1790-1829. 
 
Maď., pap., 28x41 cm, okraje poškodené vlhkom, listy uvoľnené, väzba kož.,  
pošk. 

 
276.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1852-1863   II.zv. 

 filiálky Včeláre        
/A méhészi helv. hitv. leányegyház anyakönyve/. 
 
O b s a h : 
Listy 1: titul matriky, list 1 - rub - 6 narodení, list  7 sobášení, listy 8-12 zomrelí 
z r. 1852-1863. 
 
Maď., pap., 27x40 cm, bez väzby, pošk. 

 
277.    Matrika narodených, sobášených a pochovaných 1864-1940   III. zv. 

/A méhészi Helvéthitsallású leányegyház Anyakönyv 1864/. 
 
O b s a h : 
Str. 1-33 narodení 1864-1940, str. 35-48 sobášení z r.  1864-1938, str. 69-94 
zomrelí z r. 1864-1940. 
 
Maď., pap., 29,5x44,5 cm, väzba pk., pošk. 

   
HRUŠOV, okr. Rožňave 

  Ref. farský úrad 
Farský obvod : Jablonov n/Turňou, Silická Jablonica /do roku 1790/. 

 
278.   Matrika narodených 1783-1829      I. zv. 

            sobášených 1784-1829 
            zomrelých 1783-1829 (1854) 
filiálky Jablonov a Jablonica narodených, sobášených a zomrelých 
1852-1854  
O b s a h : 
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Str. 1-102 narodení z r. 1783-1829, listy 1-29 sobášení  z r. 1784-1829, listy 30-
53 zomrelí z r. 1783-1829, listy  54-61 narodení, listy 62-64 sobášení a listy 65-
72 zomrelí  z r. 1852-1854. 
 
Maď., pap., 21x33 cm, str. 1-4 uvoľnené, väzba pk., silne  poškodená, titul. list 
nemá. 

 
279.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1830-1875    II. zv. 

 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-75 narodení z r. 1831-1875,  str. 76-128 sobášení z r. 
1830-1875, str. 129-150 konfirmovaní z r. 1880-1919, str. 151-205 zomrelí z r. 
1830-1875. 
 
Maď., pap., 25x39,6 cm, väzba ppl., zach. 

 
280.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1876-1895    III. zv. 

O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-26 narodení z r. 1876-1895,  str. 1-20 sobášení z r. 
1876-1895, str. 1-19 zomrelí z r.  1876-1895. 

 
 Maď., pap., 25,5x39,8 cm, väzba ppl., zach. 
 
  

LICINCE, okr. Revúca 
           R. kat., samostatne vedená matrika 
  
281.    Matrika zomrelých, sobášených a narodených 1860-1897   I. zv. 

 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-55 zomrelí z r. 1860-1896,  str. 3-35 sobášení z r. 
1862-1897, str. 1-63 narodení z r.  1860-1896, str. 1 sobášení z r. 1860-, str. 3 
zomrelí z r.  1860-1861, str. 1-2 narodení z r. 1860. 
 
Lat., maď., pap., 28x43,8 cm, väzba pl., zach. 

      
 Poznámka: Matrika patrí za inv. č.  445 

 
HUCÍN, okr. Revúca 

  Ref. farský úrad 
Farský obvod : Hucín, Mikolčany a Nováčany (dnes súčasť obce     
                          Gemerský Sad) a Nandraž 

 
282.   Matrika narodených 1757-1852      I. zv. 
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            sobášených 1763-1852 
            zomrelých    1763-1852 
filiálky : Nováčany a Mikolčany  
/A giczei H. Egyház Anyakönyve 1757-ik esztendötöl kezdve/ /zo štítku väzby/. 
 
O b s a h : 
List bez č. : mená pôrodných báb z r. 1793-1842, na rube:  mená duchovných 
z r. 1720-1899, str. 1 nadpis náhrobného kameňa manželky Gabriela Giczeyho, 
Kláry Bessenyeiovej v kostole, str. 2 prípisy Miestodržiteľskej rady z r. 1787 
o poplatkoch cirk., resp. matričných úkonov, r. 1788 o sirotách šlachticov, str. 3-
69 narodení z r. 1757-1852, str. 70-72 prázdne, str. 73-88 sobášení v Hucíne r.  
1763-1826, str. 89-104 zomrelí v Hucíne r. 1763-1829, str. 105-111 narodení 
v Nandraži r. 1757-1789, str. 102 poznámka o zápisoch v matrike, str. 113-150 
sobášení z r.  1826-1852, str. 151 poznámka o vedení matrík, str.  152-180 
prázdne, str. 181-183 zomrelí v Nováčanoch z r. 1763-1790, str. 184 poznámka 
o vedení matriky, str.  185-198 zomrelí v Hucíne z r. 1830-1848, str. 199-208 
narodení v Mikolčanoch z r. 1757-1798, str. 209-211 konfirmovaní z r. 1847-
1854, str. 212-270 prázdne, str. 271-274 zomrelí v Mikolčanoch z r. 1770-1780, 
str. 275-330 prázdne, str. 331-332 kronika z r. 1845-, str. 333-335 prázdne,  str. 
336-339 zomrelí v Hucíne z r. 1849-1852, str. 340  kronika z r. 1-19, str. 341-
350 prázdne, listy I-III poznámky o živelných pohromách z r. 1816-1916. 
 
Maď., lat., pap., 20x33 cm, titul. list nemá, väzba  súčasná, pk., málo pošk. 

 
283.   Matrika narodených  1790-1852      II. zv. 

            zomrelých    1791-1852 
            sobášených 1791-1852 
filiálky : Nováčany a Mikolčany  
/Ez Matrikula készíttetett a születendök, meghalálozók,  a házassági életre hittel 
összeköttetendök neveiknek és  egyéb megtartásra szükséges dolgok 
feljegyeztetésére  a Nasztraji filialis ref. ekklésia számára/. 
 
O b s a h : 
List bez č. titul matriky, str. 1-71 narodení z r.  1790-1852, str. 72-80 prázdne, 
str 81-lO4 zomrelí z r.  1791-1852, str. 105-136 prázdne, str. 137-191 sobášení 
z r. 1791-1852. 
 
Maď., pap., 14x41 cm, väzba pk., málo pošk. 

 
284.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1852-1900   III. zv. 

/Keresztségi Házassági is Halottas Anyakönyv a Giczei, Nasztraji és 
Mikolcsányi egyesült helvét hitvallást tártó  egyházban/. 
 
O b s a h : 
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Str. 4-133 narodení z r. 1852-1900, str. 214-261 sobášení  z r. 1852-1900, str. 
263-328 konfirmovaní z r. 1855-1949,  str. 408-503 zomrelí z r. 1852-1896. 
 
Maď., pap., 24,2x36,5 cm, väzba ppl., zach. 

 
 HYĽOV, okr. Košice-okolie 

R. kat. farský úrad 
Farský obvod : Hyľov, Bukovec a do r. 1773  Zlatá Idka. 

 
285.   Matrika narodených 1738-1805       I. zv. 

            sobášených 1736-1805 
            zomrelých 1736-1805 
 
O b s a h : 
Listy 1-67 narodení z r. 1738-1805, listy 68-98 sobášení  z r. 1736-1805, listy 
99-106 zomrelí z r. 1795-1805, listy  107-150 zomrelí z r. 1736-1795, 1798. 
 
Lat., pap., 21x33 cm, listy 114-115 na dolnom pravom okraji poškodené vlhkom, 
bez väzby, pošk. 

 
286.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1799-1832    II. zv. 
 
 O b s a h : 

Listy 1-49 narodení z r. 1799-1832, listy 50-68 sobášení  z r. 1799-1832, listy 
69-90 zomrelí z r. 1799-1832. 

 
 Lat., pap., 26x40 cm, titul. list nemá, väzba ppl., zach. 
 
287.   Matrika narodených 1832-1876       III. zv. 
 /Matricula Baptisatorum Ecclesiae Hilyoviensis ../ 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-176 narodení z r. 1832-1876. 

 
Lat., maď., pap., 24,2x38,9 cm, väzba pk., pošk. 

 
288.   Matrika narodených 1876-1895       IV. zv. 

 
O b s a h : 

 Bez titulného listu, str. 1-100 narodení z r. 1876-1895. 
 
Maď., pap., 29,8x46 cm, bez väzby, pošk. 

 
289.   Matrika sobášených 1832-1889       V. zv. 
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/Protocollum Copulatorum .../ 
 
O b s a h : 
Str. 2-68 sobášení z r. 1832-1889, str. 72-75 účty cirkvi  v Bukovci, str. 76-99 
zoznamy konfirmovaných. 

  
 Lat., maď., pap., 24,2x39,5 cm, väzba pk., pošk. 
 
290.   Matrika sobášených 1886-1897       VI. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titulného listu, str. 1-25 sobášení z r. 1886-1897. 
 
 Maď., pap., 29,2x45,5 cm, bez väzby, pošk. 
 
291.    Matrika zomrelých 1832-1883       VII. zv. 

 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-152 zomrelí z r. 1832-1883. 
 
Lat., maď., pap., 24,2x38,5 cm, väzba pk., pošk. 

 
292.    Matrika zomrelých 1884-1896       VIII. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titulného listu, str. 1-70 zomrelí z r. 1884-1896. 
  
 Maď., pap., 29x45 cm, bez väzby, pošk. 
 
 CHORVÁTY (od r. 1990 samostatná obec), okr. Košice-okolie 
 Gr. kat. farský úrad. 

Farský obvod : Chorváty, Hosťovce n/Bodvou, Turnianska Nová Ves,  Turňa           
                         n/Bodvou, Žarnov (od r. 1990 samostatné obce). 

 
293.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1760-1873   I. zv. 

/Liber Matriculae Ecclesiae Horv. ... Baptisatorum, Mortuorum et Populatorum 
.../ 

  
 O b s a h : 

Str. 1-157 narodení 1761-1873, str. 161-212 sobášení z r.  1761-1873, str. 213-
329 zomrelí z r. 1760-1873. 

  
 Lat., pap., 21,2x35,3 cm, väzba pk., pošk. 
294.   Matrika narodených 1874-1887       II. zv. 
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 O b s a h : 
 Titulný list, str. 1-30 narodení z r. 1874-1887. 
 
 Lat., maď., pap., 30,9x46,5 cm, väzba ppl., zach. 
 
295.    Matrika narodených, zomrelých a sobášených 1874-1945    III. zv. 
 
 O b s a h : 

Bez titul. listu, str. 115 narodení z r. 1889-1945, str.  135-209 zomrelí z r. 1874-
1945, str. 247-301 sobášení z r.  1874-1945. 

 
 Maď., pap., 25,2x41 cm, väzba pk., zach. 
 
 CHYŽNÉ, okr. Revúca 
 Ev.a.v. Farský úrad 
 Farský obvod : Chyžné, Kopráš a Mníšany /dnes súčasť obce  Magnezitovce/, 
      Ľubeník. 
 
296.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1784-1818   I. zv. 

              
 O b s a h : 

Str. 1-106 narodení z r. 1784-1818, str. 1-55 sobášení  z r. 1784-1819, str. 1-64 
zomrelí z r. 1784-1819. 

  
 Lat., pap., 26x39 cm, titul. nemá, väzba kož., pošk. 
 
297.    Matrika narodených 1819-1896       II. zv. 
  
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, str. 1-285 narodení z r. 1819-1896. 
 
 Lat., slov., maď., pap., 25,2x40,7 cm, väzba pl., zach. 
 
298 .   Matrika sobášených 1819-1897       III. zv. 
  
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, str. 1-89 sobášení z r. 1819-1897. 
  
 Lat., slov., maď., pap., 25,7x40,7 cm, väzba pl., zach. 
 
 
 
299.    Matrika zomrelých 1819-1896       IV. zv. 
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O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-231 zomrelí z r. 1819-1896. 
Lat., slov. maď., pap., 24,8x40,7 cm, väzba pl., zach. 
 
JABLONOV NAD TURŇOU, okr. Rožňava 
R. kat. farský úrad 
Farský obvod : Jablonov nad Turňou, Hrhov (do r. 1788), Hrušov. 

 
300.    Matrika narodených 1692-1780       I. zv. 

            sobášených 1715-1779 
            zomrelých 1716-1779 
filiálky Hrhov a Hrušov. 
 
O b s a h : 
Str. 1-2 narodení z r. 1712-1713, str. 3-4 narodení z r.  1697-1698, str. 5-8 
narodení z r. 1699-1701, str. 9-12 narodení v Hrhove z r. 1692-1697, str. 13-16 
narodení z r.  1701-1704, str. 17 krstný zápis z r. 1715, str. 1-252 narodení z r. 
1698-1780, str. 253-312 sobášených z r.  1715-1779, str. 313-388 zomrelí z r. 
1716-1779. 
 
Lat., pap., 22x32 cm, str. 1+17+13 poškodené vlhkom, titul. list nemá, väzba  
pk., pošk. 

 
301.    Matrika narodených 1780-1899       II. zv. 

 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-227 narodení z r. 1780-1899. 
 
Lat., maď., pap., 23,1x36,5 cm, väzba ppl., zach. 

 
302.    Matrika sobášených 1780-1899       III. zv. 

 
O b s a h : 
Bez titul., str. 1-15 zoznam birmovaných, str. 228-305 sobášení z r. 1780-1899. 
 
Lat., maď., pap., 23,5x36,9 cm, väzba ppl., zach. 

 
303.    Matrika zomrelých 1780-1899       IV. zv. 

 
O b s a h : 
Bez titul. listu, str. 1-149 zomrelí z r. 1780-1899, str. 150 poznámky farára, str. 
151-152 zoznam zmiešaných manželstiev. 
Lat., maď., pap., 23,1x36,8 cm, väzba ppl., zach. 
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JABLONOV NAD TURŇOU, okr. Rožňava 
Ref. farský úrad 
Farský obvod : Jablonov nad Turňou. 

  
 Poznámka: Staršie záznamy pred r. 1830 sa nachádzajú v Ref.  CM Hrušov 
 
304.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1830-1875  I. zv. 

 
O b s a h : 
Bez titul. listu, str. 1-95 narodení z r. 1830-1875, str.  96-168 sobášení z r. 1830-
1875, str. 169-193 konfirmovaní, str. 194-267 zomrelí z r. 1830-1875. 
 
Maď., pap., 25,2x39,5 cm, väzba ppl., zach. 

 
305.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1876-1895  II. zv. 

 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-36 narodení z r. 1876-1895, str. 1-19 sobášení z r. 
1876-1895, str. 1-20 zomrelí z r. 1876-1895. 
 
Maď., pap., 25,6x39,4 cm, väzba ppl., pošk. 

 
          JANÍK, okr. Košice-okolie 

R. kat. farský úrad 
Farský obvod : Janík, Peder, začiatkom 14. stor. samostatná fara. 

 
306.    Matrika narodených 1827-1831, 1833-1834, 1837-1851         I. zv. 

             sobášených 1827-1835, 1837-1851 
             zomrelých 1827-1831, 1837-1850 
/A Jánoki Szentegyház anyakönyve - opísané zo štítku väzby/. 
 
