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~idon a gyomai ref. egyha7,tam'i,c8, Jelen em18kirfl-

tat a nyilvanossag ele bocsatja, tavolrol Bern olyan dulgor
vegez, melynek muveleteben csak a legparanyibb gyo
nyort is elvezne; sot ellenkezoleg oly keserii kotelesHeget ~

teljesit, melynek mello?;es8, a mulasztas vadjaval bmmiin..
ket meltan sujtana. 01y esemeny ez, melyet into pelda
kent fel kell mutatnunk, S oly modora egy minden jora
torekvo prot. egyhaz temploma es 08i fundllsa mp.gta
marlasanak, melynek parjat, a", egesz· vila.gon letez6 prot.
egyhizak torteneteben hiiba keresiink. Megerdemli tehat
Ies nagyon tanulsa.gos Ieend, ha ez em18kirat, hiven e~

I igaz vil~\gitasban ismerteti meg templomteriink l.lgyet,
Iugy a regi adatok, mint a jelenben hozzaJiiz6dott esemeInyek kapcsolataban.

I
t I. A templomter tOl'tenete. A gyomai ref. hivek
~ mint all aJaban varosunkut, ugy kiilonosen e templomtert

lis, 1717. sz:illt{tk meg, 8 templomuk melle ugyanezen
. fundus kaf;tely fe101 valo reszere epitettek a paplakQt is,

if melynek kutmaradvanya mind. e mai napig la.tlwto, a
,jelenlegi meszGsgod6r mellett. E papi lakban 103' esz
.tendeig bktak gyUlekezetiink lelkipasztorai, a kik k6zott
boldogult nt. Davidhazi Samuel ur volt az uto18o, ki ez

loepilletben mar paT evet 8em tbltott egeszen.
~i~ __~ *_
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lVlic1011 e lakahelyet 138 templomtert osoink meg-ie-lnokletEi abtt, az ezen alkalommal meg egyutt tan~c8
8zalltaJe, piacznak itt ekkor meg hire S8m volt, 8em fe~lkdzott va,i'osi es egylul.zi eloljaras<1g, ~ hoI sikator Inizasa'
lek8zeti erdeknek, miut6n reformatus volt a megtelepe-:koveteltetett, s ez Edj{~dtf:l 811en neinlio~y avast, de m~g

dett egesz lakossag. :eszl;evetelt sem tett soha csak egyetlen ember is, vala-
!' IVIidon az uradalom 1817,ben, tehat 100 esztendoveL niint HZ ugyanezen vonalra asoLt kat 8S meszegg6dor

a megszallas utan, Gyoma utcait es tereit rendezte,. eIellen sem, melyek k6ziH az elso all, mind e'mai napig.
fUDdust, rnelyen ekkor mar a jelenleg renova,lt hatodlk' A mit tehat a gyomai ref. egyhaz' osi t6rz8vagyo
templomunk aUt, erintetlenlil hagyta, egyhazunk szaza~ nanak ismert el az uradalom 1817' eEr 1845-oen, a'va

do,s tulajdonjogat elisme:t,e, .mit. ktilonb~n ez idob~~ rOBi: hatasag pedig 1840 es J 861;',be~;' ;~>~e~' n.em' tiinad:
,mar, az 179°/t. 26. t. c. 18 blztOSltOtt mmden megha. hatOva tett az' 179°/1, 26. t. c. valamirlt:,az Idevo?at-"

boritas ellen.' , koz6' egyeb orszagos tor'veriyek l is'.:. ~'z;,ipetoleg e temp-,
E templomter 1840-ig nem volt arkolva es felke. lomfundusunk tulajdonjoga elvitatbat6;.e mit61iink,? E'

ritve, melynek k6vetkezteben tehat meg 1839-ben kocsik flihduson 162. esztenda ata, csak egY" tUl&jd~nos' rendelkezett,
is ~zabadon jartak-keltek rajta. Az elosz6r emlitett 1840Itt., i. a mi egyhdzunk,' nem pedig a! vtiros,l; ktnfJl e' t~j. eiyet~'

esztendoben azonban, a lJi'ot. 1,{o1,segek osi gyalwl'lata: 1en fifszdla felett sem volt soha' hiztalma::
szerillt ch.:lwr meg egy tcstiilctct h:epczctt V:ll'osi e~,

*egyhazi clOljar6sag Mfa), arok es korlat ala vetetet~ f *
az Isten ha,za es az iskola hatranyara volt k6z1eke~es be'r II. A' vita' sarkpontja. ,Ez' egyl teves es' t6rveny-

101e kitiltatott. ltelen telekk6nyvezes, mely 185475-ben" vitbtett veghez,
Midon' rna mar neh. nagysagos Wodianer Samuel! Zsibrik Adolf ur' altaI, ki e' munkalatbaJ( vezetoje' volt.

ur aldottemlekezetil neja, 1845-bell meghalt, nevezet~!Ez' az ember' a becslo-biztosokat, miiJ.'t f ; a! I meg l eletben
urasagunk kervenyt nyujtott be egyha,zunkhoz, azertl1evo' Fekete l\Jih{tly, G. Szabo Istvan :es Olaj'os' Benedek
esedezve, hogy elhunyt neje .pormaradv{tnyait, tornyunk(p61gartarsaink bizonyitjak, mint az r id6beni. becslo biz
ala ~eme~hessl3 ~~. De mert ennek I0egeng~dese, egyha- tosok, meg sem kerdezte, hogy ll:1i' velemenyben vannnk,
~'~n,lf: hltely~iye~ ellenkezett, nem a toro,ny alatt, hanem"templomunk fundusa felol, sot t6bbet' mondunk, H Illtl.i

~,"templow ?ld.alan~l, a, hoI ~ regi papl8;k allt, je161~[ekkor tulajdonjogunkat 15 eszt8udo ata jelzett korl,1,':
hElly,et' egy,haztan~ysunk, J;llit az l~rasag, szives k6sz6nettel,~tunkat is figyelmen kivlil hagyta.

~\ ~~ fog~do,~t" wel~nek kovet~eztebyl~ azutfl,n a h.alott,; Es 'igy jegyezte· be: "Hef. egyhaz! ~pUlet a· pinc
eltemettetett·kozepen." Ebbe kapnszkodtak ellenfelelllk.
- , J\~idol1 i 8:9) -b(:m, egy ugynevezett nagyiskolat akart'i E telekk6nyvezes teves es t6rvenytelell! Teves· es

i: ~~pitt;li egyha,L1un],r, ez eplilet, alaptervet e templom,ternekt6rvertytelen azert: mert a becslo· biztosok meg nem

I' epe~azon r~sz~re te:t~e, le, nt. Hajp,al Abel esperes '!l.)<:ei'deztettek, a mar ekkor' 15' eVe" korlat jelentij"'ge



*

-7-
() -"

fel nem fogatott, s pUspoki. ellg'cdel~' nelki.U . i~'nt~tt eI, ges volt mind n. ketto alainisa j de a llli meg ~ mi a~t
holott ity engedelynek lenm keJl mmden leIr~SJl~1. Az uem tortenhetett, mert piispoki engedely llelkiil I1y ala
orszngos, illetoleg telokkollyvi tbrv811yek {dbl IS Joger- inis~ oelenyugvast telluiok egyaJtalaban ,nem volt 8zaoad.

venyesnek isrnert egyha,zi l'endelet igy sz~l: "Az e~~cs D~'O· A ft: piispoki hivatal pedig ismet nem. adhatott ellge-_

I" testans B~yhazak VR[YOllR, az B[yetBmBS DrOt. B[yhRZ VR[YOUR IS IBVm, delyt, arra, hogy egy eredetben ref. kozseg ref. egyha
a felett az egyhdzi el6ljdr6k onhatalmulag nern rendelkezhetnelr, ~anak 138 eves (ekkor ennyi eves volt) ternplomtere te-.

hanem :11, egyes eg-}'h:lzak minde,ll vagyoJlv:l~.toztat;\silekkonyvileg elirassek, mas 8zavakk~1 t~le el.vetessek. Ily.
Ugyc, az egyhazr:n..egyere.,. kerulet:re ~ngedely n6lkiil pedig, nemhogy az ege~z fundust nem.
beterjesztend6.,. azoknak beleegyezese nelkUI ~ehettek el, de rajta meg szolgalmat sem kovetelhet_

effele intez~edes ~alosuhist nem ,nyerhet." L(l~_~: E~Yh,a,- ~enki is, mi~taIl a, szol~alol~ e~okkenti a birto~ er~eket.
zakat sat. erdeklo sat. rendszabalyok sat. gyuJtemenye.t.! Es megIS e teves es torvenytelen telekkonyvI be-

