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Gyolna.
(GelITJa 1332. Gyoma 1393,)

A H,irmas-Kiiriizs baIpartj{LI1 esik, Hajdan P6halom, Egc, En
dr(ic! (~S Ny,'trS1Cg falvak vettek kliriiI.

Gyo;lla a regi magyarokt61 haszn,Ut szemelyncv volt. A Szin
nyei Merse csalad oset pI. Gyom{tnak hfvUtk. I) A bekesmegyci
Gyollla kozseg teh{tt elsa Gyoma nevll tllIajdonos;H6I vagy Iako-
s,'tt61 vctte ncvet. L

EIoszor 1332-bcn cmlitik, Illiclon papja, P;LI, 5 garast Jizetctt
a p,ip;inak. 2) Egyhaza Mindcn-Szentek tiszteletcre volt avatva :l) s
papja 1552·bcn meg katholiklls volt, mcrt megfizette a trienti
zsinatra utaz6 ki)vet ko:tsegcib61 raes6 3 frtot. 4)

Ritka ki)zseg, meIynek fOIclesurait oly pontosan ismernok, mint
Gyolllaet.

A XIV. 'sz{tzaclban a Neczp{diakkal egy ost61 sz{tnnaz6 Ikt{tri
Bcthlcn csal{tel birta. Azonban a Neczp{t1iak is kovetcItek, hogy a
BethJenek GYOIll''tt es cgyeb dClvideki kozos birtokot' (Betlcn-Osi,
Scim')s, Bodon, lkt{tr) vdok megoszsz{tk. Nfcgkezdtek e vegre a
pcrt 1347-ben, de t<'tvol O'lJr(JcZ megyeben) lakvan nem folytatUik
cleg szorgalmasan, llgy hogy 1393-ban csaknem egeszen lljb6l
keJ1ett kezclenii)lc Ettal kezc1ve azonban Neczpclly Gyorgy foIyton
sarkukban volt a bir{tknak. A BethIeneI<. kimcrftcttek minden tor
venyes cszkozt az flgy !J,t!ogatits1tra. De 1412-ben m{tr nyilv{tl1o
san a v{ts{trokoJl kiki{t1totUtk neviiket S llgy icleztek iiket a n<'telor
cleo Ekkor azt{tn megadUtk lIlagukat. s elhaUtrozUtk, hogy kiaclja.k
a 1 cczp;Uiakat megillet6 reszt. J6 ernberck kozvetiteseveI, meg
lIIie16tt a n;idnr dontO itelctet hozott voltm, ltgy egyeztek ki, hogy

-',.;Ltengec' .~..~ \leczpaliaknak Gyoman a fOldek es mas haslollvete-
lek feId, de akkor ott lakott jobb{tgyoknak csak harmad{tt acWtk {tt.
}\z egyezseget 1412. deczcrnbcr 8-a bj{lIl hajtotta vegrc Szcdcr
kcnyi }{tIlOS, a Il,iclornak c vegre kiki'lldtitt enibere, az ameli Idlp
talan bizonys;ig{t1lak jelenIeteben. A Mih{llyiia Jinos h{tzM61 Peter
lia Egyed h,iz,iig es Mc'trkus ](tnos h{tdtt<jl a tCll1plom Utjeldtig cs<'i
!l,izak jutottak Ncczp,ili Gyiirgynck es iiriikiiscinek. A falut a
S,iroser osztotta ket jde.~)

I) liarI', 1". V. - 2) ,>[OIlUIIl. Valicalla HUllg. S. r, T. I. 45. - ~) 13. O. II. 27.-·
.1) VCIIClclI A. gyiijl. -- r.) B. O. 1[. 25-7.
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1421-ben a Bethleneket es Neczp,Uiakat megerClsfti a kinily
Gyoma birtokaban s e rE~ven Lljm beiktatj{tk 6ket. l)