O b s a h : 
Str. 1-82 narodení z r. 1837-1851, str. 83-96 narodení  z r. 1828, 1831, str. 97-
192 zomrelí z r. 1837-1850, str. 193-215 sobášení z r. 1837-1851, str. 216-227 
zomrelí z r. 1827-1831, str. 228-246 prázdne, str. 247-262 narodení z r. 1833-
1834, str. 264-279 narodení z r. 1827, 1829-1830, str. 280-286 sobášení z r. 
1827-1835. 
 
Lat., maď., pap., 28x41 cm, str. 1-4 zatrhnuté, str. 5-12  polovica v dlžke 
odtrhnutá, titul. list nemá, väzba pk., pošk. 

 
 
307.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1852-1867    II. zv. 
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/R. kat. Jánok 1852-1867/. 
 
O b s a h : 
Listy 1-59 narodení, listy 61-79 sobášení, listy 84-137  zomrelí všetky z r. 1852-
1867. 
 
Lat., pap., 26x40 cm, väzba pk., pošk. 

 
308.    Matrika narodených, zomrelých a sobášených 1868-1907    III. zv. 

 
O b s a h : 
Bez titul. listu, str. 1-159 narodení z r. 1868, 1877-1900, str.  1-71 zomrelí z r. 
1868-1884, str. 1-10  sobášení z r. 1876-1884, str. 73-97 zomrelí z r. 1892-
1902,  str. 98-105 sobášení z r.  1900-1907. 
 
Lat., maď., pap., 26,8x42,5 cm, väzba pk., pošk. 

 
           JASOV, okr. Košice-okolie 

R. kat. farský úrad 
Farský obvod : Jasov. 

 
309.  Matrika narodených 1679-1737       I. zv. 

           sobášených 1688-1738 
           zomrelých    1696-1737 
/Liber Baptizatorum, Matrimoniorum etc. pro usu Ecclesiae  Jaszoviensis   1679 
.../ 
 
O b s a h : 
List bez č.: titul matriky str. 1-188 narodení z r.  1679-1737, str. 189-227 
sobášení z r. 1688-1738, str. 228 narodení z r. 1737, str. 229-244 prázdne, str. 
245-254 birmovaní z r. 1690, 1732, str. 255-264 prázdne, str. 265-266 záznam 
z r. 1727 o tom, že farská veža požiarom zničená sa obnovila, tiež o cestách 
niektorých farárov, str. 267-268 zomrelí z r. 1736-1737, str. 269-272 prázdne, 
str. 275- zomrelí z r. 1696, 1726-1728, str. 276-278 zomrelí z r. 1728-1730, 
1735-1736, str. 279 svätí záchrancovia jednotlivých cechov, str. 280 záznam 
o škodách spôsobených víchricou r. 1700 a 1701, str. 281-284 dary pre   kostol. 
 
Lat., pap., 21x31 cm, väzba pergamenová, poškodená. 

 
310.    Matrika narodených 1738-1797       II. zv. 

             sobášených 1738-1796 
             zomrelých 1738-1794 
/Matricula seu Liber Baptizatorum, matrimonium et Defunctorum, qui 
comparatus est propriis expensis Ecclesiae S.  Michaelis Archangeli/. 
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O b s a h : 
Str. 1 - titul matriky, str. 2-262 narodení z r.  1738-1797, str. 263-270 prázdne, 
str. 271-313 birmovaní  z r. 1794, str. 314-330 prázdne str. 1-59 sobášení z r. 
1736-1796, str. 60-72 prázdne, str. 1-101 zomrelí z r.  1738-1794, str. 102-122 
birmovaní z r. 1781, str. 124-133  opis zákazu pápeža Benedikta XIV. z r. 1752 
pochovať padlých v súboji, str. 134-135 list Jozefa Szentilonayho  z Trnavy 
o matričných zápisoch vojenských osôb, vzor na zápisy, str. 136-156 odpisy 
cirk. obežníkov o miešaných manželstvách a z nich narodených deťoch, ai., str. 
157-170 birmovaní z r. 1789, 1794, str. 171-173 rôzne záznamy o počasí 
a živelných pohromách z r. 1751-1797. 
 
Lat., pap., 23x31 cm, väzba kož., pošk. 

 
311.   Matrika narodených 1797-1851       III. zv. 

            sobášených 1798-1851 
            zomrelých 1797-1851 
/R. kat. Jászó III. köt./ 
 
O b s a h : 
List bez č.: titul matriky, list 2 bez č.: menoslov farárov z r. 1666-1756, list 3 bez  
č. : distichon v reči latinskej o narodených, str. 1-198 narodení z r. 1797-1851, 
list bez č: lat. distichon sobášených, str. 1-72 sobášení  z r. 1798-1851, list 1 
symbolické vyobrazenie smrti: kostra s kosou, distichon o smrti, list 2-49 zomrelí 
z r.  1797-1851. 
 
Lat., maď., pap., 28x42 cm, titul. list nemá, väzba kož., pošk. 

 
 

312.    Matrika narodených, sobášených 1852-1864    IV.zv.   
   zomrelých 1852-1863         
/Matricula ab Anno 1852 1. Jan. inchoata 1852-1864/. 
 
O b s a h : 
Str. bez č.: titul matriky, str. 1-58 narodení z r. 1852-1864, str. 1-15 sobášení z r. 
1852-1864, str. 1-56  zomrelí z r. 1852-1863. 
 
Lat., pap., 27x40 cm, väzba pk., pošk. 
 

 
 
 
313.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1864-1877         V. zv.   
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O b s a h : 
Titulný list poškodený, str. 1-80 narodení z r. 1864-1877, str. 1-25 sobášení z r. 
1864-1877, str. 1-76  zomrelí z r. 1864-1877. 
 
Lat., pap., 25x5x41,2 cm, väzba pk., pošk. 
 

314.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1878-1889      VI. zv. 
 
O b s a h : 
Bez  titulného  listu, str. 1-82  narodení  z  r. 1878-1889,  str.  83-117 sobášení z 
r. 1878-1889, str. 1-75 zomrelí  z r. 1878-1889. 
 
Lat., maď., pap., 25,8x40 cm, väzba pk., pošk. 
 

315.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1890-1911   VII. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titul. listu, str. 1-96 narodení z r. 1890-1903, str.  1-35 sobášení z r. 1890-
1911, str. 1-97 zomrelí z r.  1890-1909. 
 
Maď., pap., 29x42,3 cm, väzba ppl., pošk. 
 

316.    Index narodených 1738-1797 
 
O b s a h : 
Abecedný zoznam narodených 1738-1797 na str. 1-109. 
 
Maď., pap., 16x22,5 cm, väzba pap., zach. 

  
317.    Index narodených 1797-1927 

 
O b s a h : 
Abecedný zoznam narodených 1797-1927, str. 1-282. 
 
Maď., pap., 15,7x20,5 cm, väzba ppl., zach. 
 

 318.    Index sobášených 1738-1797 
 
 O b s a h : 
 Abecedný zoznam sobášených z r. 1738-1797 na str. 1-51. 
 
 Maď., pap., 15,9x23 cm, väzba pap., zach. 

 319.    Index sobášených 1798-1942 
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 O b s a h : 
 Abecedný zoznam sobášených z r. 1798-1942 na str. 1-90. 
 
 Maď., pap., 11,5x18,5 cm, väzba pap., zach. 
 

320.     Index zomrelých 1890-1909 
 
 O b s a h : 
 Abecedný zoznam zomrelých z r. 1890-1909 na str. 1-35. 
 
 Maď., pap., 16x22,9 cm, väzba pap., zach. 
 
 JASTRABIE, teraz Zemplínske Jastrabie, okr. Trebišov 
 Ref. farský úrad 
 Farský obvod: Zemplínske Jastrabie, Brehov, Cejkov, Kašov,  Sirník 
 

321.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1816-1867    I. zv. 
 /A magyarsasi ref. anya-szürnyegi és imregi leányegyházak anyakönyve 1816 
évtöl - zo štítku väzby/. 
 
 O b s a h : 
 Str.  1-125  narodení  z  r. 1816-1865,  str.  126-157  zomrelí  z  r. 1854- 1867,    
 str. 158-164 narodení z r. 1866-1867, str.  165-196 sobášení z r.  1848-1867,  
str.  197-202  prázdne,  str.  203-232  sobášení  z r. 1816-  1848,   
 str. 233-269 zomrelí  z r. 1816-1854. 
 
Maď., pap., 26x41 cm, väzba novšia ppl. 
 
Poznámka: Po r. 1867 pozri matriku inv. č. 1030 Zemplínske Jastrabie 
 
JELŠAVA, okr. Revúca 

           R. kat. farský úrad 
Farský obvod: Jelšava, Chyžné, Kopráš a Mníšany (dnes súčasť  obce  
   Magnezitovce), Ľubeník. 

 
322. Matrika narodených 1674-1706       I. zv. 
                        zomrelých    1675-1706 
                        sobášených 1675-1705 

 /Liber hoc comparatus est opera Adm. Rndi Patris Lingay  e Societati Jesu 
Parochi Jolsvens in Anno annotato 1674/  /z vnútornej strany väzby/. 
 
 
 O b s a h : 
Listy 1-37 narodení  z  r. 1674-1706,  listy 1-41  zomrelí  z  r. 1675-1706, 
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listy 1-19 sobášení z r. 1675-1705. 
  
Lat., pap., 22x31 cm, väzba kož., pošk. 

 
323.    Matrika narodených 1727-1748       II. zv. 
                        sobášených 1723-1764 
                        zomrelých    1723-1753 

 
O b s a h : 
Str. 1-93 narodení z r. 1727-1748, listy 94-159 sobášení z r. 1723-1764, listy 
160-206 zomrelí z r. 1723-1753. 

 
Lat., pap., 21x31 cm, 1-7 listy silne poškodené, titul.  list nemá, väzba silne 
poškodená. 

 
324.    Matrika narodených 1748-1775       III. zv. 

            sobášených 1764-1775 
 zomrelých    1754-1775 

           /Matricula Ecclesiae R.Cath. Jolsvensis ab Anno 1748/ /zo štítku väzby/. 
          

 O b s a h : 
    Listy 1-175 narodení z r. 1748-1775, listy 176-205 sobášení z r. 1764-1775,        
             listy 206-269 zomrelí z r. 1754-1775. 
 
    Lat., pap., 20x32 cm, titul. list nemá, väzba pk. 

 
325.    Matrika narodených 1775-1820       IV. zv. 

             sobášených 1775-1836 
                        zomrelých 1775-1829 

 /Liber Baptisatorum, Copulatorum et Sepultorum...Parochiae Jolsvensis 1775/. 
 
           O b s a h : 
           Str. 1-332 narodení z r. 1775-1820, str. 1-193 sobášení  z r. 1775-1836,               
           str. 1-216 zomrelí z r. 1775-1830. 
 
           Lat., pap., 22x32 cm, opotrebená, väzba súčasná, plk.,  poškodená. 
 
326.    Matrika narodených 1821-1865       V. zv. 

  /Matricula Baptisatorum in Ecclesiae Jolsvensis inchoata 
  Anno 1821-1866/ /zo štítku väzby/. 

 
 
   O b s a h : 
   Listy 1-134 narodení z r. 1821-1865. 
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   Lat., maď., pap., 23x39 cm, väzba súčasná pk., poškodená. 

 
327.    Matrika zomrelých 1830-1860      VI. zv. 

  /Liber intra ambitum Parochiae Jolsvensis nomina Romano  Catholicorum in    
 domino Defunctorum continens 1830-1860/  /zo štítku väzby/. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-172 zomrelí z r. 1830-1860. 

 
  Lat., maď., 25x40 cm, väzba súčasná, pk., málo poškodená.  Na strane 1 -     
  vlastnoručná poznámka Jozefa Scitovského  o svojom inštalovaní 26. jan. 1830      
  za farára v Jelšave  a za vicearcidiakóna vyšnogemerského dištriktu. 

 
328.    Matrika sobášených 1837-1895       VII. zv. 

 
  O b s a h : 
  Bez titulného listu, str. 1-83 sobášení z r. 1837-1895. 
 
  Lat., maď., pap., 28,8x44 cm, väzba pk., zach. 

 
329.   Matrika narodených 1866-1895       VIII. zv. 

 
 O b s a h : 
 Titulný list, str. 1-106 narodení z r. 1866-1895, str.  1-23 konfirmovaní, str.     
 1-5 index narodených 1866-1887. 
  
 Lat., maď., pap., 29,3x44,5 cm, väzba pk., zach. 

 
330.   Matrika zomrelých 1861-1895      IX. zv. 

 
 O b s a h : 
 Titulný list, str. 1-115 zomrelí z r. 1861-1895. 

 
 Lat., maď., pap., 29,3x44,7 cm, väzba pk., zach. 

 
 
 
 
 
 
 
 JELŠAVA, okr. Revúca 
 Ev.a.v. farský úrad 
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 Farský obvod: Jelšava 
 
331.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1783-1856    I. zv. 

 /Protocollum... Ecclesiae Evangelicae Jolsvensis Baptisatos, copulatos et 
sepultos a ipso Anno Gratiae 1783.../. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-400 narodení z r. 1783-1856, str. 1-129 sobášení  z r. 1783-1856,     
 str. 1-210 zomrelí z r. 1783-1856. 

 
 Lat., maď., česká, pap., 25x40 cm, väzba súčasná, kož.,  pošk. 

 
332.  Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1856-1887   II. zv. 

 
O b s a h :  
Bez titul. listu, str. 1-117 narodení z r. 1856-1887, str.  1-41 sobášení z r.        
1856-1887, str. 1-116 zomrelí z r.  1856-1887, str. 1-4 zoznam tých ktorí prijali 
Večeru Pána. 

  
 Slov., maď., pap., 30x47,5 cm, väzba pk., zach. 

 
333.  Matrika narodených, zomrelých a sobášených  1887-1897   III. zv. 

 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, str. 1-83 narodení z r. 1887-1897, str.  1-71 zomrelí   z r.1887-
1896, str. 1-29 sobášení z r.  1888-1896. 

 
 Maď., pap., 25x38,5 cm, väzba ppl., zach. 

 
334.  Index narodených 1783-1890 

 
O b s a h : 
Narodení z r. 1783-1890 na str. 1-120. 
 
Maď., pap., 17,5x41,5 cm, väzba plát., zach. 

 
335.  Index sobášených 1783-1899 

 
O b s a h :  
Sobášení z r. 1783-1899 na str. 1-80. 

 
Maď., pap., 17,5x41,5 cm, väzba pl., zach. 

336.   Index zomrelých 1783-1850 
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 O b s a h : 
 Zomrelí z r. 1783-1850 na str. 1-56 

 
Maď., pap., 17,5x41,5 cm, väzba pl., zach. 

 
JELŠAVSKÁ TEPLICA (dnes súčasť obce Gemerské Teplice),  okr. Revúca 
 Ev.a.v. farský úrad 

          Farský obvod: Jelšavská Teplica a Gemerský Milhosť (súčasti obce Gemerské 
   Teplice) 
 
 
337.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1800-1914   I . zv. 

 
 O b s a h : 
 Titulný list, str. 3-87, 1-61 narodení z r. 1800-1914,  str. 1-62 sobášení z    
 r. 1800-1913, str. 1-82, 1-56 zomrelí  z r. 1800-1914. 

 
 Lat., maď., slov., pap., 25x39,3 cm., väzba pk., zach. 