'r6th Samueltol. La.p: 24. .. " ,,(egyzes az, mely be ellenfeleink kapaszkodna,k, ~olo~t , o~
Egy az ezen rendelet kovetelesenek megfelel0 en- ;naguk is csak a mestersegesen felvert kerdes vltassa

gedelynek egyhazunk leveltnraban hire sines, jeg'yzo-~etele alkalmab61 vettek eszre, hogy a bejegyze3 betiii
konyveink sem sz61nak ilyenrol,' sot ellenfeleiuk sem:nkabb nekik kedveznek, mint nekunk, a kik e teV8S 88
birnak ilyent produkalni. ~6rvenytelen bejegyzesrol egesz mostanaig semmit Bell·

Nem marad hat egyebb kap<Hlzkod6, mint pusztan ;l1dtunk. Persze mert a gyakorlat mast mutat.

esak az, hogy egyhaznak akkori gondnoka, rna mal' bol- f Egy peIuat hozunk reI. A kisreti hazhelyek is ugyan
dogult Feslis Jozsef is elhivatott a hitelesiteshez, ki IlC- lzen alkalommal irattak a varos nevere; de a mely ,_

vet pontosan oda is il'ta, hova muta tt,lk Held hogy HiI' hasonl6ul teves _ t.elekkonyveze~t kovetoleg a,mtan,
iJ'ja ~zt. De hat mit tudta. ez az egyszerii becsuletes j6 I Yaros e hazhelyeket torzsvagyonanak is tekintette, s
oreg ember, hogy az a alairasa mit is jelent, mikor ez rele es jovedelmevel feltetlen szabadsaggal rendelkezett
idoben meg, kLilonosen egy kozons8ges polgar ember)e a mi templomterilnkon ilyen sem tortent, egyldl,mn
elott, a telekkonyv oly ismeretlen valami volt, hogy egy con kivul mas ura nem volt ennek soha, csak egyeUen

ilyen alair<1snak jelentoRegerol sza7"lllik emuel'llek sem gy pillanatra is. Sot val6tlan e~ az allitas is: "fL viae
volt nembogy foga.lma, de megkozeJito kepzelete selH tQzepen cc _ miutcJ.n az a hely, a hoI templolnunk {i,IJ,
1£s hoI van a lelkipasztor neve? A prot. egylulz elnok- :emhogy a piae kozeppolltja, ue piac 8em volt, klilOIlO
Bege kettos, t. i. eg-JJ1<lz'i es vih\gi. Ha mat' hat a ketto en a korlattali korlil vetel uta, mely korlat peL1ig IlIa

koziil, a papot hivtak volna meg a hitelesiteshez, a h- ~ar 39 esztendos.
• pn8zkod6 valamivel erosebl> vohm, miutan a lelkjpasztor ;

a telekkonyvi tQrvenyt t,LIlu]nuinyozni tartozott. Formi~-~

ilag azonbau - /llel't. itt ebben vall a lelJ}eg-- 8zukse-
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II. A .. sikator iigye. E nevre Kl'UCSO Jozsef biro
ur tanitott meg bennlinl~et, egy m'ult evi ol~tob. ho 4.e~;
hozza~k intezettleveleben *), mely level kbyeteI6modorba~;
k~v.anja egyhazunktol, hogy a: templomter iskola feWi
~Ia~o: resz€m: spra;~ort·~hagyjon. S.ot, e. 8i.k,a;t~rt. oly regiI;e~1
a}htJa, hogy bez.aratasa: ellen, tl1takozlk 1'3, es: surgosen
keri, egyh~\ztanacsun~ ez, iigy;re v~natko,z6 nyiiatkozatat)
H:Pgy ezen, atirat, mennyire. meg1epett benniinket t~l~~i
n:,ondanun.k i~ f~le81eges, miutapminclenki jol tudja, hogyI
13~~a~or, a, ne;V,e~etp, l~elyen, nem letezett soba. Ketszer is~;

~erte, e1 ezt maga .... a" var.osi elbljarosag is, t. L 1840-en,l
n~id6u ,e: t~rt k;orbit: ala vette, es 1861-en, mid6n ~gyan7'
afon, he~yre . tette: .. es t~ttek Ie a t~rvezett nagyiskoia alap;'
meretet, hoI lIla a sikator kbveteltetik. Hoi vette hat, a

~~.i, 'birO. ajogot, arra,·. hogy.' ell'o~tsa',a'zt, a mit' e16d~i,'
iqetoleg .. a .. varosi, elbljaJ;osag nevezett esztend6kben al~,'
kO,tott·?.A" kerde~ kulcsa ez: .. .... ')

Egy varosunkbol m~r elyavozottul'i mnber, (tllit6)ag
nagys. alispan ur elott nehezteloleg, szolt a felbl, hogy
egyh<lzunk .. templomteret, nemcsq,k vaskeritessel bekerit·'
tetni celozta," de, alakilag, 'il1etoleg 8zepeszeti sZ,empollt.;,
bol, is renc1ezte eleb~. De hogy czen elt{wozott uri em,
beren kivul, kik volta}r azolr, a kik nagys. alisp{tn urat:
elleniink illformalt6,k, errol a krollika nem bes7.el. Besze,'
l~nk t~l~a~ ~i,es, kimo~djuk, hogy ez ugy. kbrul mcJl~·
]\cS cl'uelre}r l:3zerepeltek, S oly ugyes ke:0ckkel s7.att·ek
titokban miikbdbtt ellenfeleink, n hulot, hogy nz u'gy-'

*) El,kol' m&il', er. iigyhell 119m is Iiniarodllllk: l\ ft311eJ>e~teliri.tkisse kOl'niYolt,

- V.-

mext az 0 mestersegesen ,kierosza,kolt rneghag.yasa.val
takaro7,tak - egesz odiuma nagys. alispan ur szemelye
e)len forduH, es tal'tott e hel~zet mindadc1ig, mig az
aJattomoB miikbdeB Ie nero l~pleztetett a.ltalunk. Bearul
tattunk ugyanis mint olyanok, a kik a varosi elbljarosa,g
levelet v{daszra sem meltattuk" keritesunk torony felo1'
vala,:resze kijebb. vihetese, (13 altal~ban a keritkezesre ha
tosagi engedel;yt nem kertunk. sat., sat, Sot ellenkezaleg,.,
Garzp G,yula Ielkesz e'3 Biro LasJ:j~o, g~<;mp-nok urak" Bze
melyesell mentek, mar; az atiras n~pj~ d,elutanjan a va
roshazrihoz, s oly kimerito valas~t a~ta~. Krucso ur.leve
lere, mely felett nevezett biro ur.. m,~g~_ is megnyug<;ldni
latszott.. A. kerites valamivel kij:~pb. t~telen,eli. (df1Czara,
h9gy, a. mar, sok evvel e~elott, hiyat,albsan, kimuta.tott,
pontig, most sem vitt.G.k ki keritesunket) helyszineleshez I

pedig, Biro Laszlo gonc1nok ul' hivta ki szemelyesen az
elbljaros6got, kik Kato Istvan albiro es Erdey Janos urak
szeJJ;lelyeben voltak a. kerites IH1tarp,9ptj~IJ.ak_ helybenha
g,yas€mal kepviselve. Es imo -. h~1:>~r rni I egeszen tbrve;
nyesen jartunk el - ugy lettun}{. megis feltuntetve, .mint,
a kbzigazgatllsi .hatosagot mellozQ; ,testulet!

Majd megjelent tek. Debrec~ni.,Endre szolgabiro ul'
levele, epen par nappal renovalt tem_plornunk megnyitasa.,:.
nak brbmullnepelye elatt, melyet .~zutan,a" varosl1az~iDal
Biro Laszlo gondnok ul'nak epen s7,ombaton, akartak at-,
nyujtani. Megjegy8z.ziik, hogy e kvelben,. rendelet volt
kiadva keriteslink lerombolnsara azon esetben ha az. . ,.. "
ugynevezett sild,tor torkolatait beep~tene egyhazunk.