A penzszlike rniatt a Neczpalj csalad egy felsz,izadig sem
tarthatta kezen Gyoma nagynehezen visszakapott felet. Neczpali
Gyorgynek Istvan nevll liet fiL10rok()s IH~lki'll halt el s fgy az 0
gyomai resze lInokaocscsere Neczp,Ui Bal{lzsm, Demeter Mra, sz{Lilott.
Csakhogy ebb61 kikellett fizetni az elhllllyt Istvan ozvegycnek
hozomanyat es leanY{lIlak, Neczp{di Ann{wak, Szakolyi LiszI6 bekcsi
varnagy nejenek, leanynegyedet. Amde Bal<izs Llrnak pcnze nem volt,
s fgy nem fizetett s hozza meg birtok ,Mcngeclcssel se akarta meg
v,Lltani HZ ozvegy es le,iny jogos illetrncnyeit. Ezeknek a tltrelmLik
elfogyott s fOlbiztatt<ik Szakolyit, hogy cr6vel vegye meg a ho2O
mc'lIlY es leanynegyecl {mit. Ennck k()vetkczteben S;;,akolyi 1453.
pUnkosdkor :) menesbeli lovat clhajtatott Gyomar61, aZlItc'Ln pedig
Nagy Ambrlls nevll jobb,igyot fogs{lgba tetetett s azt csak ket
10--10 forintot erCl lovon bocs,'ttotta szabaclon. 2) J454-. febru{tr
elejen 20 frtnyi taksat vett mcg a gyomaiakon, febrll{lr 14-en
pec1ig szcmclycscn idcr,inclllit s Lljm 14- frt taks,it, .s clarab ()SSzesen
16 t'rtot era okrot fizettctctt a Neczp,i1i-rcszen lak6 jobb,igyokka,l, Ltgy
hogy e miatt az emberck kezcltek annan szo'kcliisni.:l) 14,57-ben peclig
minden szolg{tllll,inyt lcfoglalta maga, illet61cg ncje sz,imara. l) igy at:
t{tn megtOrt NcczjJ,i1i Bal{tt:s s 14S8-ban bcislllcrte, hogy a ho2Omany
es leanynegyed fejeben tartot:ik Neczp,ili IstvAn ()zvegycnek es neje-

,,;-., nek 220 frttal s ennek fejeben z,iloglt! lck(iti cs ,itadja nekik az 6
gyomai reszet, hogy addig bfrjak, mig a 220 frtot Ie nem fizeti.:»

Ez hizony soldig v{lmtott mag-,im. Neczp,tli Balazs tQriYk
fogs{lgha esett, feje v,i!tS,ig{lt is alig tudta cWteremtcni. Szakolyi
e~ neje lllegunUlk a v{lrakoz{lst s kcszpcnzrc leven sziikscgi'lk,
tovcibb ze'dogositott,ik GyomCl felet Zcrcncli Tompa P,'tlnak. Ezt azt{tn
1471-ben folsz6!ftja Neczp{tli Bal,izs, hogy aclja visszaGyom{l.t,
mert 6 haJ-land6 a ;t:{tlogpcl1zt lefizetni.U) A fOlsz6lft<'ts nem volt
sikertelen, Ltgy, hogy 1478-ban m,ir Illeg-int Neczpali 13,dazse Gyoma
fele s cz evben az orsz{tgbfro eWtt oly szcrz6clesrc lep a Bethle
nckkel> hogy ha fiorokos nelkiil Imina meg, minden illgatlana a
Bethlenekre (Gergclyre es Domonkosra) szalljol1. i ) 1478. jUl1 10-en
beleegyezett e szerz6cIeshe mag-a Cl kiddy is.s)

1) B. O. II. n - 2) U. o. 63. 72, -- tl) U. 0 72. - 4) U. (), 78. -- ',) U. o. 87.
U) Justh It. - 7) B. O. JI. 90. - S) U. o. 92-3.

-----
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Gyama kozseg Wrtenctc.