 
 KAMEŇANY, okr. Revúca 
 Ev.a.v. farský úrad 
 Farský obvod: Kameňany a do r. 1803 Nandraž 

 
338.  Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1758-1844    I. zv. 

 /Matricula Ecclesiae Evangeliae-Lutheranae Köviensis in  qua... baptisatorum, 
copulatorum, ac in Domino beate Mortuorum... nomina conscribuntur Anno 1758/. 
 
 O b s a h : 
 Listy II-III: menoslov kazateľov z r. 1596-1817, str.  1-333 narodení, sobášení a 
zomrelí z r. 1758-1786, str.  134-257 narodení z r. 1787-1844, str. 350-437 
sobášení  z r. 1787-1844, str. 445-561 zomrelí z r. 1787-1844, posledná str. 
milodary pre kostol r. 1759, 1762. 

 
Lat., maď., pap., 23x35 cm, primerane zachovalá, väzba  súč., pk., opotrebená. 

 
339.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých (1844) 1845-1907  II. zv. 

 
 O b s a h : 
 Bez titulného listu, str. 1-125 narodení z r. 1845-1907,  str. 1-61 sobášení   
 z r. 1844-1907, str. 1-109 narodení  z r. 1845-1907. 

 
 Slov., maď., pap., 25,3x40,3 cm, väzba kož., pošk. 
 KAVEČANY, dnes súčasť obce Košice 
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 R. kat. farský úrad 
 Farský obvod: Kavečany 

 
340.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1788-1844   I. zv. 

/Matricula baptisatorum, copulatorum, mortuorum 1788- 1844/. 
 
Ob s a h : 
Str. 1-135 narodení z r. 1788-1844, str. 1-47 sobášení  z r. 1788-1844, str. 1-91 
zomrelí z r. 1788-1844. 
 
Lat., pap., 27x40 cm, väzba nová ppl., titul. list nemá. 
 

341.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1845-1897   II. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titul. listu, str. 1-184 narodení z r. 1845-1884, str. 1-75 sobášení z r. 1845-
1897, str. 1-179 zomrelí z r. 1845-1887. 
 
Maď., pap., 28,7x43,5 cm, väzba pk., zach. 
 

342.   Matrika narodených 1884-1895       III. zv. 
 
O b s a h : 

 
 Bez titul. listu, str. 1-47 narodení z r. 1884-1895. 

 
Maď., pap., 28,8x44,2 cm, väzba ppl., zach. 
 

343.    Matrika zomrelých 1888-1895       IV. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titulného listu, str. 1-32 zomrelí z r. 1888-1895. 
 
Maď., pap., 29,6x45,5 cm, väzba ppl., zach. 
 
KECEROVSKÉ PEKĽANY, (dnes súčasť obce Kecerovce), okr. Košice-okolie 
R. kat. farský úrad 
Farský obvod: Kecerovské Pekľany a Kecerovské Kostoľany  (dnes súčasť obce 
   Kecerovce), Bačkovík, Boliarov,   Bunetice, Čakanovce, Čižatice; 
   Herľany a Žirovce (dnes súčasti obce Herľany),  Kecerovský  
   Lipovec, Mudrovce, Opiná, Rankovce, Vtáčkovce. 
 
 

344.     Matrika narodených 1755-1798      I. zv.  
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              sobášených a zomrelých 1755-1797 
  /Liber continens nomina baptisatorum, copulatorum, defunctorum ab Anno 

1775.../ 
O b s a h : 
str. 1-162 narodení z r. 1755-1798, str. 1-44 sobášení  z r. 1755-1797, str. 1-51 
zomrelí z r. 1755-1797. 
 
 Lat., pap., 20x32 cm, väzba súčasná, pk., pošk. 
 

345.     Matrika narodených 1798-1827       II. zv. 
             sobášených 1799-1826 
             zomrelých    1798-1827 

  /Matricula Ecclesiae Pekliniensis seu Liber.../ /ťažko čitateľný nadpis zo  štítku/. 
 
O b s a h : 
Str. 1-83 narodení z r. 1798-1827, str. 1-23 sobášení z r.  1799-1826, str. 1-44 
zomrelí z r. 1798-1827. 
 
 Lat., pap., 24x37 cm, väzba súčasná, pk., pošk. 
 

346.     Matrika narodených   1827-1853        III. zv. 
              sobášených 1827-1852 
              zomrelých    1827-1852 
/Liber Regiae Cameraliae et Parocialiae Ecclesiae Pekliniensis ad S. Ladislaum 
continens series Baptisatorum, copulatorum et sepultorum ab A. 1827/. /zo 
štítku/. 
 
O b s a h : 
Str. 1-99 narodení z r. 1827-1853, str. 1-29 sobášení z r.  1827-1852, str. 1-75 
zomrelí z r. 1827-1852. 
 
Lat., maď., pap., 26x41 cm, primerane zachovalá, väzba súčasná pk., pošk. 
 

347.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1852-1865    IV. zv. 
 /Matricula Baptisatorum, copulatorum et defunctorum... parochialiae Ecclesiae 
ad S. Ladislaum ab A. 1852-1865/  /opísané zo štítku/. 

  O b s a h : 
Str. 1-57 listov narodených z r. 1852-1865, listy 1-21 sobášení z r. 1852-1865, 
listy 1-47 zomrelí z r. 1852-1865. 
 
Lat., pap., 26x41 cm, väzba súč., pk., pošk. 
 

 
348.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1878-1930    V. zv. 
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 O b s a h : 

  Bez titul. listu, str. 1-120 narodení z r. 1878-1897, str.  1-71 sobášení                   
            z  r. 1879-1930, str. 1-77 zomrelí z r.  1879-1898. 

  
Maď., pap., 29,2x44,5 cm, väzba ppl., pošk. 
 
KECHNEC (od r. 1990 samostatná obec okr. Košice-okolie. 
R. kat. farský úrad 
Farský obvod: Kechnec,  Milhosť (od r. 1993 samostatná obec),  Seňa. 
 

349.     Matrika narodených 1843-1869       I. zv. 
 
 O b s a h : 

   Bez titulného listu, str. 1-160 narodení z r. 1843-1869. 
 
 Maď., pap., 25,9x40 cm, nezviazaná, poškodená. 
 

350.     Matrika sobášených 1843-1869       II. zv. 
 
 O b s a h : 

   Bez titulného listu, str. 1-44 sobášení z r. 1843-1869. 
 
 Maď., pap., 26x40,6 cm, nezviazaná, pošk. 
 

351.     Matrika zomrelých 1843-1870       III. zv. 
  
 O b s a h : 
 Bez titulného listu, str. 1-197 zomrelí z r. 1843-1870. 
 
 Maď., pap., 26,1x40,3 cm, nezviazaná pošk. 
 

352.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1869-1895    IV. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, 161-290 narodení z r. 1869-1895, str.  45-74 sobášení                

  z  r. 1869-1895, str. 199-301 zomrelí z r.  1870-1895. 

 
 Maď., pap., 26,9x41,3 cm, väzba ppl., zach. 
 
  
 
 
KOBELIAROVO, okr. Rožňava 
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 Ev.a.v. farský úrad 
 Farský obvod: Kobeliarovo, Brdárka 
 

353.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1744-1809    I. zv. 
  /Kniha kostelná Cyrkwe Kresťanské Lutheranské, kteráž jest  v Kobelárowe a    
            na   Brdárky... Roku... 1744.../ 

 
 O b s a h : 
 Listy I-III.: sviatky, ktoré sa majú svätiť, str. 1-113  narodení, sobášení a  
 zomrelí  z  r. 1744-1809,  str.  115-145  opisy   listov   nadriadených cirk.    
 ogánov  o darovaní  pozemku  pre  kostol, o  stavbe   kostola, ofery pre     
 kostol,  str.  147-199 narodení,  sobášení  a zomrelí  z  r. 1744-1809   z   
 Brdárky. 
 
 Lat., pap., 20x31 cm, väzba pk., str. 199, opisy niektorých listov cirkv.  češtinou 
písané. Na str. 86 je zápis  o pokrstení P.J. Šafárika 13. V. 1795. 
 

354.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1810-1870   II. zv. 
 /Liber Kobeliarensis et Brdarcensis Ecclesiarum Aug. Conf. Addictar. Matrica 

dictus, continens natos, denatos, copulatosque ab A. Ch. 1810 sub Ministerio P. 
Schaffáry/. 
 
O b s a h : 
Tit. list - perokresba kreslená údajne P.J. Šafárikom,   listy 1-5 narodení,  
sobášení, zomrelí z r. 1810-1814, listy 6-49 narodení z r. 1815-1870, listy 50-67 
sobášení  z r. 1815-1859, listy 68-100 zomrelí z r. 1815-1870. Vo  filiálke 
Brdárka: listy 101-102 narodení, sobášení a zomrelí z r. 1810 -1814, listy 103-
124 narodení z r.   1815-1870, listy 125-138 sobášení z r. 1815-1867, listy  139-
155 zomrelí z r. 1815-1870. 
 
Lat., maď., česká, pap., 28x40 cm, zachovalá, listy 1-11  v pravom dolnom rohu 
poškodené, väzba pk., zach. 
 

355.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1859-1952   III. zv. 
 
 O b s a h : 

    Bez   titul.  listu,   str.  1-115,  narodení   z   r.   1871-1952,    str.   1-19                     
    konfirmovaní, str. 1-68 sobášení z r.  1859-1952, str. 1-109 zomrelí z r.    
    1871-1952. 

 
 Slov., maď., pap., 26,8x41,5 cm, väzba pk., zach. 
 
 
 KOCEĽOVCE, okr. Rožňava 
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 Ev.a.v.   farský úrad 
 Farský obvod: Koceľovce, Markuška, Petrovo (do r. 1885), Slavoška. 
 

356.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1785-1852    I. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, str. 1-65 narodení z r. 1785-1847, str.  66-104 sobášení z     
 r. 1785-1852, str. 105-158 zomrelí z r. 1785-1852. 
 
 Lat., maď., pap., 21,8x33,5 cm, kož., väzba kož., pošk. 
 

357.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1848-1884    II. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez   titul.  listu,  str.  1-112      narodení   z   r. 1848-1883,  str.   113-114,  
 konfirmovaní, str. 1-40 sobášení z r. 1853-1884,  str. 1-51 zomrelí z r.      

           1853-1884. 
 
 Slov., maď., pap., 22,8x33,5 cm, väzba kož., pošk. 
 

358.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1885-1942   III. zv. 
 
 O b s a h : 

           Bez titul. listu, str. 1-77 narodení z r. 1885-1928, str.  1-36 sobášení z r.                      
           1885-1942, str. 1-43 zomrelí z r.  1885-1942, str. 1-11 konfirmovaní. 

 
 Maď., pap., 25,3x40,5 cm, väzba pk., poškodená. 
 
 KOŠICKÁ BELÁ, okr. Košice-okolie 
 R. kat. farský úrad 
 Farský obvod: Košická Belá a Malý Folkmár (dnes súčasti obce Košická Belá, 
     Košické Hámre 
 

359.     Matrika narodených  1750-1797      I. zv. 
              sobášených 1750-1830 
              zomrelých    1750-1804 

  /Matrica Ecclesiae Parochialis Belensis et Filialis  Hamor/. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-162 narodení z r. 1750-1797, str. 1-80 sobášení  z r. 1750-1830,     
 str. 1-101 zomrelí z r. 1750-1804.  
 
 Lat., pap., 24x35 cm, väzba kož., pošk. 

360.     Matrika narodených 1797-1843       II. zv. 
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  /Matrica Parochialis Ecclesiae Belensis et Filialis Hamor  inchoata sub   
   Leurentio Marianovits a. 1797/. 

  
O b s a h : 
 Str. 1-202 narodení z r. 1797-1843, str. 203-244 opisy  biskupských   
 listov z r. 1856-1858. 
  
Lat., pap., 24x37 cm, väzba pk., málo pošk. 
 

361.     Matrika sobášených 1831-1843       III. zv. 
 /Cathalogus copulatorum...in Matre Bela et in Filiali Hamor A. 1831/. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-25 sobášení z r. 1831-1843. 
 
 Lat., pap., 25x37 cm, titul. list nemá, väzba súčasná,  pk., málo pošk. 

 
362.     Matrika zomrelých 1805-1843       IV. zv. 

 /Cathologus Defunctorum Parochiae Belensis et Filialis Hamor A.D. 1805/. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-124 zomrelí z r. 1805-1843.  
 
 Lat., pap., 25x37 cm, titul. list nemá, väzba pk., poškodená. 
 

363.     Matrika narodených 1844-1895       V. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, str. 1-512 narodení z r. 1844-1895. 
 
 Maď., pap., 26,4x43,3 cm, väzba ppl., súčasná, poškodená. 
 

364.     Matrika sobášených 1844-1896       VI. zv. 
 
 O b s a h : 

  Bez titul. listu, str. 1-128 sobášení z r. 1844-1896. 
 
 Maď., pap., 27x43,2 cm, väzba súčasná, pplát., zach. 
 

365.     Matrika zomrelých 1844-1896       VII. zv. 
 
 O b s a h : 

   Bez titul. listu, str. 1-456 zomrelí z r. 1844-1896. 
 Maď., pap., 26,3x32,7 cm, väzba súčasná, pplát., zach. 
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 KOŠICKÁ NOVÁ VES, dnes súčasť obce Košice 
 R. kat. farský úrad 
 Farský obvod: Košická Nová Ves, Beniakovce, Hrašovík. 
 

366.     Matrika narodených 1834-1843       I. zv. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-19 narodení z r. 1834-1843. 
 
 Lat., pap., 25x36 cm, titul. list. nemá, väzba pk., zachovalá. 
 

367.     Matrika narodených 1843-1895       II. zv. 
 
 O b s a h : 

   Str. 1-45 narodení z r. 1843-1852, listy 46-183 z r.  1852-1895. 
 
 Maď., lat., pap., 27x39 cm, titul. list nemá, bez väzby. 
 

368.     Matrika sobášených 1843-1870       III. zv. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-38 sobášení z r. 1843-1870. 
 
 Maď., lat., pap., 27x39 cm, zachovalá, titul. list nemá,  bez väzby. 
 

369.     Matrika zomrelých 1824-1843       IV. zv. 
 /In Parochia Kassaujfalvensi Sepulti /nadpis na 1. strane/. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-17 zomrelí z r. 1824-1843. 
 
 Lat., pap., 26x38 cm, titul. list nemá, väzba ppl., zach. 
 

370.     Matrika zomrelých 1843-1852       V. zv. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-27 zomrelí z r. 1843-1852. 
 
 Maď., pap., 26x41 cm, titul. list nemá, bez väzby. 
 

 
 
371.     Matrika zomrelých 1852-1873       VI. zv. 
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 O b s a h : 

  Listy 1-118 zomrelí z r. 1852-1870, listy 1-25 zomrelí  z r. 1852-1873. 
 
 Lat., maď., pap., 26,8x40,8 cm, titul. list nemá, väzba  ppl., zach. 
 

372.     Matrika zomrelých 1873-1896       VII. zv. 
 
 O b s a h : 

   Bez titul. listu, listy 1-68 zomrelí z r. 1873-1896. 
 
 Maď., pap., 27,8x41,2 cm, väzba ppl., zach. 
 
 

373.     Matrika sobášených 1871-1896       VIII. zv. 
  
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-43 sobášení z r. 1871-1896. 
  