A levelct gonc1nok ur nem fogadta el, s; arl'a kerte
oket: "ne hdboritsdk meg: iinnepelyiinketj ftiildj?k el inkdbb majd
ltolnaputdn. "

Megengec1ji.ik - tis:d,elt,· olvuso.L - bogy, nevezett,
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Ilz01gabiro ur, mint torveuy embe1'e, nem tartozott valo~

gatni a na.pol~ kozott; de ha meggoncloljuk, hogy a ell
, p~n ref. egyhazuukhoz tartozik, 8 mint ilyen tudomassal

..... bIrt eg.rhazunk -" fajdalom! elotte is hivatalosan je1zett
oromiinnepenek idejeroJ, nem tetovazullk kimondaui hog /
tole toblJ meltanyossagot vartunk volna. 'J

Es mily jellemzo dolog! A szolgabiro ur levele a'
, iinnepely utan, n~m kuldetett at egyhazunkhoz, llanem' ug;
; megfeneklett valahol, hogy rola 1irt 8em vetWnk tobbe
, csak a mar jelzett tartalomrol, melyet egyhaztanacsunk
; termeben, ,egy delutani alkalommal, maga a szoJgabiro
! ur volt szives megismertetni veliink.

: ' Ezt kovetOleg tortent azutan, hogy a varosi mornok
j tek. Pik6 Pal ur altaI felvett terkep alairasat mindket
'biro ur rnegtagadta. '

*
IV. Egyhazunk onvedelme. Mindenek e16tt a

i 1'e101 igyekeztiink meggyozni el1enfeleiuket, hogy a teves
i es torvenytelen telekkouyvi bejegyzes, kiilOnosen az 6
kezukben." a kik egylu1zunk hivei, s ez alapon
igen jol ismerik a vitas ke1'des tulajdonkepeni erdemet,
oly fegyver nem lehet, rnelylyel benniinket megtamad.
hassanak, a neIkiil, hogy az elfogulatlan kozvelemeny
eljarasukat el ne it8lje. Sot igyekezti.ink hatni leikiisme.

;retukre is, oly peIdakat mutatva fel a kozel mllltbol a
I~eIyekkol szemben onmentsegiikre, csak egyet1en er~et
IlS nem voltak kepesek felhozni.
I 1VIegkerdeztiik oket ugyanis, hogy:

HoI volt a varosunk el'dekei felett je1enbell oly ki
hiinoen orkod6 figyelem akl\Or, midon a Debreceni Endre
11' es a Janosi tegtverek melletti maIomtereket; ail nra.

11

ualOlll' meg alig pal' evtizedes konybakertjet; a' VarOB.

alt<llullk iskolai helyisegiil megvett ketto8 malomfundu
Btl,t; az ngost. hi tv. IH~met atyafiak templamteret j Grimm
Samuel legi alakjaban jol ismert udvarat; a nagypince
mellotti lej6.r6l', es az cndrGeli utcan altalullk elaclott
~nalomtert kerites ala vettek? Nero lehetett volna-e eze·
ken is hasonJo, sot tah111 meg valamivel tobb ala,pon is'
J

pwigalmat, illotoleg sikatort kovetelni,' s tulajdonosaikat'
~eriteseik lerombohisaval megfenyegetni? Vagy talan·
~sak mi lettiink jelenben, ama meltanylatot, B birtoklasi,
peket nem erc1emlo 9/1 o-e v{trosunk lak6inak, kiknek azt,'
,a mit TIu1sok haboritatlanul elveznek, elvezniink' nem .
,szabad, holott peclig a mi tula.jdonjogunk meg anrian"
datal6dik, mikor e varos minden lakosa I'eformatuB volt. ~

Bizony Ilem csekely mertekben fajhat nekiink tudui es '
erezIli mind ezeket, sot latni meg azt is, hogy miclon"
,- b{tr Hzepeszeti 8zempontb61 e8 minden tekintben igen ~

helyesen ! - a helyueli rom. kath. egyhaznak, varosi·
es sat. hatosagunk,a melltlt.te elvonulo utcabol 190 cen
timetert engedett; addig minket ugyanok, t. i. sajat prot. "
hitfeleinl< haLlOJ'iinak osi biJ'tokunkon, a helyett, hogy or
vendenenek inkabb haladasunk, s ebben varosunk sze
pitese felctt, lllely aldott buzgalma egyhazunklluk,
lll;lr <,sah: azon oluuH fogva is tamogatasuh:at erde
,mellie, r:n.iutan a 1~6zigaZigata..si te
':ren se:r::o..r:n.i olyas clolgot ner.:o.. tud-
.::i.:-:tak: felr:n..u ta.tni." a r.:o..i a nagy k6-
zonseg oly kiva16 elveZietere sZiol

;galna." mint a mind a mi templomtl{ritnk sdtakertjeleend
terviink szerint. "

De minden hasztn1an volt. Szeimelyesen megkeres- '
tuk tehtit llle1tos{tgos Beliczey Istvan f'oispan QS nagr
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sagas' kir. tanacsas Jancsovits Pal alispclnlirakat, kikerve-' A bir6 mint ilyen, a kozseg tkepv-i~e16je tagadlmtat.
az' el8'o becses velemenyet, s' egy surg6s kervenyt riyt~tv4anul; ily nagyfontossagu tigyben iaz.onban, mint a roina
be' a masodikho7J, zaklatott helyzetiinkoll val6 javitastemplomteriink tigye, tartozott ,kikero:i:~ varosi kl~pviselo
celjab6L gyilles velemenyet es meghatalmazasat. ~ Demertezt

. ~em, csinalunk titkot a nyilvanos dologb61, bogyme1l6zte, es megis kezdemenyezett, kellett nekunk arr61
t; 1. 0' m~lt6.s{tg,~ ,~ ki epitkez8ailnk irant eleit61 fogvagondoskodni, hogy a kepviseletn.ek .~ t~hgyball nyilat
nemesen erdeklodott ~ m81tanyolta allaspontunkat; szi.kozni alkalma Iegyen.
vesen: tidvozoite kozj6ert hevii16 torekvesiinket' a na' v I, "L' "1" Uk" , t melle'ke.lJ'iik" a mint ko-. , . ' gJ -, ,.D gYll es Jegyzo onyve "','
sagoS! abspan ur pedlg, azon kijelentessel fogadta el vetkezik: '
surgos' ke1.'venytinket, hogy a val6di szempolltb61 bead-)"·'" ,

v~ny~n~,{: ~ol~7tan, megismel't iigyet, --"- a torveny k6rla--Gyoma kozseg kepv. testUJetenek foly6 1879. evi nov.
tal' kozott;, erelyesen fogja: tamogatni, s erdemleges ki-':30. napjan ta~tott rendkivtili gytilesenek jegyz6konyve.
fejleset e16segiteni; Az ide vonatkoz6 tigyiratokat nem" J lIta k : '
t "kk"" . eenvoesszu . azze, mmtan e szerepcsere, illet6Ieg fellepestirik
-, csnk, oda, cclozott; hogy a.ltala az ugy a ke1l6 kerek-' Elnok: Kruchi6 J6zsef bir6, Kata Istvan albir6,
vagasba igazittassek), s' id6t nyelj unk megtudhatasarg I Erd,ei J an08, Eiler Gyorgy, Bir6 GerzBon, Csala J 6zsef,
annak" va:vosi kepvise16 gyiilestlnk ez tigyben mint gan- Cs. Szab6 Gergely,. I~rnc:lio Gab~r, I{ovacs Jano~" Bir6
dolkodik?) .Janos, eskiidtek, Blro Peter, QlaJo8, Benedek, BIro Al-

Mag2J ,tek~. Debreceni Endte szolgabir6 ur volt te- bert, Bene J6zsef,. Kruchi6 Andras, Biro P. Istvan, Pik6
hat:' most~mar. hivatva, arra; hogy e16bbi eljarasaik mel-' l}Na, Nagy A. Andras, H. Kovac~ .Andn),s~ Szendrei Ger

. 16ze,seYel,~ azon vegzest hozza: "ez iigy' a' birtokbiroaag'- zson, ~ruchi6 G,ergely" Feket~ ~ndras,,, Ei~er , Mihal~,
hataskorehez: tartozik. Szereto Imre, Olah Istvan, Rata Jozsef, PUSkl Peter, K18

Ezen: az alapon kerdezhettiik a,mtan most mar:" Balint, Nagy. Andras, Fekote Mihaly, Gsapo Mihaly,

.,.,kicsoda is hat az, tu.lajdonkepen., ,Grim~ S~muel, ~Iei~ Adolf, Pik6. :ra.!. k. mern~k, ~.

f akiegyhazu.nkkalperelni akar'? Szabo Gabor, Garzo Gyula, DebreceUl Endre es Vl
Figyelembe kell venn link, tisztelt olvaso, hogy Krucs6 do,vszkl Ferencz jegyz6,

I biro-urat, arra,hogyfundusunk tulajdoni jog-at megta-· 57. Eln,ok a gyillest megnyit.va, e16terjeszti, hogy a
madja,'. nem hatalmazta leI senki sem, ha csak hogy ily' jelen leepv. gyiiles 26 kepvise16 kivansa,ga folytan az
meghatalmazasnak (helyesebben talan: neb batoritftsnak)' 1871. evi XVIII. t. cz. 58-ik §-a ertelmeben lett ossze
nem vette azok alattamoskodasait, kilmek neveit a s20l- hiva; targya a helybeli ref. egyhaz altaI korlilkeritett
gabir6i hivatalban :tort8nt targyalaskor sem merte be- templomteren, nevezeU egyhaz altaI jogosnak, illet6leg
vallani. ' le,t~zQn~k el nem ismert atjaraa: fe~tart~F.la, yagy elre-
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azonnal meghi telesittetett, -
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K:ru.ch16 ::TOz.se:f. :rn. k.
eln6k.