IJgy I{Ltszott teMt, hogy a Bethlenek megint uraiva lesznek
az egesz Gyom{lIlak. De sokat kellett nekik meg azert f;iradniok.
Az oroki)s pcnzzavarban lev6 es {Lllhatatlan Neczpali Ba]{Lzs 1419.
m{Lrcz. 8-{1Il a tllr6czi konvent dott visszavonta a Bethlenekkel
kiiwtt es a kinilyt61 is meger6sitctt szcrz6dest s osszes javait
2000 frtcrt Just Anclr,isna!( zilogositott'L cJ.1) Eg-y het mulva
regcbbi 4000 frt ad6ss{Lg{Lt is mintcgy dLtcibl{Lztatja birtokaira
s azokat most m;ir 6000 frtban koti l~ Justh Andras jav{mt. 2)

Sietctt volna m,ir most Justh a dLiogos javakat kczhez venni. Gyo
m{lIl 14-79. 'l.pril 15-en akartamag,lt beiktatni a Neczp{di reszbe,
de a helyszfncn Hal,Lsztc!ki Fodor Osv;it, a budai IdLptalanban pedig
Bethlen OOll1onkos cllcnl11ondott.:l) lVIcgkiscreite a beiktaULst mcg
cgyszer, 1479. dccz. 24-Cll, de ekkor lI1eg Bethlen Domonkos O;t;
veg'ye fiai nevcben mondott cllen.'l)

.Ekkor azt<in hosszu, 17 cves por keletkezett. Ez alatt Beth
len 1. Domonkos fiai az 1478-iki szerzodcsalapj{Ln dltettek kezU
ket a Neczp{t1i-rcszrc s annyira" biztosnak creztek magukat bil"to
]({lban, hogy m{ll' most az ~E:';J'<: kozscget clad bk Szegi D6czy Gcrgely
nek. 1493. elejen mar arnJI erteslilt Justh Andnb, hogy llj fOldesllr szedi
a taks,lt GyOI1l,ln, pedig - mint 6 velte - l11;ir neki akkor a kiddyi
Wrvcnyszck cl6tt nyert iigyc volt, csak az a t~lt{dis beiktatas, birtokha
vetel volt h;itra. Nosza kUlclMt is D6czyra szigOrll kiddyi parancsola
tot,f') majc1 ut6bb megideztcttc a n{ldor elc,li) de mindez l1em haszn{l1t.
1496·ban llgy sarokba szoritotUtk a Bethlcnek Justhot az 147S-iki
szerziJclessel, hogy kcnytelen volt egyezsegrc lepni veliik. A Beth
lenek lemondottak a Neczp{t1iaknak fOlviclcki (tllr6cz-, Iipt6-, {Lrva
megyei) birtoldlllO;t; val6 jogukd)l Justll Anclnls jav,lra; ]usth pedig
IClllondott a bckes- es zarc'lllclmegyei birtokokra emclt kiivetelc
scraP) igy azt{lIl tcttleg sohasem lehctett ]usth gyomai birtokos.

A Szegi D6czycsal{Lc1 aztan egy sdLzadon at bfrta GyornM.
1S1S-ben Doczy FlllOS elz,i!ogosftotta llgyan Ispan G{lInak 700
frtcrt,8) de 1519 ULj{lll vissza vette s Terllcs Simon, Dezs() Albert
cs Bodo Liszl6 ncvii gyomai lakosok m{lr mint D6czy J,inos job
b,igyai tanllskodnak a Lllclasfenekcrt folyt pcrbcn.!)) 1528-ban a
L<crdin,lnc1p'lrtiak hiitlcnseg alapj,in (Doczy FLnos diihiis Zapolyay-

.p;irti Icvcn) elvcttck tolc. Fcrclin;ind Branclenhurgi Gyiirgynek aj,ill-

I) Justh It. - 2) B. o. II. ~J.I-G. - 0) lJ. o. 101. - .1) U. o. I 3. - 0) lJ. o.
108. -. li) II. o. 110...- 7) U. o. 115. - R) B. O. I. 126. - 0) :\ad. It. M;is.
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dekozta s ennek tisztei csakugyan elfoglalttik Gyom{tt, Doczy mcne
set s egyebb j6szagait redig clhajtotUtk. l) Egy cv mlliva azonban
Gyulavara ostrolllzar a1<i keriilt, a Zapolyay-pcirtiak !ettek az urak
Bekesmegycben s igy Doczy is szcpen visszavette GyOlTl,it Hal{Lla
utan U 1534) Gyoma testvercre, Mikl6sra, sze'tllott s ez bfrta meg
.l552-ben. 1553-ban hfitlensegbe esctt s c miatt Gyomcit 1553-
54-ben Olcsarovics Demeter foglalta Ie. De az 1556 ···64 evek
ben alland6an ozvegy Doczy MiklosnCt frj{lk Gyollla birtokos{lIlak. 2)