Maď., pap., 28,5x41 cm, väzba ppl., zach. 
 
 
 KOŠICKÁ POLIANKA, okr. Košice-okolie 
 R. kat. farský úrad 

  Farský obvod : Košická Polianka, Nižná a Vyšná Hutka 
 

374.     Matrika zomrelých 1806-1838       I. zv. 
              sobášených 1789-1843 
 O b s a h : 

  Str. 1-55 zomrelí z r. 1806-1838, str. 77-107 sobášených  z r. 1789-1843. 
  
 Lat., pap., 24x39 cm, 1. str. titul. list nemá, bez väzby. 
 

375.     Matrika sobášených 1843-1855       II. zv. 
 /A Lengyelfalusi Templom öszveadattek Anyakönyve 1843  évben.../. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-15 sobášení z r. 1843-1855. 
 
 Maď., lat., 27x42 cm, titul. list nemá, väzba súčasná,  pk., čiastočne  
 poškodená. 
 
 

376.     Matrika zomrelých 1839-1842       III. zv. 
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 O b s a h : 
 Str. 1-9 zomrelí z r. 1839-1842. 
 
 Lat., pap., 24x38 cm, titul. list nemá, väzba súčasná,  pk., pošk. 
 

377.     Matrika narodených 1839-1909       IV. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, str. 1-14 narodení z r. 1839-1850, str.  1-72 narodení z r.  
 1843-1869, listy 1-119 narodení z r.  1870-1909. 
  
Lat., maď., pap., 27x42 cm, väzba novšia, ppl., pošk. 

 
378.     Matrika sobášených 1855-1948       V. zv. 

 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-48 sobášení z r. 1855-1896, listy 2-87 sobášení z r.  
 1897-1948. 
  
Maď., lat., pap., 30x45,3 cm, väzba novšia, ppl., pošk. 
 

379.     Matrika zomrelých 1843-1948       VI. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, str. 1-422 zomrelí z r. 1843-1948. 
 
 Maď., pap., 27,6x42,3 cm, väzba novšia, ppl., zach. 
 
 KOŠICKÉ OLŠANY, okr. Košice-okolie 
 R. kat. farský úrad 

           Farský obvod: Vyšný Olčvár a Nižný Olčvár (dnes súčasti obce Košické Olšany), 
    Byster (súčasť obce  Sady nad Torysou), Ďurďošík, Rozhanovce, 
                                   Trsťany a Vajkovce. 

 
380.     Matrika narodených 1734-1764       I. zv. 

              zomrelých   1738-1764 
             sobášených 1747-1764 

  /Liber baptismi seu Matricula Parochiae Felsö Ocsvár  /iensis/  filialiumque  
eidem canonici annexa...curatus Anno  ut infra...Anno 1734/. 

    
   
 
  O b s a h : 
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Listy 1-52 narodení z r. 1734-1764, listy 53-58 zomrelí  z r. 1738-1764,  listy 59-
65 sobášení z r. 1747-1764. 
  
Lat., pap., 20x32 cm, listy 1-7 dole vlhkom poškodené,  väzba nová ppl., zach. 
 

381.     Matrika narodených, zomrelých a sobášených  1764-1813    II. zv. 
  /Liber matricae Ecclesiae Felsö-Ocsvariensis ab A.D.  1764.../. 

 
 O b s a h : 
 Listy 1-137 narodení z r. 1764-1813, listy 137/a-205 zomrelí   r. 1764-1808, listy 
206-239 sobášení z r.  1765-1813, listy 240-256 zomrelí z r. 1808-1813. 
 
Lat., pap., 25x37 cm, väzba novšia, ppl., zach. 
 

382.     Matrika narodených 1814-1843       III. zv. 
             sobášených 1818-1843 

  /Liber Matricae Baptisatorum Ecclesiae Felsö-Oltsváriensis ab A.  1814.../. 
 
O b s a h : 
Listy 1-71 narodení z r. 1814-1843, listy 72-75 narodení  z miešaného  
manželstva z r. 1818-1837, listy 76-93 sobášení z r. 1818-1843, listy 94-102 
sobášení - miešané manželstvá z r. 1818-1870, konvertovaní z r.  1892-1901. 
 
 Lat., pap., 26x46 cm, väzba novšia, ppl., zach. 
 

383.     Matrika zomrelých 1814-1843       IV. zv. 
 /Liber Matricae denatorum Ecclesiae Felsö-Oltsváriensis  comparatus A. 
1814.../. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-61 zomrelí z r. 1814-1843. 

 
           Lat., pap., 26x40 cm, väzba súčasná pk., čiastočne poškodená. 
 
384.    Matrika narodených 1844-1885       V. zv. 
 
           O b s a h : 
           Bez titul. listu, listy č. 1-220 narodení z r. 1844-1885. 
          
           Maď., pap., 26x41,7 cm, väzba novšia, ppl., zach. 
 
 
 
385.     Matrika zomrelých 1844-1895       VI. zv. 
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            O b s a h : 
            Bez titul. listu, listy 1-226 zomrelí z r. 1844-1895. 
 
           Maď., pap., 27x41,5 cm, zach., väzba ppl., zach. 
 
386.      Matrika sobášených 1844-1895      VII. zv. 

 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-125 sobášení z r. 1844-1895 
 
 Maď., pap., 26,5x41,4 cm, väzba ppl., zach. 
 

387.     Matrika narodených 1886-1895       VIII. zv. 
 /Felsö Olcsvári rom. kat. Plebánia Kereszteltek Anyakönyve 
 1886.../. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-72 narodení z r. 1886-1895. 
 
 Maď., pap., 28,2x43 cm, väzba ppl., zach. 
 

388.     Matrika zomrelých 1892-1895       IX. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-23 zomrelí z r. 1892-1895. 
 
 Maď., pap., 27,6x40,2 cm, väzba ppl., zach. 
 
 KOŠICKÝ KLEČENOV, okr. Košice-okolie 

  Gr. kat. farský úrad 
Farský obvod: Košický Klečenov, Bačkovík, Bidovce, Čakanovce, Ďurďošík,  
   Ďurkov, Herľany, Nižná Kamenica, Rankovce, Svinica, Vyšná 
                       Kamenica, Žírovce 
 

389.      Matrika narodených 1788-1880              I. zv. 
              zomrelých    1788-1881 
              sobášených 1788-1881 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-30/a narodení z r. 1788-1826, listy 31-49 zomrelí  z r. 1788-1826, listy 
50-60 sobášení z r. 1788-1826, str.  1-119 narodení z r. 1826-1866, str. 120-170 
sobášení z r.  1826-1881, str. 171-182 sobášení z r. 1900-1914, str.  183-192 
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narodení z r. 1867-1872, str. 194-285 zomrelí z r.  1826-1881, str. 286-311 
narodení z r. 1872-1880. 
  
Lat., ruská, maď., pap., 26x39 cm, primerane zachovalá, titul. list nemá, väzba 
pk., zach. 
 

390.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1881-1896    II. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-35 narodení z r. 1881-1895, listy 36-50 sobášení z  
 r. 1881-1896, listy 51-68 zomrelí  z r. 1881-1895. 
 
 Maď., pap., 29,3x43,8 cm, väzba ppl., zach. 
 

391.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1895-1914   III. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-30 narodení z r. 1896-1906, listy 1-14 sobášení z r.  
 1896-1912, listy 15, 1-35 zomrelí  z r. 1895-1914. 
  
Maď., pap., 29,3x38,7 cm, väzba ppl., pošk. 
 
 KOSTOĽANY NAD HORNÁDOM (dnes súčasť obce Družstevná pri  Hornáde),  
      okr. Košice-okolie. 

  R. kat. farský úrad 
Farský obvod: Kostoľany nad Hornádom, Malá Vieska a Tepličany (dnes súčasti 
    obce Družstevná pri Hornáde), Sokoľ a do roku 1788                    
     i Kavečany (dnes  súčasť obce Košice). 
 

392.     Matrika narodených 1727-1748              I. zv. 
              sobášených 1727-1747 
 /Anno Domini 1727... psens Matrica...instituta omnes baptisandos hunc 
adscribent.../. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-5 nemovitosti fary a jej filiálok a kostolné nádoby ai., listy 6-29 narodení     
 z r. 1727-1747, listy 30-37  sobášení z r. 1727-1747, list 38-39 narodení z r 
1748  a zomrelí z r. 1739, konvertovaní z r. 1728-1740. 
 
 Lat., pap., 16x40 cm, väzba pk., pošk. 
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393.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 
           1784-1814          II. zv. 

 
 O b s a h : 
 Listy 1-67 narodení z r. 1784-1814, str. 1-41 sobášení  z r. 1784-1814,  
 str. 1-77 zomrelí z r. 1784-1814. 
  
Lat., pap., 25x39 cm, titul. list. nemá, väzba súč., pk.,  silne poškodená. 
 

394.    Matrika sobášených 1815-1852       III. zv. 
            narodených 1815-1852 
 /Matricula Copulatorum et Baptisatorum Parochiae  Szent-Istvaniensis  
 A. 1815.../. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-31 sobášení z r. 1815-1852, listy 32-42 promulgovaní z r. 1864-1875 
/záznamy prečiarknuté/, listy 43-134  narodení z r. 1815-1852. 
 
 Lat., pap., 37x41 cm, väzba súčasná, pk., zach. 
 

395.     Matrika zomrelých 1814-1852                                     IV. zv. 
 /Matrica Mortuorum Parochiae Szent-Istvaniensis ab A.  1814 usque A. 1852/. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-86 zomrelí z r. 1814-1852. 
 
 Lat., pap., 27x41 cm, väzba súčasná, pk., čiastočne poškodená. 
 

396.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1852-1879            V. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-138 narodení z r. 1852-1877,  listy 1-67 sobášení              
z  r. 1852-1879, listy 1-132 zomrelí  z r. 1852-1879. 
 
 Lat., pap., 26x40,5 cm, väzba ppl., zach. 
 

397.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1877-1892    VI. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-60 narodení z r. 1877-1883, listy 1-18 sobášení z r.  
 1880-1888, listy 1-58 zomrelí z r.  1880-1887, listy 61-139 narodení z r.  
 1884-1892. 
  
Maď., pap., 29,2x43,7 cm, väzba ppl., zach. 
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398.     Matrika narodených 1892-1895       VII. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-21 narodení z r. 1892-1895. 
  
Maď., pap., 28,7x44,3 cm, väzba pap., zach. 
 

399.     Matrika sobášených a zomrelých 1888-1896     VIII. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-16 sobášení 1888-1895, listy  1-35 zomrelí z r. 1888-1895, 
listy 17-19 sobášení z r.  1895-1896. 
 
 Maď., pap., 28,5x44,3 cm, väzba pap., zach. 
 

   KRÁĽOVCE, okr. Košice-okolie 
 Gr. kat. farský úrad 

Farský obvod: Kráľovce, Beniakovce, Boliarov, Budimír, Chrastné, Ploské,  
   Rozhanovce, Trebejov, Vajkovce a z okresu Prešov Bretejovce 
                       a Chabžany (dnes súčasti obce Lemešany), Seniakovce. 
 

400.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1819-1856       I. zv. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-61 narodení z r. 1819-1856, listy 62-85 sobášení  z r. 1819-1856,  
 listy 86-134 zomrelí z r. 1819-1856. 
 
 Lat., maď., rus., pap., 24x39 cm, listy 1-17 voľné, väzba  súčasná, pk., silne 
poškodená, titul. list nemá. 
 

401.    Matrika narodených 1857-1868                                         II. zv. 
            sobášených 1857-1870 
            zomrelých    1857-1870 
 /Liber matricularis, baptisatorum, copulatorum et defunctorum ab A. 1857.../. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-33/a narodení z r. 1857-1868, listy 34-46 sobášení  z r. 1857- 
 1870, listy 47-72 zomrelí z r. 1857-1870. 
 
 Lat., pap., 25x40 cm, väzba ppl., pošk. 
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402.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1868-1898      III. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez  titul.  listu, listy  1-103  narodení  z  r. 1868-1898,  listy  105-132   
 sobášení z r. 1871-1898, listy 134-202 zomrelí z r. 1871-1898. 
 
 Lat., cirkev. rus., pap., 26x39,3 cm, väzba ppl., zach. 
 
 KRÁĽOVSKÝ  CHLMEC, okr. Trebišov 
 R. kat. farský úrad 
 Farský úrad: Kráľovský Chlmec, Malý Horeš, Plešany (od r. 1990 Svätuše),   
             Veľký Horeš 
 

403.     Matrika narodených 1751-1837       I. zv. 
               sobášených 1759-1837 
               zomrelých 1766-1837 
 /Matricula Almae et Exemptae Parochialis Ecclesiae Oppidi  Király Helmec, 
Sacri Candidissimi ac Exempti Ordinis Canonicorum  Regularium 
Praemonstratensium, ad Venerabilem Conventu Sanctae Crucis de Lelesz Anno 
1751/. 
 
O b s a h : 
Listy 1-140 narodení z r. 1751-1837, listy 141-182 sobášení z r. 1759-1837, listy 
183-274 zomrelí z r. 1766-1837,  listy 183-290 konvertovaní z  r. 1761-1859. 
  
Lat., pap., 22x34 cm, väzba súč., kož., poškodená. 
 

404.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1837-1854       II. zv. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-49 narodení z r. 1837-1854, listy 50-89 zomrelí  z r. 1837-1854,  
 listy 90-105 sobášení z r. 1837-1854. 
  
Maď., lat., pap., 28x42 cm, titul. list nemá, väzba pk., zach. 
 

405.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1854-1876    III. zv. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-75 narodení z r. 1854-1876, listy 1-22 sobášení  z r. 1854-1876,  
 listy 1-67 zomrelí z r. 1854-1876. 
  
Lat., pap., 25x40 cm, titul. list nemá, väzba ppl., zach. 
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406.      Matrika narodených, sobášených a zomrelých   1877-1896    IV. zv. 
 
  O b s a h : 
  Bez titul. listu, listy 1-116 narodení z r. 1877-1896,  listy 1-30 sobášení   
  z  r. 1877-1896. listy 1-83 zomrelí  z r. 1877-1895. 
  
Maď., pap., 29x41,5 cm, väzba súč., ppl., zach. 
 
 KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, okr. Trebišov 
 Ref. farský úrad 
 Farský obvod: Kráľovský Chlmec, Poľany a Soľnička. 
 

407.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1787-1879      I. zv. 
 
 O b s a h : 
 Str. I-IV. - záznam o povolení výstavby kostola, o výstavbe kostola a  fary, o   
 zvone, str. 1-311 narodení z r.  1787-1879, str. 1-175 sobášení z  r. 1787-1879,   
 str. 1-201  zomrelí z r. 1787-1879. 
 
 Maď., pap., 25x37 cm, titul. list nemá, väzba pk., silne  poškodená. 
 

408.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1880-1923    II. zv. 
 
 /A Király - helmeczi ev. reform. Egyház Anyakönyve...). 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-267 narodení 1880-1922, str. 1-92 sobášení z r.  1880-1923, str.  
 1-196 zomrelí z r. 1880-1918. 
 
 Maď., pap., 27x42 cm, väzba ppl., zach. 
 