""'V'idoV"Gzky Fe:rencz., :rn. le.
jegyzo.

*

GYOl1lit ki)?,se cr lJe~setJ' e., r:>

A torteneti hiissg koteJe7. bennunket., annak meg·

Gyo~a kozseg b~pviselotestii1etebeismeri, hogy jegY7.esere" hogy ,D~bre('eni , Endre kepvise16 ,~r mar
a gyomat ref. templomter, a kozseg mernoki fel-! nem volt Jelen, mH]on e hatarozat hozatott, sot ha a
vetel szerint, a gyomai ref. egyhaz orok tUlajdona,~ gyiiles vegeig kozotttink marad i8, nem szavazhatott
8 ennek kovetkezteben a kepv. testtilet e teren volna vellillk, miutan a jelen volt osszes kepviseI6k ko·
semmi nemu szolgalmi jogot nem kivan, ss nem' zott, {j volt az egyetlen egy, a ki felsz6lalt, s vegkimeriiUsig
lat sztiksegesnek, sot a telekkonyvi kiigazihlsho7, harcolt elleniink. l\Iindent megkiserlett arra nezve, hogy
miutan a helyszineles alkalmaval a templomter te~; elejtse a kepvise16 testtilet ez ugybeni nyilatkozatat. 
rulete teve8en vetetett fel, s az meg a helyszineles: Majd kesobb 11em akarta elismerni, azon fl[yhazjO[i SZell·
elott is bekeritett terulet volt: orommel nyujt 8e.' Dont fontossagat, melyet jogosnak lsmer el a telekkonyvi
gedkezet a ref. egyhaznak, 8 e kiigazitast erkolcRi: birosag, 8 meg is me1l6zte volt a templomterunk be
kotelessegenek osmeri, egyszersmind azt is kijelellt.: jegyzese alkalmaval. Es ebbol kifolyolag, erovel a koz
Yen, hogy a kozsegi eloljar6sagnal~: segi torveny 103. §-at akarta eljarasunk zsinormertekeve
ez ugyben tett ed.d.igi le:peseit~ tenni. Amde mi maskeut gondolkodtunk, miutan neze-
:r:x::l.agaene..k el ne:r:n. is:r:c.eri_ 1 Mink szerent, az Bnhazjo[i allaSDont BS a [Yakorlat, egy~ltala-

, .. . han meg nem engedtek, hogy :r:n.egtorni en-
~ M~l~ hatarozat ~eger6sites es ervenyesites ve-l ged.ve a. jogfclytonossag reszun

gelJt Bekesmegye ~ekllltet~B torvenyhatosagahoz hi~;~ k6n leva e16nyeit.,. e k~rdest a 103. §. ke-
vataloB uton feIter1esztetm rendeltetik 1 l'ote'b ... ,,]
,J • . '" e gyurJl1c

, Ezzel a kepv. gyiiles, _ miutan a jelen jegY7.0-: :Meg kell jegyeznilnk - tovabba - hogy e gyu-

- IIJ ~ r

kesztese. Ennelfogva felhivJ'" ., 'el I " k' . 1" konyv t\ kepv. gyiiles ~Utal, ,,(" J (~ll eno epVlRe ()ke~ .. ,
ezen i.lgy elbirclJasa,ra 88 rr.8g()1(1~ 'nr" l~f' tl. . cinok altai berekeRztrt,et.t.

« '. 1 , . "f)<t ,", 1\ III lOgy 1l1.01lbal

e7,en {ttjaras jogosultsaga.nak kerd8Seb6l kifolvolag I R, k . . 11,
gan~ az uJonnan koriilkeritett templomter i:)rok tuln'
~onJog{~nak kerdese is felmeriilt, 1\ k6pvisel<'ltestiilet 111e~:
allapodasa folytan elnak a kovetkezQ kenlest intezte h

kepv. gyiileshez. !
I'

Elism.eri-e a kazsegi kepvisel6testiilet a most ujon.!
nan bekerItett templomtert a gyomai ref. egyhaz tel'es
88 koI'litlan arak tulajdoni joganak? minele folytal; a

jelenlev6 kepviselok altaI egyhangulag a kovetkez6 !la.
tarbzat hozatott:

".
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lese.n az eg8sz elaljarosag, s6t maga Ktucs6 J6zsef' 'b'i1'6\ki5dekedes nyilttere volt, kirekesztetteazembercket iPl t

ur IS vellink szavazott, mely tetteben nyi1v£tnos bizon ~ ~vagz'e ~ys aJtab hat6sagi engedely nelkiil bekeritett ](07.

sagot .tett a fe16J, hogy nem kivan tovabb menni azo~_ :teret bezaratta, es a kozforgalomb6l onhatalmulag kivette.
'. kal, Ink a tamadist a vegletekig akarjak fOlytatni. I Belatta maga a tobbszor tisztelt ref. egyhaz is, hogy

V. A varosi kepviselo testiilet hatarozat 18zen eljarasa jogtalan, s hogy annak legahibb a jogos
ellenbeadbtt felebbezes. E ve7,erszerepet, Dr. I(~ \sag latszatat megszerezze: f. evi november h6 30. nap
Istvan, varosunkban keyes idovel ezel6tt letelepedet~para kozsegi kepviseleti gyulest hivatott. egybe, melyen
iigyved vallalta magi1ra. A kados hatter tehat derillni la ref. egyhaz presbyteriuma mint legnagyobb reszben
kezd! Felebbezesuk szaveget, a hitelesen kiadott maSQ. ,kozsegi kepviseleti tagok is kinyilatkoztattak: hogy a
lat szerint, ide mellekeljiik: tbekeritett kozter a gyomai ref egyhiz orak tulnjdona.

; Mi, es kivuliink meg ezren es ezren, a kozsegi kep
~viseleti gyiiles ezen hatarozat6.ban nagy serelmet hitunk,
es azert az ellen

, NagYBagos kir. tanacsos a,lispan ur! A gyomai ref.' ~ f e 1ebb e z ii n k:
egyhaz temploma a piacz kozepen van. _ Ezen piacz:: Mert: a kazsegi kepviseletnek nem all jogaban
kozter, kozj6szag; - kazvagyona minden embernek u \semminemii. kozvagyonr61 lomondani, mar pedig a gyo
k~zsegbeI.ie,kne~ ugy mint az ic1egeneknek, epen ~gy ;~ai ~~f. egyhaz a,Ital b~keritett el~oglalt 88 elz{trt koz
mmt a vllagosag vagy a levego. _ Ezen kozteren mint ~ter kozvagyon, mmt alear az orszagut.

