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K. Vagyon e' minden kUlonos nyelvU nemzet
nek konyorgohaza (Templom)?

F. Igen is vagyon a' Magyaroknak a' magoke
kU16nossen, melly egeszen Ulb6l egy nehany Esz
tendokkel ez e16tt ujra epUlt fel, e' mellett ha
ra,ngjok haranglabbal egyUtt.

De a T6tok a' Nemetekkel egyUtt, noha kU16·
nos nyelvUek, mindazon,Htal vallasokban meg
egyeiven, egy Konyorgohazba (Oratori urn) jar
nak ezen renclszerent: hogy midon egyik Nem
zettseg maga m6dgya szerent elvegzi az Isteni
tiszteletet, es kijon, az utann szokott a' Masik
bemenni, ezen egyessegben azert elven semmiben
egy mas kozott nem- haborognak, sot az ifjusag
kivaltkeppen majd mind a' harom nyelven be
szell.

K. Hany Praedicatorok vannak ezen Helyseg
ben?

F. Harom, tudni illik: Magyar Kalvinista, Eg.v
T6t es egy Nemet Lutheranusok.

K. Vannak e' megis ezen Faluhelysegben ne
melly Romai Catholicusak is (Papistak)?

F. Vannak igen is egy nehanyan, kik a' Be
kesi Romai Szent Egyhazhoz tartozand6k, es oda
jarnak az Isteni Szolgalatra, ugyan az odaval6
Aldoz6 Megyes Pap Lelki gondviselese alatt le
ven.

K. Mitsoda epi.ileW Lak6helyek vannak ez
Falu- Helysegben?

F. Alatsony de kivalt a' Nemetsegnek, ne
melly Magyar, es T6toknak is Szep rendben vett
diszes hazaik vannak, ugy, hogy majd nem is ta
lalkozik a' Varmegyenkben ennel Szebb es ren
desebb Helyseg.

GYOMA

K. MinevezeW Faluhelyseg kovetkezik itt a'
harmadik Szamba?

F. Gyoma regi meg gyokeresedett hely, ';'nelly
Mineke16tte a' T6tsag, es Nemetseg ezen Vrgyebe
szarmazott volna, mar j6 idovel e16bb meg te
lepedett Helyseg volt.

K. HoI esik ezen Faluhelyseg, es mitsoda nyel
vU, 's Vallasu Nemzet lakja?
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F. BerenytOl ket j6 Mertfoidnyire napnyLigal
1'61 a' mar egyUtt foly6 mind a' harom korosOl{'
menten, es DeJfelol val6 partyan esik, mellyet
tsupa Magyar Nyelvi.i Kalvinista (Ref) MG'.gym·
sag lakik.

K. Vagyon e' valami kU16nos emlekezcLii epe
let ezen Falu Helysegben, es mitsoda tenneszetes
java vagyon?

F. A' Konyorgohaznal (Oratorium) egyebi.:l mlo'.
goss epUlet nintsen benne, hanem kozonsege;;
Magyar paraszt hazak, ez egy dolog leven mind
azonaltal emlekezetes, hogy a' korosbe, melly
nek Nagysaga, es melysege miatt nagy haj6n
vagy Kompon kelletik altaI jarni, idejeben j6
halaszat vagyon es kUlonos Szep halakat fognak,
kiMI a' Helysegbeliek gyalwrta Szoktak hasznot
venni.

ENDR(JD

K. Mi tsoda Helyseg kovetkezik ezutnn, es
mennyire esik hozzaja?

F. Endrod, a' ki alig vagyon fel mert f(.ldre
tOle.

K. Hat ez hoI, es mitsoda viz mellett fel{szik?
F. Az egesz koros folyasa mellett, mell.>' az ar

vizektOl gyakrabban ostromoltatik.
K. Mitsoda vallasu, es nyelvU Nemzettseg tele·

pedett meg raj ta?
F. Minden egyebb vallasokt6l tiszta, igaz

R: Catholicusok Szallottak meg, ez e16tt majd
60. Esztendovel, kik a' Felso VarmegyekbDI Ie
Szarmazott T6tok voltak, es kozonsegessen azon
nyelven is beszeltek, de ido jartaval nemelly
ugyan Catholicus Magyarok is ferkezven kozik
ben, most annyira meg-Magyarosottak, hogy noha
mind a' ket nyelven beszelhetnek, megis a' Ma
gyar nyelvnek nagyobb kelete vagyon kozottOic,
es igen kevesen talalkoznak, kik Magyarul nem
tudnanak, honnan lehet remelni, hogy nem sok
Esztendok mulva a' mostani iffjusag tsupa ma
gyarra valik, es ezen Faluhelysegnel a' mas val
lasokr6I tisztabb Papista (Cath.) hely egy sem
tal,Ukozik a Varmegyenkben.

K. lVlitsoda Nagysagu, es erteldi Helyseg lehet
ez?

37


	Petrik címl. 20141010094248544
	Petrik címlap 20150123102455905
	Petrik Gyoma 20141010094154534