A torok uralom eloU Gyoma hatcira SZLlk volt. 1425-iki haHtr
j{tdtsa szerint kcletr61 az Ozedlmlomt61 a Kesclyfishalomig terjed6
vonal kl'ilonboztette meg Egd61. Nyugat fele Sl;m terjeszkedhetett,
Inert kozte es Endrod kozt meg ott volt Ny,irszeg.: l) E kis hatci
ron az 1413-96 evckben 3 pt;szta volt: ()zec1, Mikl6s1aka es Teg
lastelek.~) Ez ut6bbi helyett egyszer :.Jyarszeg fordid el6 Gyoma
puszUtjakent,:») de ez mer6 tevedes. E pusztc'tk kozi'd ma csak Ozed
hoJletet tudjuk biztosan megjelolni.

1552-ben 7, 1553-ban 15, 1556-ban 22,156023, 1562-ben
19 btpu uUm fizettek lakosai ad6t.(j) 1562-ben hllSZ itt lake'> job
Mgy'nak volt vctese, 7-nek pcdig ncm. Az el6bbiek 12th von
tato buzat, 10 'h vontatO cirpc'tt fizettek feltized fejebcn. ,) Az
1557-8-iki defter szerint 25 (22 rcgi 3 llj) h,tz volt benne»

Minden adatokkal nagyon szcpen egybev{tg az 1563-iki . iisz
szeinis. E szerint akkor 27 jobbagy csal{ld s fgy mintegy 135
letek lakott Gyom{lIl. A· csal,iclok Dezso, Erd6s, Kctt6s, Szccscny
stb. lleveket viselncl<.lI)

1564-ben valarni nagy baj Wrtcnt a faluban. Vagy \cegett az
egcsz, vagy elfutottak lakosai. Csak c kd okb()l Wrtenhetctt, hogy
az 1564-iki ad61ajstrom ncm vette sdll11ftcisba. III)

Az 1596-iki roml{ts uHlI1 Gyomat a XVII. sz,l1.adban refor
matns vallaslt lakosok s:dtllUtk meg. 1634-bcn Di6szegi Andrc'tst

.rendelik ide pa.pnct!<.! I) 1()85-b~n pedig So!ymosi Boldizsar volt a
papja, de (1)' nagy n)'omorban elt, hogy a tllriaktol alamizsn{lt
kert. 12) Ez id6beli fOidesurair61 csak annyit tudllnk, hogy 1663-ban

I) Munch. Reichsarchi\'. CCIV. f. I. CCIX. f. 36. - i) Dica!. cunscript. - :I) justh It.
-- .1) B. O. II. 25,37, 1)4,96, 115. - ;,) U. o. 89. (;) Diea!. conscript. _ 7) Rel{est.
decim. - 8) Kincst;\ri ddterek II. 20-1. - !l) Ilaan ~I;is. - 10) Dica!. conscript. - _ Il) Iban:
llckcslll. hajdana. 190. - I~) B. O. II. 235.
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Sz()Jl6sy iVlih,ily lllag{uSnak tartotta GyOlll{Lt s oltalom-Ievelet k6rt
rc;i a n;idort6l. l) Lakosai kiizLil pedig csup{LI1 Kecskemcti MildLlyt
ismetjUk, ki 1680 t,ij{LI1 a l'ttr es Szarvas kozt leva hatarI'61 ta-

d>

nuskoelik. 2)