,. nyiltteten ekkoraig az emberek szabadon jt1rhatt~k, s6t . A 'j. alatt becsatolt telekkonyv is mellettiink 8z61.

nem regen: ez elott 20-25 evvel a kocsikozlekedes is : E 8zerint a telekkonyvek szerkesztese idejeben, mint
i: gyakorlatbah volt. a hiteleRites is bizonyitja; ugy a ref. egyhaz akkori gond-

Amidon ez 8vhen a gyomai ref. egyhaz a templo< :noka Fesiis J6zsef, valamillt Gyoma yaros e1()1j£tr6s{tga is
I mat renovaltatta, szabadsagot vett maganak arra, hogy ~a ref. egyhaz temploma karul leva teret kozternek val

i' azt be is kerittesse, egy reszet pedig a szomszedos is- tlottak 8 mint ilyen telekkonyvezve is lett. Annal furcsabb
II kola-epiilet kertjehez csatolja. ftehat, hogy a serelmes hat(trozat telekkonyvi kiigazitast

, l

II A bekerites -, ugy sz6Iva - koz6haj volt, mert a ;emleget, melyhez a kozsegi kepviselet llorommel nyujt
II nem reformata vallasuak is ugyanazon indokokb61 mint !,eegedkezet.«

~agLik a refotmatak, a v~llasi erzulettel megegye1,tet.' A Mnyeket ferditeni lehet, de tagadni nelll!
hetOrtek hem tatjak, hogy a tetnplom kozvetien kOl;~-;' Igy tortent, hogy bir a jogyz6konyvi !l~ta~o1,a~n',

I lehe lovak,. tehenek, sertesek, libak stb. 11a1,i albtok ta- iterjeszked6 ref. egyhaz toll{tb61 folyt, min/d,,';:\;' r,ruell,~t~ l~'"
" ~lyazzanak; - azonban a reform. egyhaz ezen ikoz6Iul' (ezen. melyen tisztelt ref. egy~...~ , ta ~tl}latott meg "

Jon tul'mene, s a kazterroI, meiy ekkoraig mindig a (annylt, hogy a sz6ban lev~~~~~~K~: ~ ~18g1l{t~b js
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A masolat hiteh3ul:

Rat z III Ii t Ya 8 m. k.,
Bekew megyei kOlig-. kiBdo.

*

vitas, a mint hogy mas kiilonben nem is lett volna szuk Kegyeskedjek kifejtett indokaink alapj[\n Gyoma koz
sege a serelmes hatarozat1'a. ,Beg kepviseletenek 1879. evi novemb. h6 napjan a gyo-

A mint a kozsegi kepviseleti gyiiles eloszlott., ~- mai ref. egyhaz temploma korl'Ll elterii16 kozter tulaj
az elott mint a hatarozat felsobb helY1'e felterjesztetett, donjoga tiirgyaban kelt hatarozatat mint torvenytelent
s ott j6vMlagyatott volna, - kapta magat a ref. egy'megsemmisiteni. - NagYHagodnak IDely tisztelettel ala
11a7., a bekeritett kozteret onhatalmulag beC8ukattu, B zatos szolgai : Dr. Kiss Istvan sk. gyomai lakos koz- €IS

az6ta azon keresztiil az atjaras be van szllntetve. :va,lt6 iigyvec1, Pap Gabor sk. gyomai lakos, Szilagyi
A kozvagyon fentartasa es rendeltetessze.rii hasz,; Istvan sk. gyomai lakos, Klein Adolf sk. gyomai lakoB

nalhatasanak biztositasa a politikai hatosagok koteles": keresked6, R. Kovats l\'1ihaly (az az R. Kovacs Mihaly)
sege, s bar a helybeli hatosagok - eloljarosag es Bwl· J(eri Imre, gyomai lakos, Vatai Laszl6 gyomai lakos,

. I

gabir6sag - maguk is naponkent erzik a kozter elza'~Nyilas Janos, Bodon Laszlo gyomai lakoB, Grim Samuel
rasanak hatranyait, daciara ezeknek: eddigele semmlt gyomai~ Vido Istvan gyomai lakos, Sallai Sandor, U. Izso
sem tettek a kerdeses kozter nyitvatartasa erdekeben. ;Janos gyomai lakos, Tokai Gabor mk. gyomai lakos, It

Nagysagodnak kozvetlen tudomasa van arrol, hogy, KrutsotLJozsef gyomai.
it gyomai ref. egyhaz altaI bekeritett tel' kozter 8 nem

• I

a ref. egyhaz, hanem a nagy kozonseg tulaJdona. .
Ezen koriilmeny tovabbi bizonyitasara hivutkozunk

az idez;n,rt telekkonyvre, es az embel' emlekezetet meg·
hal ado gyakorlatra, mely szerint a l\:eI'deses teren a
ref. e~D'IHiznak egy talpalatnyi ftildje sincsen, mert

IlH\g a tcpmlOlllUI{ is Ilulsen epiilt, azaz: a nagy Ez tehat az a reank nezve felette serelmes felebbe

kozollseg' piaeau. , ZeS, mely alatt midon a neyeket olvasBuk, Bzegyenpir
Azt meg gyakorlatbol tudja nagysagod, hogy e ter szokik fel arcunkra. Mily szavak vannak szajukba adva

it szabad kozlekedes nyilt tere volt mindig. azoknak, kik altaI vadat emeltettek es tamadast inteztet-
Ezen okual fogva alazattal kerjiik nagysagodat, -:tek, sajat 8zent orokseglik ellen. A felebbezes iroja Dr.

meltoztasek addig is mig jelen felebbezesilnk elinteztetik, ~ Kis Istvan iigyved ur, ugy halljuk rom. kath., ket alciiro
a gyomai ref. egyhdz cilta! onhatalmulag elfoglalt es elzcirt koz'tnozesvallasu; a tobbi pedig mind reformatus, a mi bit
teret a nagy kozol1seg haszndlatciba as birtokciba adni} S ouze1feleink, a kik vel link egyiitt e letalapjaban megtamadott
kapuinak cillando nyitvCJ tartciscit elrendelni. templomba Jarnak.

Tovabba, meltoztassek jelen felebbeze8iink~t Be~te8; Nehany pontot meg fogunk vilagositani.
varmeg.Ye tekintetes torvenyhn.tOsaga ele terJ8szte11l, a Azzal va.doJtatunk milldenek elott, hogy _ szabad-
a hoI alazattal esedeziink az inlnt: 'Hlgot vettullk magullknak 8 a hat6sagi engedely nelkiil

I

".

"
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bekeritctt b:ozteret (?) bezarattul{ cs a fOl'galomb61 Id· .. A tovabbi alliUts: mi e1 kivflWnk meg ezren es ezren

vetti\lL (?) C1 kozsegi kepviseleti gyiiles ezen hatarozatdban nagy 3~rel·
IIa valaki egy oBi fundust, 162 es~tendeig hiborit~ met ldtunk sat.

hatlanul birtokol, rea templomot es paplakot epit, B ezt. HoI vannak ar.ok az ezerek es ezrek? Nem kimeri~

egyszer lllar 39 esztendovel eze16tt oekeritette, maganak tettek-e tA.madcSink minden erejoket, nem hal'mltattak-e,
a virosi hatcSs6gnnk 8zem6lyes kozremlikodese mellett:. nem prcSbiltCL1<-e fogJoslli az embereket, 88 az ezrek 8S
mi m6don lehetett ott ,,87,abadsagot venni" erteni nero ezrek - leszcilltak 15-re, beleszamitva meg magat az tigy
birjuk. JogfolytonossCtg, 8 ebbol kovetkezett c8elekmeny~ved urat is. Sot lei fog tunni 80raink kesobbi folyama
volt ez, as semmi tobb, mit vil{tgosan igazol emlekira- I ban, hogy a IG-oWs sr.am is nagyon leolvadt mar.

tunk elsa resze. i c!gy tortent - folytatja tovabb a felebbezsB - hogy
A masodik feltunabb vael: hogy jogtalan (?) eJjara;~ bar a jegyzolronyvi hatarozat a terjeszlredo (?!)' ref.

sunlOlak a jogossag latszatnt lriv~tntnk megadni, az altaI,; 'egyhuz tollab61 folyt, mind a melett ezen melyen tisz
hogy a mult evi nov. 30-an cgybehivatott kcpviseleti gyii-., telt (mily jcllemzo gunyoI6das!) ref. egyhaz sem taga~.

leseu, 8 ref, egylulz preshyterinma, mint legna~yobb (??l-hatott meg annyit, hogy a sz6ban lavo kozter (?) allapota
rcszben kozsegi kepviseleti tagol{ is ldllyilatkoztat~a.~{ (???): legalabb is vitas, - a minthogy tnaskUlonben nem is lett
bogy a bel{el'itett koztcr a gyomai rcf. egyhaz orok tu-,', volna 8ziikseg a serelmes (?) hatarozatra.
lajdonn. , . E pontmll tagadhatatlanul van egy kis igaza Ki~