409.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých,    III.zv. 
 filiálky Poľany a Solnička   1877-1952                               
 /A Lelesz-polyányi és Szolnocskai leány Egyházak  Anyakönyve/. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-164 narodení z r. 1877-1952, str. 1-62 sobášení  z r. 1877-1951,  
 str. 1-122 zomrelí z r. 1877-1952. 
  
 Maď., pap., 27x42 cm, väzba ppl., zach. 
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 KRÁSNA NAD HORNÁDOM, dnes súčasť obce Košice 
  R. kat. farský úrad 

 Farský obvod: Krásna nad Hornádom a Vyšné Opátske (dnes súčasti obce  
     Košice), Zdoba (dnes súčasť  obce Sady nad Torysou); do r.  
     1810 i Košická  Polianka, Nižná Hutka a Vyšná Hutka 
 

410.     Matrika narodených 1725-1760           I. zv. 
              sobášených 1726-1760 
              zomrelých    1731-1760 
 /Matricula Ecclesiae Széplakiensis/ /zo štítku na väzbe/. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-83 narodení z r. 1725-1760, str. 85-102 sobášení  z r. 1726-1760, str. 
105-121 zomrelí z r. 1731-1760, str.  122-131 narodení z r. 1755-1760, str. 132-
137 zoznam kostolných nádob a iných zariadení, záznamy o opravách kostola a  
fary, o rôznych daroch. 
 
Lat., pap., 21x31 cm, titul. list nemá, väzba pk., čiastočne poškodená. 
 

 
411.   Matrika narodených 1761-1825       II. zv. 

/Liber baptisatorum 1761-1825 /zo štítku na väzbe/. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-253 narodení z r. 1761-1825. Na vnútornej doske  väzby fasáda a  
 pôdorys starého a nového kostola. 
  
Lat., pap., 23x39 cm, titul. list nemá, väzba pk., silne  poškodená. 
 

412.    Matrika sobášených 1761-1842       III. zv. 
             zomrelých 1761-1819 
 /Matricula Ecclesiae Széplakiensis Exhibens Copulatorum et  Defunctorum Ab 
A. 1761/. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-125 sobášení z r. 1761-1842, str. 139-271 zomrelí  z r. 1761- 
 1819. 
 
 Lat., pap., 23x39 cm, väzba pk., zachovalá. 
 

413.      Matrika narodených 1826-1842      IV. zv. 
 /Matricula Baptisatorum Ecclesiae Parochialis Széplákiensis ab A. 1826/. 
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 O b s a h : 
 Str. 1-75 narodení z r. 1826-1842. 
 
 Lat., pap., 23x39 cm, titul. list nemá, väzba pk., poškodená. 
 

414.     Matrika zomrelých 1820-1842       V. zv. 
 /Liber mortuorum 1820-1842 /zo štítku väzby/. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-21 zomrelí z r. 1820-1827, listy 22-71 listov zomrelí z r. 1828-  
 1842. 
 
 Lat., pap., 23x39 cm, titul. list nemá, väzba pk., zachovalá. 
 

415.    Matrika narodených 1843-1908       VI. zv. 
 /Baptismologium Ecclesiae Széplak.../. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-383 narodení z r. 1843-1908. 
 
 Maď., pap., 26,5x42 cm, väzba pk., poškodená. 
 

416.     Matrika sobášených 1843-1925       VII. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-230 sobášení z r. 1843-1925. 
 
 Maď., pap., 26,7x42,3 cm, väzba, ppl., zach. 
 

417.     Matrika zomrelých 1843-1923       VIII. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-379 zomrelí z r. 1843-1923. 
 
 Maď., pap., 27,5x41,7 cm, väzba pk., poškodená. 
 
 
 KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE, okr. Rožňava 
 R. kat. farský úrad 
 Farský obvod: Krásnohorské Podhradie, Jovice (od r. 1990 samostatná obec), 
      Krásnohorská Dlhá Lúka a Pača. 
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418.    Matrika narodených 1686-1762       I. zv. 
             sobášených 1686-1761 
             zomrelých    1686-1763 
 /Liber Baptisatorum, Mortuorum et Copulatorum pro Ecclesia 
 Kraszna Horka Várallyiensis ac Pagorum Pacsa, Hosszurét et 
 Jólész.../. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-102/a narodení z r. 1686-1752, listy 102-135 sobášení z r. 1686-   
 1761, listy 136-172 zomrelí z r.  1686-1763, listy 173-204 narodení z r.    
 1752-1762. 
  
 Lat., pap., 20x30 cm, listy 1-30 silne poškodené, väzba ppl., zach. 
 

419.     Matrika narodených 1762-1824       II. zv. 
    zomrelých  a sobášených 1763-1824 
 /Liber Baptisatorum, mortuorum et Copulatorum pro Ecclesia 
 K. Horka Várallyensii ac Filialibus Pacsa, Hosszurét, Jólész A. 1763/. 
 
 O b s a h : 
 Listy 3-155/a narodení z r. 1762-1824, listy 156-204 zomrelí z r. 1763-1824, 
listy 205-245 sobášení z r.  1763-1824. 
  
Lat., pap., 35x25 cm, väzba pk., pošk. 
 

420.     Matrika narodených 1825-1852       III. zv. 
 /Matricula Baptisatorum Krasznahorka Várallyensis Filialumque Hosszurét, 
Jólesz, Pacsa/. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-107 narodení z r. 1825-1852. 
 
 Lat., maď., pap., 27x41 cm, väzba pk., pošk. 
 

421.     Matrika zomrelých a sobášených 1825-1852     IV. zv. 
 /Liber Defunctorum et Copulatorum ... A. 1825/. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-69 zomrelí z r. 1825-1852, listy 70-121 sobášení  z r. 1825-1852. 
 
 Lat., maď., pap., 27x41 cm, väzba pk., pošk. 
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422.     Matrika narodených 1852-1863       V. zv. 
               sobášených  a zomrelých 1853-1864 
 /Matricula Baptisatorum, copulatorum et defunctorum/. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-84 narodení z r. 1852-1863, listy 85-118 sobášení  z r. 1853- 
 1864, listy 119-181 zomrelí z r. 1853-1864. 
  
Lat., pap., 27x41 cm, väzba súč., pk., pošk. 
 

423.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1864-1872         VI. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-60 narodení z r. 1864-1871, listy 1-19 sobášení z r.  
 1864-1871, listy 1-39 zomrelí z r.  1865-1872. 
 
 Lat., pap., 25,6x39,5 cm, väzba pk., pošk. 
 

424.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých   1871-1886    VII. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-98 narodení z r. 1871-1886, listy 1-45 sobášení z r.  
 1871-1886, listy 1-77 zomrelí z r. 1872-1886. 
  
Lat., pap., 26,6x39,5 cm, väzba ppl., zach. 
 

425.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1886-1895    VIII. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-104 narodení z r. 1886-1895,  listy 1-21 sobášení z  
 r. 1887-1894, listy 1-73 zomrelí  z r. 1886-1894. 
  
Maď., pap., 28,5x39,8 cm, väzba pk., reštaurovaná. 
 

426.     Matrika zomrelých 1895         IX. zv. 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, list 1-8 zomrelí z r. 1895. 
 
 Maď., pap., 27,6x44 cm, bez väzby. 
 
 Poznámka: Matrika po reštaurovaní pripojená k matrike inv. č. 425 
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           KRIŠOVSKÁ LIESKOVÁ, okr. Michalovce 
 Reformovaný farský úrad 
 Farský obvod: Križany a Liesková (dnes súčasť obce Krišovská  Liesková) 

 
427.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých   1794-1887    I. zv. 

 
 O b s a h : 
 Titulný list, str. 1-159 narodení z r. 1794-1887, str.  261-319 sobášení z   
 r. 1794-1887, str. 427-519 zomrelí z r.  1794-1886. 
 
 Maď., pap., 19,5x23 cm, väzba pk., zach. 
 

427a.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1887-1951   II.zv.  
                             
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, str. 1-93 narodení z r. 1887-1951, str. 1-36 sobášení z r. 1887-

1951, str. 1-59 zomrelí z r. 1887-1951. 
 
 Maď., pop., 25,7x40,5 cm, väzba pk., zach. 
 

    
    KUNOVÁ TEPLICA, okr. Rožňava 

  Ev.a.v. farský úrad 
 Fársky obvod: Kunová Teplica 
 

428.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých 
 1787-1867            I. zv. 
 /Pars prima Matriculae Ecclesiae Aug. Conf. Add. Kun Tapolczensis ... ab A. 
1787/. 
  
O b s a h : 
 Str. 1-121 narodení z r. 1787-1863 a listy 122-130 z r.  1863-1867, listy  
 1-51 sobášení z r. 1787-1867, listy 1-81  zomrelí z r. 1787-1852, listy  
 82-107 zomrelí z r.  1852-1867. 
  
Lat., maď., pap., 25x38 cm, okraje str. 1-24 zatrhnuté,  väzba kož., silne 
poškodená. 
 

429.      Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1868-1911    II. zv. 
 
  O b s a h : 
  Bez titul. listu, listy 1-96 narodení z r. 1868-1910, listy 1-20 sobášení                  
   z   r.  1868-1910, listy 1-77 zomrelí z r.  1868-1911. 
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 Maď., pap., 28,5x43 cm, väzba ppl., zach. 
 

            LADMOVCE, okr. Trebišov 
   Ref. farský úrad 

 Farský obvod: Ladmovce 
 
430.     Matrika narodených 1768-1854       I. zv. 

              zomrelých 1775-1854 
              sobášených 1772-1854 
 /A Ladmotzi Reformata Ekklésiában születtek megholtak és  párosodtak   
 jegyzökönyve/. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-149 narodení z r. 1768-1851, str. 150-159 narodení  z r. 1852-1854, str. 
1-84 zomrelí z r. 1774-1854, str.  1-87 sobášení z r. 1775-1854, listy I-II zápisy 
o príjmoch  fary. 
  
Maď., pap., 25x39 cm, väzba pk., zach. 
 

431.     Matrika narodených, zomrelých a sobášených  1855-1904   II. zv. 
 
 O b s a h : 
 Titul. list, listy 1-92 narodení z r. 1855-1898, listy  1-83 zomrelí z r. 1855-1904, 
listy 1-36 sobášení z r.  1855-1904, listy 93-100 narodení z r.  1898-1903. 
  
Maď., pap., 27x41 cm, väzba ppl., zach. 
 
 LASTOVCE, okr. Trebišov 
 R. kat. farský úrad  
 Farský obvod: Čerhov, Luhyňa, Michaľany, Nižný Žipov, Veľaty,  Lastovce. 
 

432.     Matrika narodených a zomrelých 1849-1885     I. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, str. 1-160 narodení z r. 1849-1882, str.  1-167 zomrelí z r.  
 1849-1885. 
  
Maď., pap., 26,5x40,2 cm, väzba ppl., zach. 
 

433.   Matrika sobášených 1849-1903       II. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titul. listu, str. 1-84 sobášení z r. 1849-1903. 
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Maď., pap., 26,8x40,3 cm, väzba ppl., zach. 
 
434.     Matrika narodených 1882        III. zv. 

 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, str. 161-166 narodení z r. 1882, str.  1-10 birmovaní z r.   
 1882. 
  
Maď., pap., 26,7x39,4 cm, väzba ppl., zach. 
 

435.     Matrika narodených 1883-1899       IV. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-90 narodení z r. 1883-1899. 
 
 Maď., pap., 29x44,4 cm, väzba ppl., zach. 
 

436.     Matrika zomrelých 1886-1903       V. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, str. 168-229 zomrelí z r. 1886-1903. 
 
 Maď., pap., 26,7x40 cm, väzba ppl., zach. 
 
 LASTOVCE, okr. Trebišov 

  Ref. farský úrad 
 Farský obvod : Veľký Kazimír, Lastovce. 
 

437.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1800-1873    I. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, str. 1-2 poznámky farára o záležitostiach farnosti, str. 1- 
 91 narodení z r. 1800-1873, str.  1-47 sobášení z r. 1800-1873, str. 1-61  
 zomrelí z r.  1800-1873. 
 
 Maď., pap., 24,7x39,2 cm, väzba ppl., zach. 
 

437a.  Matrika narodených   1873-1952      II. zv. 
             sobášených  1876-1951 
             zomrelých      1873-1951 
 
O b s a h : 
Bez titul. listu, str. 1-84 narodení z rokov 1873-1952., str.  1-30 sobášení z rokov 
1876-1951, str. 1-60 zomrelí z rokov 1873-1951. 
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     Maď., slov., pap., 27x42,2 cm, väzba kož., pošk. 
 

    LASTOVCE, okr. Trebišov 
  Gr. farský úrad 

  Farský obvod : Michaľany, Veľký Kazimír, Lastovce 
 

438.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1852-1885    I. zv. 
 /A Lasztóczi gk. Anyaszentegyházban születtek, házasultak s meghaltaknak 
anyakönyve 1852/. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-77 narodení z r. 1852-1885, listy 1-30 sobášení  z r. 1852-1885,  
 listy 1-51 zomrelí z r. 1852-1885. 
 
 Maď., pap., 14,6x46,3 cm, väzba pl., zach. 
 

439.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1886-1936    II. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-53 narodení z r. 1886-1915, listy 1-44 sobášení z r.  
 1886-1936, listy 1-3 zoznam ohlášok  z r. 1903-1909, listy 1-59 zomrelí  
 z r. 1886-1925. 
  
Maď., pap., 26,6x41,8 cm, väzba ppl., pošk. 
 
 LELES, okr. Trebišov 

  R. kat. farský úrad 
 Farský obvod : Poľany, Leles 
 

440.    Matrika narodených 1722-1839       I. zv. 
            sobášených 1730-1839 
            zomrelých 1756-1839 
 /Matrica S. Canonici et exempti Ordinis Praemonstraten.  Ecclesiae S. Crucis 
Exemptae de Lelesz A. 1722 inchoata/. 

 
    O b s a h : 

 List bez č. : titul matriky, listy 1-253 narodení z r.  1722-1839, listy 1-57  
 sobášení z r. 1730-1839, listy  1-103 zomrelí z r. 1756-1839. 
  
Lat., pap., 22x33 cm, väzba kož. pošk. 
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440a.  Matrika narodených a sobášených 1722-1768     I. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-85 narodení z r. 1722-1768, listy 86-103 sobášení  
 z r. 1730-1767, listy 103a-107 konvertovaní. 
 
 Lat., pap., 19,8x31 cm, väzba pk., poškodená, duplikát  matriky. 
 

441.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých   1840-1854    II. zv. 
 /Lelesz R. kat. B., C., D., 1840-1854/. 
 
 O b s a h : 
 List bez č. : titul. list matriky, listy 1-37/a narodení  z r. 1840-1854, listy   
 38-48 sobášení z r. 1840-1854, listy   49-81 zomrelí z r. 1840-1854. 
 
 Maď., pap., 28x41 cm, väzba pk., pošk. 
 

442.     Matrika narodených 1853-1867       III. zv. 
              sobášených 1854-1867 
              zomrelých 1853-1867 
 /Leleszi Anyaegyház Kereszteltek, Házasultak és Meghaltak  anyakönyve 
1853-1867/. 
 
 O b s a h : 
 List bez č. titul matriky, listy 1-71 narodení z r.  1853-1867, listy 72-87   
 sobášení z r. 1854-1867, listy  88-149 zomrelí z r. 1853-1867. 
 