168S-ben Jakosai elflltottak s mid6n 1698-ban a kincst<iri
tiszttartc'> vcgig jarta a b6kesmcgyei falvak helyeit, Gyom,in husz
elpusztult h{dlelyet sz{Lrn!,ilt meg.:l)

17Dl-ben llch{LIlyanlljra megLiltck a regi fal.uhelyet, mert
visszahivogatta {)kct a meg meglehet6s 6pen ,i116 regi templom,
de kCt ev mulva l"utniok kcllett a dLczok elt>!. 1707-ben vagy
1708-ban megint megkiscreitek a falu benepesftcsd, csakhogy ekkor
sem lakhattak itt tovahh ket esztendanel. ] 709-1718-ig Gyoma
lakatlanll1 (L1lott.

;\ hosszLI hlljdos{Ls alatt I'egi lakosai Llgy clszeledtck, hogy
1719-ben ezek ki)ziU csak egyetlenegy, ]ozsa L5I'incz nevii, keI'Ult
vissza. J) A tobbick minel ref. es {tg. ev. vallisll szokevenyck vol
taIc 1719-hcn 27 rossz visk6ban laktak s anny! erejiik scm volt,
hogy a romlacloz6 rcgi templomot kijavithatt<ik volna, hancm (tlli-'
t61ag csak 11 {tdfalll h{lzhan tartott,ik az isteni tiszteleteUl) Ily illa
potban kapta 1720-ban Rarruckern Janos G'yiiI'gy s az () gond
visclcse es p{trtfog{tsa alatt az aeldig szokesre mindcn pillanatban
kesz lakosok meg is csak Illegmaracltak, ann{tl is ink{lhb, mert az
egei puszUlt szabadon haszn{tlhattak. 1729-ben !TI,ir annyiI'a vittek.
az ckkor ll1{tr cSllpa ref. vall {LSLI gyomai lakosok, hogy v{tlyogb61
Llj tcmplomot epfthcttek magllknak.(j) InS-ben ennek helyebe ttj
nagyobh tcmplomot epitettek, de most is csak vrtlyogb6!. .L 791-hen
peclig 12 melle tornyot I'aktak; vegre 1807-ben fclepUlt a mostani
ref. temploll1. Ebben nagy hut tett az ] 816. jal1u,ir 29-iki nagy
feI'gcteg, mert a templom torny,it egcszen levetette. Az 1848.
(lpril 8-iki roppant hiz redig 23 h,izzal egyL'ttt ezt is elhamvasz
totta, de p{tI' cv mlilva JO,500 forint kciltsegg"el a temp\ommal
egylitt lljra befccltek.. 1879-ben a j')rtlyot tiz allel fe1emcltck s rczzcl
fecltek be.

1735-1)('11 a gyomaiak kiiztil kilenczen vettek reszt a Pero-

1) N. R. A. 853/52. - '2.) B. O. II. 25'). -- tl) Urh. et conscript. 0'2./'2.2. - .1) lIarr B.
12. - oj lIarr. B. 3. B. O. I. 282. es 268. J::I'I(, 100. ~l;is adatok slcrint (;)'o:na 1718. okt6hcr
8-;in ncpesiilt he, elOhh semmi esetrc scm. - GJ J::vk. Xl. 132.
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fele l,b:ad,tsban s ezck koziil ncgy tert vissza. I) Az 1739 ..d pes-
.tis sokkal nagyohb ldrt okozott a kozsegben, Il1crt c sz()rnyil
betegsegbcn 485 ember halt mcg.~) MinclamcIlett a lakosok any
nyira gyarapodtak, hogy 17 SO-hen m{tr nem volt clcg ec1c1igi ha
t,trllk j6sz,tgaik tartcisara, hancm berbe vettck P6hallTI'.)t is.;I) I~h