Kijelentjuk, hogy a .iogossag 16.tszatara ott semmi Istvan urnak, a mennyiben azt csakugyan beismertlik 88
sziikssg sem volt, hoI a felebbezes altaI jogtalannak ue-: beismerjiik mi is, hogy a sz6ban lev6 telliplomter 8..1
vezett cselekrneny, a jogfolyton08sag kifolyasa volt. Bizo- lapota vitas. De hat aztan csakis az allapota, az
nyitja ezt "Emlekiratunk" edc1igi folyama. Azt pedig, az allapota t. i. melyet a teves es torvenytelen beirasba
hogy presbyteriumunk, legllagyobb resz;ben *) kozsegt kapaszkod6 ellenfeleink 88 timad6ink hoztak e vila.gra,
kepviselo is volna, nem sziikseg bizonyitanunk semJni~. :n.en:l. a koZjoert, de.:a:n.e11ekercte
vel, miutan e legbol Impott allitas magaban hordja bi~.. kekbo1, a rne1yekro1 besze1 .varo
rftlatat. Vegre pedig, hogy mi nyilatkoztattuk volnakisu:n..kba:n. :na.ar az U toa!. gyernaek :Is.
azt, hogy II a bekeritett kozter a gyomai ref. egyha.z Igaz hogy az, lei ellen a tamadas foel'eje intezve
iSrok tulajdona" - e haS>ouloul konnyeimii allitcist megca~ van, s altalaban mint egyhciztanacs, korunk uralkodo esz
folja mngaa gaiadul megtamadott hatarozat, melyet feli mei altai haUer'be sloritott nevet viselUnk; mind e mellett
allasfw..l szavazott meg az egesz gyules, egy-szivvel-le, is azonban, feleli1elt fovel vagyunk batrak itelet alft bo

lekkel. . csatani azon kerdesnck elcl.ollteset: az igaz lln:;,afi~{Ig: e~

*) Egyhaztan:lcsunk tagjai kijzolt l:J kepviselo van, jelen volt k6ziilok 8. TolJb·va16di k07,muvel6desnek javara vagy karara elLink e '( A
, sege e £'z~'tm 37 kozott? mi eletcelunk kozos edes hazCtnki.idvevel, S 01ltl1datuIlk
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oly nyugodt, hogy eddigi elja1'3sunk, zajtalall miikode. tan kozakarat nyilvullitasaval el is fogadott. MiI.r mas
sunk intentiojat m6rlegolvo, aligha l(~hct okulIJ{ cIJen nz()~~ ertelme van ellIlok igy, mint ligy, a mint ezt Ki8 ilgyved
elOtt mcgl'il'ulni, h:ik dnlakod ..isuk Jiiizdtcl'cve jelclllcg"ur eloadja.

b. teml,lomtel'iillket vlilasztott~il{. Ime tehat ilyenek azok' LegjellemzalJb resze pedig a faleblJezesnek, ez a

az - all~potok! .pont: "a kerdeses teren a ref. egyhaznak, egy tafpalat.
, Azzal is vadoltatunk a felebbez8sben, hogy - te:r.. nyi ftHde sincsen, mert meg a templomuk is masan epult,
jesZikedni akarunk:. Nem mi vagyunkce~az az: a nagy kozonsegpiacan".
G ' I

yoman az "ecclesia dO:rr:l.i:rians" 1717-tOl': By vegletig vinni a roszakaratot, ily felebbezest
fogva, mind e mai napig, letszamullk es eronket tehratni ala reformatus emberekkel, Bajat egyhazuk, temp
kintve? S a helyett hogy noveltiik volna 6si ternplotnhOInuk eB annan j6zanon felfogott. erdekiik ellen, 8 e mel-

o teriinket, a torony elott es a kastely feloI, nem enged":.lett meg - ily hangon beszeltetni velitk: oly eset va16ban,
tiillk-e inkabb beiole a piac javara? Igy tiinteti ezt fe( melynek parjat, a fold kereksegen leva osszes prot. egy-
a 17arosi mernak ur altaI felvett terkep is, melyet a kep}haz,ak torteneteben hiaba pr6baljuk keresni. .
\Tiseleti gyulest kaveto napon, a helyszinelesnel jelen vod: Es van a folebbezesnek, szanalmat kelto reszlete iR.
albir6 es eskudt urak is hitelesen alilirtak. Nem terjesz.:.KIein Adolf es Grimm Samuel urak ugyanis, a mar is~
kediink tehat, csak oly aldozatot 6hajtunk hozni a se:; mert hatarozatot kimondott kepviseleti gyiilesen jelen
takertte alakitas altaI, a nagy kazollseg javaraj inelyet'voltak, veliink szavaztak, B ugyanezen a napon az ezen
:elismeressel fog emlitni az ut6kor, Iegkivaltkep akkor,'hatarozat ellen beadott - fOlelJbezest iH alairtak. Mas
midon mar mi; a kjk e J'oert kiizdottlink rerreu elpOl" 8zavakkal: hataroztak es azutan, fOlebbeztek - 6n~

'0 ,

lottunk, es einemul minden partviszaly. . ::r.:r:::l.aguk ellen! Az ily eljaras felett felesleges
Az avadnak Iatsz6 kifejezest pedig, bogy a hataro!, a bira.latot nekiink kimondani. Csak bizonyos esernenyek

zat, a ref. egyhaz tolh1b6l folyt, csak ugy ertendo, hog; sajatsagos tal,ilkozasat jelezzuk tehat, a mint emlekeze-:
a rogton megiratni kivant hatarozatot, tek. Vidovzki Fe~ tukbe 6tlott az emlitett nevek egyikenekJ leirasanal. Klein
renc varosi fajegyzo ur - erosen izgatott helyzeteben *) -,ut boidogult ipa hazanak kigyuIadasa hozta 1848-ban
aehogy sem birta ugy megirni, hogy sorai a hatarozutotegyhazunkra azt a nagy pusztulast, midon Hibb epUlete~

hiveb visszaadbik volna. E kellemetIen helyzetbo( men.~·ink kiizott, szep templomunk is leegett. Ekkor egybazunk
tette hat ki ot egyik ref. Ielkipasztor ur, mid6n egy ~., egyik oszlopembere, a felhalJorodott nep diihe elOI meg
tanacsterem zold asztalarol felvett ironnal megirta rogto:'mentve, e 8zinten Klein nevet viselt oreg urat - mint
nosen a babirozat 8Z0Yeget, mit a kepviselotestiilet aztt(ertesiiltiink - pineejeben tobb napig rejtegette es tap,.
-'--- lalta hiven. A vo vaiJ'on nero e 8zivesseget akarja-e most
~) Szemelyileg volt kiese erilltve kellemetleniil' d I k k" tk ' J

, te~-I·antemtbe )r·
ne

• OTe, eJ:TD~:I' viB8zaszolgalni? A 8zivre a kezettKlein ur!!! a hamvai-nyeit I\r;utan, 'G (~y Ielk€st itt, minden J( l' I ozerenCBe~en 0 ' '

hliritotta. . '~b61 falepult egyhaz neveben mondjuk ezt, ..
----------------------------------- -
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J6zsef -' ha j6l ertesiiitiink? - atallott

I{eri Iml'e, m. k.

Nyilas J{lllOS, ID. 1L .

B. Izso J auos, Ill. k..
Sallai Sandor, m. k.

Tokai Gabor, ll1; k.

Vatai Laszl6, m. k.

Vido Istvan, m. k.

Bodon Laszlo, m. k.

R. Kovacs lUihAly, ID. k.

Csnp6 lUilllUy Ill. k.
presbyter.

Biro Laszlo m. fr.
gonunok.