 Lat., pap., 28x41 cm, väzba pk., pošk. 
 

443.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1868-1887   IV. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-93 narodení z r. 1868-1887, listy 1-24 sobášení z r.  
 1868-1887, listy 1-83 zomrelí z r.  1868-1887. 
  
 Maď., pap., 29,4x43,7 cm, väzba, ppl., zach. 

 
 
444.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1888-1899    V. zv. 

 
   O b s a h : 

 Bez titulného listu, listy 1-98 narodení z r. 1888-1899,  listy 1-18  
 sobášení z r. 1888-1899, listy 1-66 zomrelí  z r. 1888-1899. 
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Maď., pap., 29,8x45,3 cm, väzba ppl., zach. 
 
 LICINCE, okr. Revúca 

  R. kat. farský úrad 
 Farský obvod : Licince 

 
445.    Matrika narodených 1787-1859       I. zv. 

             zomrelých 1788-1859 
             sobášených 1788-1859 
 /Matrica A. 1787 incepta/. 
 O b s a h : 
 Str. 1-82 narodení z r. 1787-1859, str. 183-184 chýbajú,  str. 185-317   
 zomrelí z r. 1788-1859, str. 318-383 sobášení  z r. 1788-1859. 
 
 Lat., maď., pap., 25x38 cm, väzba pk., pošk. 
 
Poznámka:  Pozri aj matriku inv. č. 281 
 
 
 LIPOVNÍK, okr. Rožňava 
 R. kat. farský úrad 
 Farský obvod : Lipovník, Drnava, Kováčová (do r. 1846) 
 

446.     Matrika narodených a sobášených 1732-1774    I.zv. 
              zomrelých 1732-1770          
 
O b s a h : 
 List 1: z r. 1770 otázky, na ktoré sa má odpovedať každý  rok: kto je učiteľom, 
akého náboženstva sú obyvatelia obce  ap., list: konvertovaní  v r. 1732-1771, 
listy 3-48 narodení z r. 1732-1774, listy 49-59 sobášení   z r. 1732-1774,  listy 
60-69 zomrelí z r. 1732-1770. 
  
Lat., pap., 21x32 cm, väzba kož., pošk. 
 

447.   Matrika narodených 1770-1846       II. zv. 
/Liber vitae seu baptisatorum inchoatus in Hárskúth, Dernyö et Kovácsvágás in 
Anno 1770/. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-148 narodení z r. 1770-1846. 
 
 Lat., pap., 22x36 cm, väzba kož., pošk. 
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448.     Matrika sobášených 1771-1846       III. zv. 
              zomrelých 1770-1846 
 /Liber Copulatorum et Mortuorum ab Anno 1771/. 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-38 sobášení z r. 1771-1846, listy 39-85 zomrelí  z r. 1770-1846. 
 
 Lat., maď., pap., 25x36 cm, väzba pk., čiastočne pošk. 
 

449.     Matrika narodených 1847-1874       IV. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-128 narodení z r. 1847-1874. 
 
 Maď., pap., 24x39 cm, väzba pk., pošk. 
 

450.    Matrika sobášených 1847-1895       V. zv. 
 
           O b s a h : 

Bez titul. listu, listy 1-84 sobášení z r. 1847-1888, listy 2-20 sobášení z r. 1889-
1895. 
 
Maď., pap., 24x38,7 cm, väzba pk., pošk. 
 

451.     Matrika zomrelých 1847-1877       VI. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-104 zomrelí z r. 1847-1877. 
 
 Maď., pap., 23x36,4 cm, väzba pk., pošk. 
 

452.    Matrika narodených 1875-1895       VII. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-144 narodení z r. 1875-1893,  listy 145-158  
 narodení z r. 1894-1895. 
  
 Maď., pap., 25x40 cm, väzba pk., pošk. 
 

453.     Matrika zomrelých 1878-1895       VIII. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-125 zomrelí z r. 1878-1895. 
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 Lat., maď., pap., 29,5x43,5 cm, väzba pk., pošk. 
 
 LUHYŇA, okr. Trebišov 
 Ref. farský úrad 
 Farský obvod : Luhyňa, Čerhov 
 

454.    Matrika narodených 1770-1834       I. zv. 
             zomrelých 1773-1833 
             sobášených 1774-1833 
 /A Legenyei ev. Ref. Eklesia Matrikulája/. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-165 narodení z r. 1770-1834, str. 1-92 zomrelí z r.  1773-1833,  
 str. 1-63 sobášení z r. 1774-1833. 
  
 Maď., pap., 17x21 cm, väzba kož., pošk. 
 

455.     Matrika narodených, zomrelých a sobášených  1834-1933    II. zv. 
 (A Legenyei Evang. Reformata Szent és Nemes Ekklisia  Matriculája...). 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-91 narodení z r. 1834-1933, listy 1-83 zomrelí  z r. 1834-1933,  listy 1-49 
sobášení z r. 1834-1933. 
  
Maď., pap., 24,5x31 cm, väzba pk., čiastočne pošk. 
 
 MALÁ BARA, (dnes súčasť obce Bara), okr. Trebišov 
 Ref. farský úrad 
 Farský obvod: Malá a Veľká Bara (dnes súčasti obce Bara) 

 
456.     Matrika narodených 1782-1853       I. zv. 

              sobášených 1782-1853 
              zomrelých 1786-1853 
 /Matricula in Ecclesia Reformata Kis Báriensi in qua nati,  mortui itaque  
 matrimonium ineuntes et omnes casus pro posteritatibus ab A. 1782/. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-2 chýba, str. 3 záznam o stavaní kostola, str. 4  zoznam kazateľov, str. 5 
titul matriky, str. 6 obsah matriky, str. 7-14 odpis tolerančného patentu, str. 15 
prázdna, str. 17-26 zápisy o nehnuteľnostiach a dôchodkoch fary, str. 27-28 
opis-výťah testamentu Petra Kazinczyho, str. 29-165 narodení z r. 1782-1853, 
str. 166-173 prázdne,  str. 174-175 sobášení z r. 1782, str. 176-204 prázdne,  
str. 205-226 sobášení z r. 1838-1853, str. 227-255 prázdne, str. 256-277 zomrelí 
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z r. 1839-1853, str. 278-284  prázdne, str. 285-333 sobášení z r. 1785-1838, str. 
334  prázdna, str. 335-372 zomrelí z r. 1786-1838. 
  
Maď., pap., 22x33 cm, väzba kož., pošk. 
 

457.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1854-1946   II. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, str. 6-214 narodení z r. 1854-1932, str. 217-282 sobášení z r. 
1854-1945, str. 293-301 narodení  z r. 1933-1946, str. 300-507 zomrelí z r. 
1854-1945. 
 
 Maď., pap., 29,5x45 cm, väzba ppl. zach. 
 
 MALÉ TRAKANY, okr. Trebišov 
 Ref. farský úrad 

  Farský obvod : Malé Trakany, Čierna nad Tisou, Veľké Trakany 
 

458.     Matrika narodených 1772-1794       I. zv. 
              sobášených 1772-1805 
              zomrelých    1772-1798 
 /Liber memorialis Ecclesiae Kis Tárkányiensis Anno 1772/. 
 
 O b s a h : 
 List 1 : titul matriky, listy 2-27 narodení z r.  1772-1794, listy 28-38  sobášení z 
r. 1772-1805, listy  38-47 zomrelí z r. 1772-1798. 
  
Maď., pap., 11x17 cm, väzba pk., pošk. 
 

459.   Matrika narodených 1795-1823       II. zv. 
            zomrelých   1799-1823 
            sobášených 1806-1823 
 /A Kis Tárkányi Ref. Eklésia Matrikulája/. 
 
 O b s a h : 
 List bez č. : titul matriky, str. 1-56 narodení z r.  1795-1823, str. 57-70  chýbajú, 
str. 71-90 zomrelí z r.  1799-1823, str. 91-102 prázdne, str.   103-119 sobášení  
z r.  1806-1823. 
 
 Lat., maď., pap., 20x38 cm, väzba pk., pošk. 
 

460.    Matrika narodených 1824-1889       III. zv. 
             sobášených 1824-1889 
             zomrelých    1824-1889 
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/A Kis Tárkányi máter és Nagy Tárkányi s Ág-Csernyöi filialis helvétziai  vallást 
tartó edjesült Ekklésia közös  Matriculája, mely készült az 1824 ik esztendöben 
és melybe  kezdödnek a születteknek és megkeresztelteknek, a házassági 
életre öszve eskettetteknek, a meghóltaknak és eletemettetteknek neveik 
beirattatni/. 
 
O b s a h : 
Str. 1 : titul matriky, str. 2-6 chýba, str. 7-249 narodení z r. 1824-1889, str. 250-
257 prázdne, str. 258-269 zomrelí z r. 1888-1889, str. 270-283 prázdne, str. 
284-403 sobášení z r. 1824-1889, str. 404-423 zomrelí z r. 1882-1887, str. 424-
463 zomrelí z r. 1869-1881, str. 464-554 zomrelí z r. 1824-1868, str. 555 
prázdna, str. 556 obsah matriky. 
 
Lat., maď., pap., 25x41 cm, väzba pk., pošk. 
 

461.    Index narodených 
Abecedný zoznam narodených z r. 1798-1951 na listoch č.  1-47. 
 
Maď., pap., 20,7x34,4 cm, väzba pap., pošk. 
 
Poznámka: Index patrí k Rím. kat. matrike  BOŤANY, inv. č. 124-130 
 
 
 MALÝ HOREŠ, okr. Trebišov 
 Ref. farský úrad 
 Farský obvod : Malý Horeš 

 
462.    Matrika narodených 1783-1874       I. zv. 

              zomrelých a sobášených 1784-1874 
 
 O b s a h : 
 Str. 9-20 história fary, str. 21-80 prázdne, str. 81-426  narodení z r.   1783-1874, 
str. 427-436 prázdne, str.  437-637 sobášení z r. 1784-1874, str. 638-741 
prázdne,  str. 742-905 sobášení z r. 1784-1874. 
  
Maď., pap., 24x33 cm, väzba ppl., poškodená. 
 

463.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1875-1902  II. zv. 
 
O b s a h : 
 Bez titul. listu, str. 1-154 narodení z r. 1875-1902, str.  161-210  sobášení z r. 
1875-1902, str. 241-356 narodení  z r. 1875-1902. 
 
 Maď., pap., 27,5x43,2 cm, väzba pk., pošk. 
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   MALÝ KAMENEC, okr. Trebišov 
 Ref. farský úrad 

  Farský obvod : Veľký Kamenec, Malý Kamenec 
 

464.    Matrika narodených 1787-1851       I. zv. 
             sobášených a zomrelých 1785-1851 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-2 sčítanie ľudu ref. fary z r. 1839, str. 1-263  narodení z r. 1787- 1851, 
str. 1-120 sobášení z r.  1785-1851, str. 1-157 zomrelí z r. 1785- 1851. 
  
Maď., pap., 16x20 cm, väzba pk., silne pošk. 

 
465.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1851-1877   II. zv. 

 /A Kis Kövesdi anya-és Nagy Kövesdi leány egyesült ref.  egyházban 
szülötteket a megkeresztelteket, házasultakat és  megholtakat magában foglaló 
anyakönyv/. 
 
 O b s a h : 
 List 1 : titul matriky, listy 3-107 narodení z r.  1851-1877, listy 1-2  chýbajú, listy   
 3-47 sobášení z r.  1851-1877, listy 3-70 zomrelí z r. 1851- 1877. 
  
Maď., pap., 24x37 cm, väzba pk., pošk. 

 
MICHAĽANY, okr. Trebišov 
Ref. farský úrad 
Farský obvod: Michaľany, Veľký a Malý Kazimír 

 
465a. Matrika narodených  1786-1952      I. zv. 

            zomrelých    1786-1951 
           sobášených  1786-1952 

 
   O b s a h : 
   Bez titul. listu, na úvodných  3 stranách sú rôzne drobné poznámky kňaza, str. 

 1-40, listy 42-118 narodení z rokov 1786-1945, str. 1-21, listy 22-82 zomrelí 
 z rokov 1786-1951, str. 1-42, listy  43-70, str. 71-74 sobášení z r. 1786-1952, 
 listy 75-79 narodení z r. 1946-1952, listy 75-79 narodení z r. 1946-1952, na 
 voľných 10 stranách ďalšie poznámky kňaza ohľadne cirkevných záležitostí, listy 
 1-13 konfirmovaní z rokov 1904-1942. 
    
    Lat., maď., pap., 24,5x37,5 cm, väzba plát., pošk. 
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 MILHOSTOV, okr. Trebišov 
 Ref. farský úrad 
 Farský obvod : Milhostov, Vojčice 

 
466.  Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1878-1899    I. zv. 
 
         O b s a h : 
         Bez titul. listu, listy 2-13 narodení z r. 1878-1897, listy 14-18 sobášení z r.      
         1881-1899, listy 19-25 zomrelí z r. 1880-1895. 
 
         Maď., pap., 26,8x41,2 cm, väzba ppl. zach. 
        
         MOKRÁ LÚKA, okr. Revúca (od r. 1993 samostatná obec) 
         R. kat. farský úrad 
           Farský obvod: Mokrá Lúka 
         Po roku 1805 filiálka r. kat. fary v Revúcej. 

 
467. Matrika narodených 1762-1805   I. zv. 

             sobášených 1762-1804 
           zomrelých    1762-1805 

/Liber Ecclesiae Vizesréthensis per admodum Reverendum Dominum           
Antonium continens in se Baptisatorum, Copulatorum, et  Mortuorum Seriem 
comparatus per admodum Reverendum Dominum  Antonium Hatrik p.t. 
Parochum Nagy Röczensem et Vizes Réthensem sumptibus Ecclesiae Anno 
Domini 1762/. 
 
 O b s a h : 
List 1: titul matriky, listy 2-55 narodení z r. 1762-1805,  listy 56-60/a sobášení    
r. 1762-1800, list 61 sobášení z r. 1804, listy 62-94 zomrelí z r. 1762-1805,   list 
95 pozemky dané do árendy r. 1764, list 96 poplatky za pozemky dané do 
árendy. 
 
Lat., slov., pap., 20x32 cm, väzba ppl., silne poškodená. 
 
 MOKRÁ LÚKA, okr. Revúca (od r. 1993 samostatná obec) 

  Ev.a.v. farský úrad 
 Farský obvod: Mokrá Lúka, Revúcka Lehota 
 

468.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1784-1819    I. zv. 
/Matricula Ecclesiae August. Evangelicae Vizes-Réthensis et  filialis ejus Umrlo-
Lehotensia/. 
 
O b s a h :  
List bez č. titul matriky, listy 1-5 narodení z r. 1784-1787, listy 6-29 narodení, 
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sobášení, zomrelí z r. 1787-1792, listy 30-32 sobášení z r. 1784-1787, listy 33-
54 narodení, sobášení, zomrelí z r. 1792-1796, listy 55-56 zomrelí z r. 1784-
1787, listy 56-142 narodení z r. 1797-1819 sobášení a zomrelí. 
 
Lat., pap., 30x38 cm, väzba pk., pošk. 
 

469.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1820-1883   II. zv. 
/Natorum, copulatorum et mortuorum matricula Ecclesiae Aug.  Evangelica ab 
Anno 1820/. 
 