h61 a hatarbOl 1773-ban 3495 (1200 O-()les) holclat JIliivcltek.
Az 1788-iki mlmcres szerint sz,tntOfolcinek haszn{tlhat6 volt haUt
ntb6! 14000 (1200 O-oles) hole!; ,!egeWnck pecJig 14,560; a
naclas mocsar 6328 holdat foglalt cl.·t) (~ppcn a legll10csarasabb
helyekcn, V,tnya es Gyoma kozott, Wbb viUts tcriilet volt s c
miatt mar 1755-56-han hatcirpcr keletkczctt. Vegre 1791-hen
barMs{tgos Mon egyeztek ki a v{lllyaiakkal.·» Ujabb icWhen, hogy
a regell ()n{tlI6 cSllciabaIlai pllsztM is kozigazgatltsilag ide csatol
t{tk, Gyoma haUtra 38,955 kataszt. holclra cmelkcclett. A IcgeM
elkiilonftes a' k()zscg lakosai es a f(ildcsllr koz(Ht megycnkben itt
Wrtcnt meg lege16sziir,' minclj,irt 1832-bcn. Dc a lakoss,tg a
neki {ttaclott leg-clo miatt roppant zllgol6clott s folytonosan per..
lekcclctt llgy, hogy 1834-ben a jcgyzonek cs bfr6nak Ie kellett
monc1ania. A panaszok, vizsg{tl6 bizotts,tgok egym{tst crte~k. (sitk
rcnc!es llrberi per vetett ezeknek veget. H)

1798-ban a Harrllckern-orokosok Gyom{tt a szarvasi r<'tt{thoz
osztott<'tk s {gy keriilt a grOf Stockhammer csalitcl kezere. Neve
zetesen 1806-ban grot Stockhammer Ferdin{lllde lett. De 1829-bcn
vagyon,lt s koztc Gyom{tt is zarlat aiel. vcttek s amint az al(')1
fclszabaclult Gyom,tt 1836-1)an haszon bcrbc ad ta SziUtnyi Lilmanl1
Franczisldtnak, vVodi{lller lVl6ricz nejenek. 1839-bcn pedig ugyan
ennek daclta. M{IT e16z6lcg Stockhammer FerdinAnd j6sZl'tgkor
m{lIlyzoi, Bujanovits Agoston (1812--1829.) es Csepcsanyi Tam,ts
(1829-36.), uradalmi kasWyt s kUli)nlde urac!,llmi epUletekct ke
szftettek ittcn, 1836-ban peclig IlmannFrancziska {ja Wodi{lIlcr
Samuel kt>!WziHt ide Ie gazdc'tlkodni. (sepcs{tnyi, mint {tg. c\'. val
!,tSll. hitfeJeinek p{trtfog6ja, volt az, ki 1830-ban Bcrcnyb/j! nCl11ct
(tg. ev. !akosokat tclepftett Gyom{tra. 7) Ezek sz,tm{tra 1840-hcn
szerveztek lelkeszseget; templol11ot pec1ig 1863-ban cpftettck. E

1) Itvk. XI. 103 -5. - ~) Jk. VI. 37. - 3) Jk. XlII. 311-7.'- 'J) K;irolyi It. R. l. III'. G.
- 5) lIarI'. D. GO-I. e~ D. 179. - U) Jk. 1837. C\' JIGS-Gt>. 1838. ev. 347. - 7) J~vk.

XI. 99. -
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telll plom 1887-ben !eegett, cle az clg. ev. vallasllak hllzgoS ,1ga
csakhalllar hclyre{tIlftotta a%t.

A 1'6m. kath. lakosok s%ama is minclinl<:<ihb gyarapoclott s
a%crt m{u' 184·9-hen kiildottek ide 1elkeszhelycttest. Rencles ple
bani<lt s%erveztek 1862-hen. 1877-78-ban Mro \~Tocli{tl1er Moric%
es neje Atzel Zsofia Hausmann Alajos terve s%erint gyonyorii,
rom{LI1 cpftesm6clll templomot cpfttettek itt ]ezus s%entscges
s%ivcnck tisztelete1'e. A templomhoz van csatolva szent-keres%t
tisztcletere emeltk,Lpolna s ez alatt van <i h{tro 'vVoclianer cS<ilcid
sirboltja.