EI6ttiink nint tanuk el6tt:

Tagac1hatatlan dolog, hogy ezen magukat felreveze
tetteknek vallott emberek, e nyilatkozat kiadasa altaI
igyekeztek helyrehozni tevedesllket, s megnyugtatni ha
borg6 kebluk gyatr6 6rl'.eseit; de nero maradt-e ott megis
sziviik feHOken az a szegyenerzet, mely valahanyszor' e
teves lepesiikre visszaeml6keznek, mindig fogja 6ket ke:'

'seriteni ? !
. R: Krucs6

VI. A tettiiket megbant elairok nyilatko~a.tat.sajat egylulzunk szent erdeket es tulajdonjogat tamadtuk
l\Iid6n ezen emberek tudoma£t nyertek azon felebbez 8r meg, mid6n az e16ttunk csak reszben ismertetett folya:.

tartalmar61, mely nev6kben is benyujtatott; annyira elke: modast ah1,irtuk.
seredtek, hogy vegletekt61 lehetett tartani. A nagyobb' Fa,jda.lmas szivvel es iszonyu keseriiseggel nyilatko~
kellemetlenseg te!l6,t, az nltal lett elhnritva, hogy e nyi· tatjuk ki tell at, hogy 81mek a felebber.esnek tartaIma~

.latkozatot allitotUik 1;;:i, mely itt kovetkezik: t61, melyet Dr. Kis Istv{m ugyved ur altalunk alairatott
Nyilatkozl1t. . undorral fordulunk el, nevezett iigyvedet, a ki celja esz:'

Oyoma varos kepvise16testulete, foly6 evi noY. 30~ankazeiil hasznalt fel benniinket, mai napt61 kezdve, ez
tartott uleseben hatarozatilag egyhanguan elismerte, hogjUgyben tabbe nem tamogatjuk, szemelyiink kepviselo

a ref. templom mern6kileg jelen alakjaban felvett, 8vas· jeiil nem ismerjuk e1.
rostellyal bekeritett fundusa, illet61eg beltelke, nevezett, Kelt Gyoman, 1880-an Januar 2-an.
egybaznak oly osi tuhtjllona, meUyel es melynek javec1el: .
meT"€], 1717-t61 fogva, mind e mai napig feltetien Bza·'
badsa,ggal rendelkezett. S habar e hatarozat a jelen volt .
37 kepvise16 altaI mondatott lei, Dr. Kis Istvan ugyved
megis ugy tuntette fel el6ttiink a dolgot, bogy e vegzest
nem a kepvisel6 gYlHes mint ilyen, llanem csak a jelen
volt presbyter kepvisel6k er6szakoltak ki. l\iajc1 azt ko·
vet61eg bennunket magahoz ertekezesre hivott meg, eE
e7.en ertekezesen ezt adta elebunk, bogy a ref. telken
keresztul sikatort akar nyittatni, s a kapukat is allan·
d6an nyitva hagyatni. Ezen celja kivitelehez kerte tallO'
gatasunkat. Mi a kik az ugy tul(\jdonkepeni erdeme!
nem ismertiik, hittLink rabeszel6 szavainak s az ele·
blink adott folyamoc1(Lst, illet61eg feleubezest, a neJ]cUI

hogy ismeI'tuk volna ennek minket megbelyegz6 es meg·
gyalaz6 'tartalmat, j6hiszell1l'tleg al(tirtuk.

I~s most erteslilt,l~nk, mid6n megolvnstuk, az alta'
lunk alairott folyamodas, vagyis fellebbezes hivatalosaiJ
kiadott hiteles. masolatat, mi1y borzazt6an felrevellettet
tL'mk Dr. Ki8 Istvan ugyved ur altn,l, a ki gyengesegun
ket es johiszemi'tsegi.1nket rlLtul oly .felha~znalta, bogy
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Kiadta:

Ifj. Jallc80vics Pal, ffi. k.

in. aljegyzo.

*

Kmft.

Kiirt czikk

Ihegjelenni a nyilatkozat alairasa v8gett: Pap Gabor 8S SZ jbeaclott feleboezese, s az alland6 valasztmanynak e targyra
I ag yi 1stvan felebbezok azonban, rna is tartju.k egJ'vonatkoz6 \'elerneuye.
hazuk erdekevel szemben eJfoglalt allaspontjukat. Ha~ Az alland6 v:Uus7.tmany velemenyenek s. a fel-
meggondoJjuk, hogy az elobb nevezett takarekpenztari; folyamo(lasnak felretetelevel, - habar a ill. koziga-
konyvvezetO Uf, egyhazunkban toob e~ztendoig tanit6i, ta.si hat6s,igoJmak e targyban a .kozonseg jogainak
hivatalt viselt, s hogy egyenesen a gyomai ref: egyhaz.:; meg6VrtfHl tckinteteben tett eddigi eJjara!la helyesel..
nak koszonheti tarsadalmi allasa kifejlOdeset, minden sze.' tetik, - tekintve, hogy a kepviselo testiilet bemu-
.rencsejet, _. a masodik pedig varosunk egyik osi csalad.~ tatott hatarozatUnuk epsegben tartasa altaI, mig egy
jauak tagja, kinek oszbeborult edes atyja, meg par evvel~ reszt a kozsegi 8S egyhazi testtiletek kozott a bekeB
ezel6tt is hiven irogatta, sajatkeziileg vezetett kr6nikaB~ egyetertes fentartasa remelhet6, -. masreszt a gyo~
konyvebe varosunknak nevezetesebb esemenyeit, a mely; mai ref. egyhaz azon terve, hogy az eddig elhagyott
konyvnek lapjai nem ismeretlenek, a most eg)'haza cs~ templomteret befasitja es setanynya alakitja, a koz~
jobb meggyozodese ellen fellepett fiu el6tt: alig mond.[: segre nezve szepeszeti szempontb61 ktilOnben is elo~
hatu.nk ,mast keseriisegiinkben, mint pusztan csak ennyit:!: nyos, - 11 kerdes jogi oldalat61· eltekintve, a kep-
"te IS flam Brutus I te is fiam Brutus I" t viselo testiilet jelzett habiro7.ata aZOll kikotessel hogy

VII. A megyei kozgyiiles ha.tarozata.. Kozol.i a gyomai ref. egyhaz az altala bekeritett templom-
jiik a7.t is, a mint kovetkezik: l teret befasitani, setannya atalakitani B a gyalog ko-

zonseg re:"zere nyitva tartani koteleztetik, helyben
hagyatik s meger6sitetik. E hatarozat a gyomai
jaras szolgabirajanak s altala a kozseg kepvisel6tes
tuletenek, a gyomai ref. egyhaz gondnokanak es dr.
Kiss Istvan h. tigyved, ugy is mint erdektarsai kep"
viselojenek kiadatni rendeltetik.

Bekesmegye hizottsaganak 1879. december 29-en
s folytatva Gyulan tartott rendkivlili kozgyUlese:

j egyz()l{ OIlY vebc)l.
369. bgy. 6002. 7034.

1879. ikt.

Olvastatott Gyoma kozseg kepvise16testiiletenek f.
ev november 30-a,n 57. sz. a. kelt s meger6sites vegett
beterjesztett hatarozata, melyszerint a gyomai ref. egyhaZ;
altaI bekeritett templomter tulajdoni joga a ref. egy haz-
nak atengedtetett j I

ennek kapcsan felvetetett dr. Kiss Istvan es erdek. 1

Uirsai gyomai Jakosoknak a rent jelzett hataro2iat ellen;
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livatozott 8ztlksegletetelek pedig, kerites altai a falnak,
iletoleg a t<tuterlUok nhblminak szori~tatva, [0[1818t8888

Sikertelen lett tehat a felebbeies, 8 varosunk kelfiltoztatmlk a tallte1'lll8k 18V8[ojet. ", ."
viseI6 gyiilesenek ugyiinkben hozott vegz8se hclyb81lhn' De megcsokkentcn8 cgyldLzunk ez OBI ~ettos fundu
gyott es megerosittetett. Millon a megyei kozgYliles "Bann-!c ert6k6t is, 11a ez a sikitor a kettos fundus 
b3rdes jogi oldalitol eltekintve" hozta hat<lrozatM, SZiiven., vagyis kel16 k6Z~P.en.menne
figyelembe veve a multnt, a meltanyossag elvel.>6l inc1ulkeresztiil. A birtok erteke egy tagban ~llldlg n~gy~~.b,
ki, az erkolcsi melt(lllJosugllak oly magaslatul'a emclmintha darabokra vagjak azt. Pelda a k1knek szantofol
kedett, mely az iigyet alapjaban ismero elfogulatlall erndein a vasut megy keresztiil. Egyhaz~nknak klilOnoa, er:
bel' kebleben, nemcsak megnyugva!:lt, de egyBzersmin(l erdekeben all, Q fundust ily J::O,.0d-.0n nem vagm
demlett tiszteletet is kelt. E sZ8mpontboi tekintend6 mi\r}rette soha. \ '

az a ketsegkiviil nemes ce1bol e16allitott edeBseg is: Egy ily sikator nyitasara, illetoleg ennek kovetele
maly kiilOnosen a modort tekintve, helyesIeat aligha ersere a mult 8em ad jogot. E templom teren ugyanis ket
demlo kozigazgatasi eljaras jutalmakent nyujtatott, -'Borompos kapu, egy 1elkeszi bejaro, B a kozvetlen mel
valamint azon felt8tel kikot8se, melyet egyhazunk -lette leva iskolai funduB ket templomfelOli Barkan, egy
Unllon jo szc\nt3obol ?nkent igert~ s i~y e,kikotes nelkUI is, szi·.egy nyilaB volt, de nell a k~r.~s~tii~-kas~l j~ra~-kele~,