O b s a h : 
List bez č. titul matriky, str. 1-231 narodení z r. 1820-18 83, str. 232-234 
prázdne, str. 235-262 konfirmovaní a večerou pána žijúci z r. 1847-1876, str. 
263-339 sobášení z r. 1820-1873, str. 534-549 /zlé číslovanie!/ sobášení z roku 
1873-1883, listy 1-95 zomrelí z r. 1820-1883. 
 
Lat., maď., slov., pap., 26x39 cm, väzba pl., pošk.  
 

470.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1884-1914    III. zv. 
 
 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-127 narodení z r. 1884-1914, str. 194-221             
sobášení z r. 1884-1913, listy 1-99 zomrelí z r.  1884-1913. 
 
 Maď., pap., 30x40,3 cm, väzba pl., pošk. 

 
 MOKRANCE, okr. Košice-okolie 

  Ref. farský úrad 
 Farský obvod: Mokrance 
 

471.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1788-1821  I. zv. 
 /Az Helvetica Confessiót tartó Makrantzi Szent Ekklesia protocoluma, melyben 
a született kisdedeknzek, új házasoknak és az Úrban kimúltaknak neveik 
feltaláltatnak Anno 1788/. 
 
O b s a h : 
List bez č. titul matriky, na rube obsah matriky, listy 1-2 menoslov kazateľov z r. 
1788-1835, list 3 prázdny, listy 4-13 narodení z r. 1788-1821 a záznam o 
nariadení o pravidelnom vedení matrík, listy 14-16 prázdne, listy 17-48 chýbajú, 
listy 49-53 prázdne, listy 54-57 sobášení z r. 1788-1822, listy 58-82 prázdne, 
listy 83-89 zomrelí z r. 1788-1821, listy 90-118 prádzne, listy 119-120 inventár 
kostolných nádoba prádla, tiež farských lúk. 
 
Maď., pap., 18x23 cm, väzba pk., poškodená. 
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472.    Matrika narodených 1822-1853       II. zv. 
                        sobášených 1822-1855 

             zomrelých 1823-1852 
 /A Makrantzi Reformata Nemes Eklésia Matriculája, melyben a  szúlettetteket, 
párosodtakat és Meghóltakat illetö  szükséges jegyzések foglaltatnak... 1822 
esztendöben/.  /z väzby/ 
 
 O b s a h : 
Str. bez č.: záznam o započatí vedenia novej matriky, ktorá  sa má viesť presne, 
str. 1-21 narodení z r. 1822-1853, str.  22-49 sobášení z r. 1822-1855, str. 43-53 
prázdne, str. 54-65 zomrelí z r. 1823-1852, str. 66-68 prázdne, str. 69 menoslov 
kazateľov z r. 1823-1835. 
 
Maď., pap., 23x37 cm, väzba pk., pošk. 
 

473.    Matrika narodených 1852-1862       III. zv. 
 /Anyakönyv, mely a Makranczi helvét hitv. egyházban   szülöttek  névsorát 
foglalja magában 1852 evtöl/. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1 titul matriky, str. 2-3 prázdne, str. 4-9 narodení z  r. 1852-1862. 
 
 Maď., pap., 24x36 cm, bez väzby. 
 
 MOLDAVA NAD BODVOU, okr. Košice-okolie 
 R. kat. farský úrad 
 Farský obvod: Moldava nad Bodvou, Budulov, Mokrance 
 

474.    Matrika narodených 1795-1834       I. zv. 
             zomrelých 1794-1842 
             sobášených 1794-1841 
 /Matricula Baptisatorum, Defunctorum, Copulatorum,  parochialis Ecclesiae 
Sepsiensis...inchoata Anno 1794/. 
 
O b s a h : 
List bez č. titul matriky, listy I, II záznam o veľkom požiari r. 1794, ktorý zničil 
skoro celú Moldavu, listy 1-124 narodení z r. 1795-1834, listy 125-252 zomrelí z 
r. 1794-1842, listy 253-291 sobášení z r. 1794-1841. 
 
Lat., pap., 26x39 cm, väzba pk., zach. 
 

475.    Matrika narodených 1834-1852       II. zv. 
     sobášených 1842-1852 

             zomrelých 1842-1852 
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O b s a h : 
Str. 1-100 narodení z r. 1834-1845, listy 101-119 zomrelí z  r. 1846-1852, listy 
120-129 sobášení z r. 1842-1852, listy  130-163 zomrelí z r. 1842-1852. 
 Lat., maď., pap., 25x41 cm, väzba pk., pošk. 
 

476.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1852-1896   III. zv. 
 
 O b s a h : 
Titulný list, listy 1-174 narodení z r. 1852-1877, listy 1-75 sobášení z r. 1852-
1896, listy 1-167 zomrelí z r. 1852-1875. 
 
Maď., pap., 25x40 cm, väzba pk., zach. 
 

477.   Matrika n arodených 1878-1890       IV. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titul. listu, listy 1-97 narodení z r. 1878-1890. 
 
Maď., pap., 28,8x42,3 cm, väzba pap., zach. 
 

478.    Matrika zomrelých 1876-1888       V. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titul. listu, listy 1-97 zomrelí z r. 1876-1888. 
 
Maď., pap., 25,5x39,5 cm, väzba pk., pošk. 
 

479.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1852-1904    VI. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titul. listu, listy 1-58 narodení z r. 1890-1895, str.  212-288 sobášení z r. 
1852-1904 ref. vierovyznania, listy 1-55 zomrelí z r.  1888-1895. 
 
Maď., pap., 29,5x45,1 cm., väzba pap., zach. 

 
480.    Index narodených z r. 1800-1873 
 

O b s a h : 
Narodení z r. 1800-1873 na str. 1-239. 
 
Maď., pap., 17,7x24 cm, väzba ppl., pošk. 
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MOLDAVA  N/BODVOU, okr. Košice-okolie 
  Ref. farský úrad 

 Farský obvod: Moldava nad Bodvou, Budulov, Debraď,  Drienovec, Jasov,  
     Mokrance, Nižný Medzev,  Rudník, Vyšný  Medzev, Zlatá Idka. 
  

481.    Matrika zomrelých, sobášených 1727-1737     I. zv. 
            narodených 1731-1738 
 
 /A Szepsi Matriculaból való rész, a több része Patakon  veszett. Ez jött a   
 kezembe 1804 Szobonya István  curatornak/. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-8 zomrelí z r. 1727-1837, str. 1-11 sobášení z r.  1727-1737, str.   
 1-8 narodení z r. 1731-1738. 
 
 Maď., pap., 8,5x14,5 cm, bez väzby. 
 

482.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1738-1772    II. zv. 
 /Szepsi ev.ref., Eclésia Matrikulája 1738-1772/. 
 
 O b s a h : 
Str. 1-26 chýba, str. 37-80 prázdne, str. 1-151 narodení z  r. 1738-1772, str. 
152-199 prázdne, str. 200-215 sobášení z  r. 1738-1772, str. 216-250 prázdne, 
str. 251-272 zomrelí z  r. 1738-1772. 
 
Maď., pap., 15x20 cm, väzba pk., pošk. 

 
483.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1772-1837   III. zv. 

 
 O b s a h : 
Str. 1-25 chýba, str. 26-44 prázdne, str. 45-193 narodení z  r. 1772-1837, str. 
194 prázdna, str. 195-201 konfirmovaní z  r. 1853-1871, str. 202-274 prázdne, 
str. 275-282 konfirmovaní z r. 1817-1852, str. 283-354 sobášení z r. 1772-1837, 
str. 355-366 prázdne, str. 367-438 zomrelí z r. 1772-1837. 
 
Maď., pap.,24x36 cm, väzba kož., pošk. 
 

484.    Matrika narodených, sobášených 1838-1852     IV. zv. 
 /A Szepsi Helvécziai Vallástételt követö keresztyén Egyház  Anyakönyve, 
melybén a szülöttek és megkereszteltettek, a Házassági szent szövetkezés által 
párosultaknak neveik feljeg  yeztetve találtatnak 1838 évtöl/. 
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 O b s a h : 
Str. 1: titul matriky, str. 2-6 prázdne, str. 7-60 narodení  z r. 1838-1852, str. 61-
197 prázdne, str. 198-247 sobášení  z r. 1838-1852. 
 
Maď., pap., 26x40 cm, väzba pk., pošk. 
 

485.     Matrika zomrelých 1838-1852       V. zv. 
 /Halottas jegyzökönyv kezdödik 1838-ik évben/. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-9 prázdne, str. 10-63 zomrelí z r. 1838-1852. 
 
 Maď., pap., 26x40 cm, väzba pk., pošk. 
 

486.     Matrika narodených a zomrelých 1852-1897     VI. zv. 
 
 O b s a h : 
Titulný list, str. 6-201 narodení z r. 1852-1897, str. 368-547 zomrelí z r.  
1852-1897, listy 1-3 zoznamy konfirmovaných z r. 1875-1897, na konci knihy 
záznamy o počte obyvateľov  v Moldave nad Bodvou v rokoch 1857-1869. 
 
Maď., pap., 29x44,5 cm, väzba pk., zach. 
 
Matrika sobášených z rokov 1852-1904  pozri   inv. č. 479 (str. 212-288). 

 
487.     Index narodených, sobášených a zomrelých 1739-1895 

 
 O b s a h : 
 Listy 1-134 abecedný zoznam narodených, sobášených a  zomrelých z r. 1739-
1895. 
 
 Maď., pap., 21,7x34 cm, väzba pk., zach. 
 
MURÁŇ, okr. Revúca 
R. kat. farský úrad, do roku 1797 bol filiálkou farského  úradu 
 v  Muránskej Dlhej Lúke. 
 Farský obvod: Muráň 
 

488.    Matrika narodených 1797-1893       I. zv. 
 /Matricula Baptizatorum Ecclesiae Muranyallyensis.../. 
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O b s a h : 
Bez titulného listu, listy 1-159 narodení z r. 1797-1893,  listy 1-2 konfirmovaní z 
r. 1949, listy 1-28 konfirmovaní z  r. 1804-1893. 
 
Lat., maď., pap., 27,5x42,4 cm, väzba plát., zach. 
 

489.    Matrika narodených 1894-1895       II. zv. 
 

O b s a h : 
Bez titul. listu, listy 160-173 narodení z r. 1894-1895. 
 
Maď., pap., 28,8x40,8 cm, väzba pap., zach. 

 
490.    Matrika sobášených a zomrelých 1797-1893     III. zv. 

 O b s a h : 
 Bez titul. listu, listy 1-83 sobášení z r. 1797-1893, listy  1-117 zomrelí z r. 1797-
1893. 
 
Lat., maď., pap., 27,5x42,5 cm, väzba pk., zach. 
 

491.    Matrika sobášených 1894-1895       IV. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titul. listu, listy 84-85 sobášení z r. 1894-1895. 
 
Maď., pap., 28,3x31,5 cm, väzba pap., zach. 
 

492.   Matrika zomrelých 1894-1895       V. zv. 
 
          O b s a h : 
          Bez titul. listu, listy 118-129 zomrelí z r. 1894-1895. 
 
          Maď., pap., 28,5x31,8 cm, väzba pap., zach. 

 
493.    Index narodených 1797-1933 

 
 O b s a h : 
 Zoznam narodených 1797-1933 na stranách 1-89. 
 
Lat., maď., pap., 29,7x46,2 cm, väzba pk., pošk. v zväzku  je vložený  index 
narodených 1797-1880 na str. 1-44. 
 
 Lat., maď., pap., 24,8x35,5 cm, bez väzby, zach. 
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494.    Index sobášených 1797-1933 
 
O b s a h : 
Zoznam sobášených 1797-1933 na str. 1-25. 
 
Lat., maď., 29,7x46,3 cm, väzba pk., v zväzku je vložený  index  sobášených z r. 
1797-1863 na str. 1-12. 
Lat., maď., pap., 37,6x24,5 cm, bez väzby, zach. 
 

495.    Index zomrelých 1797-1933 
 
O b s a h : 
Zoznam zomrelých podľa abecedy z r. 1797-1933 na str. 1-76. 
Lat., maď., pap., 29,5x46,5 cm, väzba pk., pošk., v zväzku  je vložený index 
zomrelých z r. 1797-1863 na str. 1-25. 
 
Lat., maď., pap., 24x37,5 cm, bez väzby, zach. 
 
MURÁNSKA DLHÁ LÚKA, okr. Revúca 
 R. kat. farský úrad 
 Farský obvod: Muránska Dlhá Lúka, Muráň (do r. 1787),  Muranská  Huta (do r. 
     1807), Malá Poloma,  Muránska Lehota. 

 
496.   Matrika narodených 1728-1785       I. zv. 

           sobášených 1730-1808 
           zomrelých    1730-1780 
/Matricula seu Liber baptisatorum, copulatorum et  vitafunctorum Ecclesiae 
Murány-Hosszúréthensis at filialium  a.1728 conscribi coeptus/. 
 
O b s a h : 
List 1: titul matriky, listy 2-3 zápisy prečiarknuté, listy  4-112 narodení z r. 1728-
1785, listy 113-165 sobášení z r.  1730-1808, listy 166-230 zomrelí z r. 1730-
1780. 
 
 Lat., pap., 20x32 cm, väzba pk., pošk. 
 

497.    Matrika narodených 1786-1856       II. zv. 
/Matricula seu liber continens nomina baptisatorum  Ecclesiae Romano-
Catholicae Murány Hosszúréthensis Anno  1786 conscribi coeptus/. 
 
O b s a h : 
Listy 1-128 narodení z r. 1786-1856. 
 
Lat., maď., pap., 24x38 cm, väzba pk., pošk. 
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498.    Matrika sobášených, zomrelých 1811-1872     III. zv. 
/Liber comprehendens Nomina et Cognomina Copulatorum et  Defunctorum in 
usum Ecclesiae M. Hosszúréthensis/. 
 
O b s a h : 
Listy 1-50 sobášení z r. 1811-1872, listy 51-114 zomrelí z  r. 1811-1872. 
 
Lat., pap., 23x37 cm, väzba pk., pošk. 
 

499.    Matrika narodených 1856-1894       IV. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titul. listu, listy 1-74 narodení z r. 1856-1894. 
 
Lat., maď., pap., 27,9x42,8 cm, väzba pap., zach. 
 

500.   Matrika sobášených 1873-1895       II. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titul. listu, listy 1-24 sobášení z r. 1873-1895. 
 
Lat., maď., pap., 25,3x38 cm, väzba pap., zach. 
 

501.   Matrika zomrelých 1873-1896       VI. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titul. listu, listy 1-59 zomrelí z r. 1873-1896. 
 
Lat., maď., pap., 25,1x38,5 cm, väzba pap., zach. 
 

502.   Index narodených 1786-1861 
 
O b s a h : 
Abecedný zoznam narodených z r. 1786-1861 na listoch  1- 33. 
 
Maď., pap., 20,8x33,2 cm, väzba pl., zach. 
 

503.   Matrika zmiešaných manželstiev 1782-1892 
 
O b s a h : 
Titulný list, na listoch 1-21 zmiešané manželstvá z r. 1782-1892. 
 