Mcg ezzel sem elegedett meg a Mr6 Vvodi{lner csal{lcl, hill1em
1884-ben a templom kozeleben emcletes cs pomp{ls berenc1e%csii
{trvah,Lzat cpftetett s az ott nevelt {trv,Lk gondvisclcset (1% irgal
mas ncnck1'e bi%ta.

A zsic16k szama 18S2-ben 139-re ment s J868-ban epftettek
zsinag6g{lt.

A l«)rozs()n 179,s-ben mag-a Gyoma kozsege cpftett hiclat s
ez tartott cgesz 18,sO-ig. EttOl kezclve ket esztencleig kompon
k()zlekecltck a gyomaiak, ] 852-hcn pedig az uraclaloll1 llj hiclat csi
mUtatott. - Nem rcgiben a H{lrInas-l«)r()zstegy <ltll1etszes ko
vctkezteben a v{lros melle)! elvezcttek s az llj mede1' felctt me·"
gycnk vashiclat epitetett. Az {trviz nagy lGlrt tett itt 1816-ban,
tov,Lbb,L 1830-ban. 1836-ban es 18LP-ben a nagy ,termeketlenseg
miatt csaknem ehs6g litCHt ki a lakoss{tg ki'dHt llg'y, hogy a szc
gcnyeket Wbb hCten ,li Utp] {tin i kcllctt.

Gyoll1<l 1719-iki lakoss{lg,Lnak sdllnat legfeljebb l,sO-1'e tehet
jiik. 1773-han 191 telkes johh,lgy, 10'i h{mls zseller, 81 h{lzatlan
zsellcr, 18 iparos es I keresked6 csaUd, vagyis rnintegy 1L~90

lelek !akta. A h;izak sz{tllla 1773-ban 330; 1827-ben 736; 1850-ben
1107; 1890-bc-n 1807 volt. 1827-ben a !akosok SZ,Ll11a S244-re;
1852-ben 7806-1'(1 e~ 1890-bell 10,867-rc cillelkedctt. Ez ut6bbiak
k()zLil 10,207 magyar, "596 nemet, S7 tM, 7 egyeb nye[v(i. Val
!{lsra nezve S03 1'6111. kath; 7 gar. kath; 6 gar. ker!; 698
,Lg. ev. 9038 ev. ref; 2 llniUtrius; 8 cgyeb keresztcny; 305
zsid6.
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Gyoma L830- han III eZf)v;'tross,'t Wn. 184-()- till kezd vc az c.:gyik
rnegyei cskiidt itt lakott, Urn-ben redig szolga.hirtli szek
hely lett. I)

G- y () r f () 1J e.
(G llrre1 <.l e 1321.)

KarOzs-I Jad,'tny ki1zvetlcll szolllszedsi'tg,'tban ,U1ott. Gyi)rgy ncvLi
lakosatol vette I1CVet.

1321-ben it hozzcHartozo R6v6 ncvli halastoval cgyiitt a
Nad{tnyiak egycncs i5senek Barsit isp{lllnak jllLotP) 1433-han 1l1,'tr
azt irj{tk a Rcv6 halastor61, hogy az »:'-Jad;'tny kijzsC'g kOzcpt;n csil<.«:I)
Ebb6! vilagos, hogy Gy6rrOlclc ckkor{tra Ki)riizs-LaMtnyha olvadt.

Gyorgyhaza 1. Fa.bian vafa.

GY6rke.
(Gyurke 1403. Gyerkc 1420. Gierke 1558. Gycorke 156:2.)

GyulM61 nyugateszakra {tllotl. Hajdan Vesze, Alabi{lI1, Gyula,
Szentbencclck es Fovcnycs vctt6k kariil.

Gyarkc Ilevii elsa tulajclollositt61 vagy lakossat61 vette nev6l.
E nev peclig nem cgyeb; mint a Gyorgy licsinyiUljc (GyOrgyke
helyett.)

1) A hat,!r llIultj;ira IlCzI'C 1'. Ii. meg Eg-e, l'oh,t1om es Csudahalla kU7.scgck tOrtcllctet.

- 2) Nad. It. f. 12. - 3) U. o. 12.
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