 Lat., maď., pap., 21,7x35,5 cm, bez väzby. 
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 MURÁNSKA DLHÁ LÚKA, okr. Revúca 
 Ev. farský úrad 
 Farský obvod: Muránska Dlhá Lúka, Muráň 
 

504.    Matrika narodených, zomrelých a sobášených 1785-1867    I. zv. 
/Matricula natorum, copulatorum, mortuorum pro Ecclesiae  neoplantatae M. 
Hosszú Réth/. 
 
O b s a h : 
List bez č.: titul matriky, str. 1-143 narodení z r. 1785-1867, str. 1-92 zomrelí z r. 
1785-1867, str. 1-75 sobášení  z r. 1785-1867. 
 
 Lat., maď., slov., pap., 25x36 cm, väzba pk., silne pošk. 
 

505.    Matrika narodených, zomrelých a sobášených 1868-1952    II. zv. 
 /Matrika cirkve evan. Murán Dlholuckej.../. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-204 narodení z r. 1868-1952, str. 1-107 zomrelí z r.  1868-1952,  str. 1-
106 sobášení z r. 1868-1952. 
 
Slov., maď., pap., 28,1x44 cm, väzba pl., zach. 
 
 MURÁNSKA HUTA, okr. Revúca 
 R. kat. farský úrad 
 Farský obvod: Muránska Huta 
 

506.    Matrika narodených 1807-1862       I. zv. 
             sobášených a zomrelých 1807-1864 
 
 O b s a h : 
 Listy 1-59 narodení z r. 1807-1862, listy 60-86 sobášení z  r. 1807-1864,   
 listy 87-117 zomrelí z r. 1807-1864. 
 
 Lat., maď., pap., 25x39 cm, väzba pk., pošk. 
 

507.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1863-1879    II. zv. 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-63 narodení z r. 1863-1879, str. 1-37 sobášení z r.  1863-1879,  str. 1-60 
zomrelí z r. 1863-1879. 
 
 Lat., pap., 25x39 cm, väzba pk., pošk. 
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508.    Matrika narodených 1880-1896       III. zv. 
 
O b s a h : 
Titul list. str. 1-49 narodení z r. 1880-1896. 
 
Lat., pap., 25,2x38 cm, väzba pap., zach. 
 

509.    Matrika sobášených 1880-1895       IV. zv. 
 
 O b s a h : 
 Titul list, str. 1-25 sobášení z r. 1880-1895. 
 
 Lat., pap., 25,2x37,7 cm, väzba pap., zach. 
 

510.    Matrika zomrelých 1880-1895       V. zv. 
 
O b s a h : 
Titul. list, str. 1-49 zomrelí z r. 1880-1896. 
 
 Lat., pap., 24,7x38,5 cm, väzba pap., zach. 
 
 MYSLAVA (dnes súčasť obce Košice) 
 R. kat. farský úrad 
 Farský úrad: Myslava, Baška 
 

511.    Matrika narodených 1788-1842       I. zv. 
/In Protocollum Baptisatorum sunt inscripti Miszlokaienses  Anno 1788, quo 
adveni et curam animarum Primus suscepi  gerendam P. Quillelmus Machek.../.  
 
O b s a h : 
Str. 1-160 narodení z r. 1788-1842 - zápisy pre Myslavu,  str. 1-36 narodení z r. 
1788-1842 - zápisy pre Bašku. 
 
Lat., pap., 26x40 cm, väzba plát., pošk. 
 

512.    Matrika sobášených 1788-1842       II. zv. 
/In Protocollum Copulatorum sunt inscripti Miszlokaienses  Anno 1788, quo 
adveni, et curam animarum Primus suscepi  gerendam. P. Guillielmus 
Machek.../. 
 
O b s a h : 
Str. 1-50 sobášení z r. 1788-1842 - zápisy pre Myslavu,  str. 1-14 sobášení z r. 
1788-1842 - zápisy pre Bašku. 
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Lat., pap., 26x40 cm, väzba kož., pošk. 
 

513.    Matrika zomrelých 1788-1842       III. zv. 
/In Protocollum Mortuorum sunt inscripti Miszlokaienses  Anno 1788 quo adveni 
et curam animarum primus suscepi  gerendam P. Guillelmus Machek.../. 
 
O b s a h : 
Str. 1-127 zomrelí z r. 1788-1842 - zápisy pre Myslavu,  str. 1-20 zomrelí z r. 
1788-1842 - zápisy pre Bašku. 
 
Lat., pap., 26x40 cm, bez väzby, pošk. 
 

514.   Matrika narodených 1843-1895, 1843-1897     IV. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titul. listu, listy 1-203 narodení z r. 1843-1895  pochádzajúci z Myslavy, str. 
1-40 narodení z r. 1843-1897  pochádzajúci z Bašky. 

            
 Maď., pap., 26,3x41 cm, bez väzby, zach. 

 
515.    Matrika sobášených 1843-1895, 1843-1899     V. zv. 

 
O b s a h : 
Bez titul. listu, str. 1-28 sobášení z r. 1843-1868 z  Myslavy, str. 29-30 sob. z r. 
1869-1871, str. 31-50 sobášení z r. 1872-1895 z Myslavy, str.  1-18 sobášen í z 
r. 1843-1899 z Bašky. 
 
Maď., pap., 25,8x41 cm, bez väzby, zach. 
 

516.    Matrika zomrelých 1843-1896, 1843-1899      VI. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titul. listu, str. 1-167 zomrelí z r. 1843-1896 z  Myslavy, str. 1-37 zomrelí z r. 
1843-1899 z Bašky. 
 
Maď., pap., 25,7x40,9 cm, bez väzby, zach. 
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 NANDRAŽ, okr. Revúca 
 Ev.a.v. farský úrad 
 Farský obvod: Nandraž, Rákoš 
 

517.    Matrika narodených , sobášených a zomrelých 1803-1833    I. zv. 
 
O b s a h : 
Listy 1-15 narodení z r. 1803-1833, listy 1-9 sobášení z r.  1803-1833, listy 1-13 
zomrelí z r. 1803-1833. 
 
Lat., pap., 26x34 cm, väzba pk., pošk. 
 

518.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1833-1884   II. zv. 
/Matricula Natorum, Copulatorum et Mortuorum Eccla Ev.A. G.  Rákos - 
Nandrasiensis ab anno 1833/. 
 
O b s a h : 
Listy 1-75 narodení z r. 1833-1884, listy 1-36 sobášení z  r. 1833-1884, listy 1-
77 zomrelí z r. 1833-1884. 
 
Lat., maď., slov., pap., 25,6x40 cm, väzba pk., pošk. 
 

519.   Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1884-1929   III. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titul. listu, listy 2-95 narodení z r. 1884-1914, listy  1-50 sobášení z r. 1884-
1927, listy 1-65 zomrelí z r. 1884-1929. 
 
Maď., pap., 25x42 cm, väzba pk. pošk. 
 
 NIŽNÁ KAMENICA, okr. Košice-okolie 
 Ref. farský úrad 
 Farský obvod: Nižná Kamenica 
 

520.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1743-1799   I. zv. 
/A Helvetica confessio szerint reformáltatott Alsó Kementzei Szent Ecclésiának 
protocolluma melyben vannak leiratva pro futura cautela Posterorum az 
Ekklésiának némely dolgai A. 1745/. 
 
O b s a h : 
List bez č.: titul matriky a obsah matriky, str. 1-3 zoznam duchovných a učiteľov, 
str. 4 prázdna, str. 5-7 inventár kostolnej bielizne, str. 8 prázdna, str. 9-10 farské 
pozemky, str. 11 prázdna, str. 12-15 role farské, str. 16-25 príjmy duchovného,    
str. 26-30 prázdne, str. 31-43 narodení z r. 1789-1799, str. 44-70 prázdne, str.  
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71-110 narodení z r. 1743-1788, str. 111-125 sobášení z r. 1743-1798, str. 1-20  
zomrelí z r. 1743-1799. 
 
Lat., maď., pap., 16x20 cm, väzba kož., pošk. 
 

521.    Matrika narodených 1743-1853       II. zv. 
             sobášených 1743-1854 
              zomrelých 1743-1854 
  
O b s a h : 
Str. 1 prázdna, str. 2 opis-výťah kráľovského mandátu o matrikách z r. 1771, str. 
3-46 narodení z r. 1743-1853, str. 47-62 sobášení z r. 1743-1847, str. 63-82 
zomrelí z r. 1743-1854, str. 83-84 prázdne, str. 85-86 sobášení z r. 1848-1854. 
 R. 1743-1799 opis, maď., pap., 27x42 cm, väzba pap., pošk.  

 
522.     Matrika narodených 1854-1870       III. zv. 

              sobášených 1854-1870 
              zomrelých 1854-1871 
 
 O b s a h : 
 Str. 1-9 narodení z r. 1854-1870, str. 1-7 sobášení z r.  1857-1870, str. 1-7    
 zomrelí z r. 1854-1871. 
 
 Maď., pap., 26x41 cm, väzba ppl., zach. 
 

523.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých 1865-1911   IV. zv. 
 
O b s a h : 
Bez titul. listu, listy 1-12 narodení z r. 1865-1901, listy  12-14 sobášení z r. 1890-
1911, listy 14-24 zomrelí z r.  1870-1900. 
 
Maď., pap., 25,3x39,6 cm, väzba ppl., zach. 
 
NIŽNÁ MYŠĽA, okr. Košice-okolie 
R. kat. farský úrad 
Farský obvod: Nižná Myšľa, Bohdanovce, Blažice, Vyšná Myšľa, Ždaňa,   
     Skaroš. 
 

524.    Matrika narodených 1766-1806       I. zv. 
      zomrelých 1766-1805 
      sobášených 1766-1802 

 /Continuatio Matriculae Ecclesiae Rom. Catholica Alsó Mislensis inchoata per 
Melchiorem Brandis loci parochum A.D. 1766 quo Anno antiqua desiit quae 
scripta ab A.D. 1712 inter acta Ecclesiae Mislensis et Parochiae habetur/. 



                                141 

O b s a h : 
Listy 1-90 narodení z r. 1766-1806, listy 91-145 zomrelí z  r. 1766-1805, listy 
146-171 sobášení z r. 1766-1802. 
 
Lat., pap., 22x35 cm, väzba pk., zach. 
 

525.    Matrika narodených, zomrelých a sobášených 1806-1832   II. zv. 
 
O b s a h : 
Str. 1-166 narodení z r. 1806-1832, str. 1-111 zomrelí z r.  1806-1832, str. 1-39 
sobášení z r. 1806-1832. 
 
Lat., pap., 25x38 cm, väzba ppl., zach. 
 

526.     Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1833-1842    III. zv. 
 /Protocollum baptisatorum copulatorum, defunctorum ab Anno  1833/. 
 
 O b s a h : 
 Str. bez č.: titul matriky, str. 1-64 narodení z r. 1833-1842, str. 1-42    

  sobášení z r. 1833-1842, str. 1-42 zomrelí z r. 1833-1842, str. 1-177   

 podací protokol fary z r. 1858-1888. 
  
Lat., pap. 25x38 cm, väzba ppl., zach. 

 
527.     Matrika narodených 1843-1851       IV. zv. 

 
 O b s a h : 
 Str. 1-133 narodení z r. 1843-1851. 
 
 Maď., pap., 28x42 cm, väzba ppl., zach. 

 
528.    Matrika sobášených 1843-1851       V. zv. 

 
O b s a h : 
Str. 1-39 sobášení z r. 1843-1851. 
 
Maď., pap., 28x42 cm, väzba pk., zach. 

 
529.    Matrika zomrelých 1842-1851       VI. zv. 
 
           O b s a h : 
           Str. 1-147 zomrelí z r. 1842-1851. 
 
           Maď., pap., 28x42 cm, väzba pk., zach. 
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530.    Matrika narodených 1852-1858       VII. zv. 
                       zomrelých 1852-1856 
                       sobášených 1852-1862 
 
           O b s a h : 
           Listy 1-89 narodení z r. 1852-1858, listy 1-80 zomrelí z r.  1852-1856, listy 1-62 

sobášení z r. 1852-1862. 
 
           Lat., pap., 26x42 cm, väzba ppl., zach. 
 
531.    Matrika narodených 1858-1886       VIII. zv. 
 
           O b s a h : 
           Bez titul. listu, listy 1-483 narodení z r. 1858-1886. 
 
           Lat., maď., pap., 26,2x39,8 cm, väzba kožená, pošk. 
 
532.    Matrika sobášených 1863-1881       IX. zv. 
 
           O b s a h : 
           Bez titul. listu, listy 1-162 sobášení z r. 1863-1881. 
 
           Lat., maď., pap., 25,6x40,5 cm, väzba pk., zach. 
 
533.    Matrika zomrelých 1856-1886       X. zv. 
 
           O b s a h : 
           Bez titul. listu, listy 1-320 zomrelí z r. 1856-1886, listy  321-332, 338-362, 338-

362 zoznamy konfirmovaných. 
 
           Lat., maď., pap., 25,4x40,7 cm, väzba pk., pošk. 
 
534.    Matrika narodených 1887-1895       XI. zv. 
 
           O b s a h : 
           Bez titul. listu, listy 1-136 narodení z r. 1887-1895. 
 
           Maď., pap., 34x46 cm, väzba plát., pošk. 
 
535.    Matrika sobášených 1882-1918       XII. zv. 
 
           O b s a h : 
           Bez titul. listu, listy 1-188 sobášení z r. 1882-1918. 
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           Maď., pap., 26,2x417 cm, väzba pplát., zach. 
 
536.    Matrika zomrelých 1887-1907       XIII. zv. 
 
           O b s a h : 
           Bez titul. listu, listy 1-201 zomrelí z r. 1887-1907. 
 
           Maď., pap., 29,8x45,2 cm, väzba pk., pošk. 
     
           NIŽNÁ SLANÁ, okr. Rožňava 
           Ev.a.v. farský úrad 

             Farský obvod: Nižná Slaná, Henckovce 
 
537.    Matrika narodených 1815-1872       I. zv. 
                        sobášených  a zomrelých 1815-1873 
 
           O b s a h : 
           Str. 1-50 narodení z r. 1815-1852, listy 51-70 narodení z  r. 1853-1872, str. 1-15 

sobášení z r. 1815-1841, listy 16-26 sobášení z r. 1842-1873, str. 1-41 zomrelí z 
r. 1815-1852, listy 42-60 zomrelí z r. 1853-1873. 

 
           Lat., maď., slov., pap. 22x34 cm, väzba pôvodne kožená,  potom pk., pošk. 
 
 
538.    Matrika narodených, sobášených a zomrelých  1874-1900    II. zv. 
 
           O b s a h : 
           Bez titul. listu, listy 1-95 narodení z r. 1874-1900, listy  1-16 sobášení z  r.  1874-

1899, listy 1-79 zomrelí z r. 1874-1900. 
 
          Maď., pap., 29x41,8 cm, väzba plát., zach. 
 
539.   Matrika narodených, zomrelých a sobášených 1784-1873    III. zv. 
 
          O b s a h : 
          Titul. list, str. 1-96 narodení z r. 1784-1873 z Henckoviec,  str. 1-64 zomrelí z r.  
          1784-1873 z Henckoviec,str. 1-38  sobášení z r. 1784-1873 z Henckoviec. 
 
           Lat., pap., 20,8x33,5 cm, väzba pk., pošk. 
 
 
 
 
 