ves buzgalommal k.1 Va." t megval6sItanJ, r hanern a teuwlollfiba es isko1aba vain Jaraser[lek8er~1 mIt bl~~n~~t
XIII. De mIt IS akar hat tuIajdonkep egy· azon koriilmeny is, hogy a pad16 csak az lsko1a b8Jaratal~

hazunk? Sikator nyitasat nem akalja, miutan egy ily volt vezetve, 8 innen, a helyett hogy (azon iranyban, hoI
sikator keresztiilvitele, ma mar annyira tullJaladt ~1ll{t8' a sikator osi lete7.ese aUittatik!) keresztiil ment volna,
pont,; hogy ~ .~endezettebb v,ar~sok, a .~eglevo 6ika~~I'o: megfordult a templomajto fele. Ha· tehat CB.~k 1840-t~1
kat IS bezarp,k, vagy utcava szeleslbk azokat, l\hert Iszamitva is, a varosi e161jirosag 39 esztendon keresztul
Mert a koztapasztalat szerent, az ily sikatorok, zsirrdny, nem erezte koteleBsegenek az e helyen - ellenfeleink
feszkek ~s fajtalankoddsi helyek llJzoktak lenni rendszerent,. allitasa Bzerint _ ember emlekezetet meghalado ido ota
Na hat az volna ,szep.. csaku.g~an, ha :gy, i~y fCl',tehneB jaro.ke16k erc1ekeben pac110t huzatni: mi alapo~ ak~rna

helyet, a templom es kozponb lskola kozze ekelnellk! 'ogot formalni az, s akart legkozelebb Krucso Jozsef
Es veszelyes volna ez az iskolakra nezve, illet61eg tiro ur, es bar meg nem nevezett, - de jol ismert t,arsai,

taIliigyi Bzempontbo1 is, a menl1yiben t. i. a Bzuk sibt· a kik es a Id kUlOnOsen (mert mar tobb izben iilte a bi
toron jar6-kelok, 11lindell atmelleskor ul'llJclwt ,'etne- roi szeket) az ezell joYUal kapcsolatban 30116 kiHelesseget
nek az iskolak alJlalrail'u, mi nencsak a figyelmet Z<l- nem teljesitette soha?
varna folytonosan, de k(tros hata,ssal volna a tanula gyer· .. ~ l' lit 1 11 fl' k S J'o'nak iteltek a.. . . , E bokkenon e a ace en e em , .
mekek szemelre 18. - Az cddlg epen e helyen nagy 011 .----------------------------------
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Vita8 kerdesen egyet forditani. "HisZCll nem is akadull~ozerdek is azt kivanjak teluit, hogy a regi rendezetlen
mi sikatort, - mondotbtk - CRctk azt, hogy a knpu~s karos allapot megs:dintetessek.
legyenek nyitva, s leg-yen a kertcn at 8zaIJud ko;7,}ekedefl," E8 ez nem. azt jelenti, mint,ha - szerencsesebb anya~i

Nezzuk, hogy ezt meb"cngedhettiik-e? A mily biros le(uelyzetunket, a kOZOllSB[et llle[SZorito intezkedessel kiYantuk yolna fel..
volna egy sikator, nem keveslJe lett volnl1 Jutros oz. l~dtuuove tenni. Sot ellenkezoleg, e szerencsesebb anyagi hely
dig korlitunk alacsony es l'ongalt volta nyujtott alkalzet oromelJen, felekezeti kiilom bseg nelkiil, e yarOS minden
mat, arra, hogy e tel', undok bUnok tanyajava tetetett, ne,Jakosat 6hajUuk reszesiteni. A mi eddig meg nem volt varo
egy alkalommal: .a kapuk alland6 nyitvatartasaval, lT1a~unkball, egy, - a. nep terheltetese nelkiil, - 6nkentes
gunk adtunk vqlna erre engedelyt! E mellett nem rej-~egit8eggel berendezendo setakertetakarunk nyitni. Nem
~ottek-e Ie t6bb izben kiilonosen tornyunk 0ldalar61 ~karjuk tehat csol'bitni n nep jog~it, sotepen az 0 javaert
va k 0 1at ot, mit nerriely cseledek padimentomot es edenytpyitni meg e kert kapujat. :f~s ha valaki ki lesz ZaTY8

stlrolni hordtak el? Mi protestaasok sajat eronkbol tartlnnen, az nem lesz mas, mint - a rendetlenkedij, a ki
juk fent magunkat, s rajtunk a jo Isten kegyelmen kivulnem viscli e hdyhez meltoall mag:it. A Beta pedig ugy
sellki sem segit. Itt nincsenek gazdag patronusok;lesz szabalyozva, hogy a tanorak alatt, az iskola felol
mint p.' o. a rom. cath. egyhazban, hoI a vallasos lelkiiva10 oldalon senki se jal'jon, meg az iidiilest kereso be·
buzgo urasag, nem egy helyen, saj{tt k61tsegen epil,tegek se.
templornot a hivek szamara. Nekiink tehnt nem oly' S hogy meddig tart ez igy? az· a jovo titka. Meg.;

konnyu dolog epiteni, sot - CSa! renovalni is n8[YOll llcMZllehet hogy valamikor elerkezik az az ida is, midon sern
Ossze ke11 elosz6r hordanunk keserves munkaval szer. epiiletiinket, illetoleg temploillunkat, sem kertiinket nem
zett fillereinket, e8 csak azuttin mozdulhatunk. Es eztkell aggodva orzeni. Sot megtOrtenhet az is, hogy akoz
~em tehetjiik minden esztendoben. Ily aldozatot hozni,ponti iskola fundusan oly valto7,as lesz valamikor, mely
f?gy ember 8leteben, egyszer, nagyon eleg! Ezert newabban az id6ben majd a gOl1dolkozasnak is mas iranyt
engedhettiik meg tehat, hogy szepen megliji tott temp.,jelol. De ez az iela meg alkalmasintnagyon rnessze van 1
lomunk, allal1d6an ki legyen tetetve a rombolisnak. NerD l\1a azt kell cselekedniink, a mit a jelen erdeke kivan.
eleg csak valarnit felepiteni; gonduak kell lenni arra is" Es e keritkezesiinkbol meg mellekes baszon is azar-,.
hogy - az eDulet j6 Karban mara~Ollt S nem sZiikseges-e meg mazott, mino egyebeket mellozve p. o. azon k6rLilmeny,
e mellett, hogy egy templomkertbol minden eltavolitas.' hogy ez 8vben mar, templomkertiink jardaval lesz ege4

~ek, t\ mi csak ennek ~'zelja es meltosagaval ellenkezik ?' szen koriilveve, s varosunk also es felso resze oly mo
~iaba I nem Budapesten vagyunk, .-' hoI minden seta; don osszekotve, mely, kiilOnosen vasari alk~lommal, a
kerthez nem egy rendor jut. A mi kiilOnben is csekeIy;nagy kozonsegnek nyujt megbecsiilhetetlen elony6ket.
szamu rendoreinknek, van eleg dolguk, ha a mi kertITn.. Mily j6 es mily gyon:roru lesz, ha majd a kaszin6t6l, a
ket·nem orizik is. Egyhazunk erdeke, valamint a varosLvaskeritesitnk alatt kere.utiil vitt jarda, az uradalmi kastely
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Garz() Gyula, m, k.
ref. Jcll«~SZ,

s az egyhuztfl.mirs tantigyi elnoke.

lli1'6 Lllszlo, m. k.
gOHc1110k.

Az egyhaztanacs neve bell es megbizasah61:

Gyoma, 18S0-ban, febrnar I-en

llencze IstV:lll, Ill. k
ref. lelkcs:r.

. l

S az egyllli:r.tanlics kozig. elnoke.

***

.rarkdn ldvtJ kOvezettet ~sszekottetik, B egyenesen lehet kerssz:
tiilmenni (a. vasarba t6rekv6knek is) a varos kiilOnben j, , 1m ezekct tartottnk k6telessegiinku8k elnlOll(lnni j

legszebb utc8.jan, mely gyomai sugarutnak meltun neazert, hogy - a meg varosu12kban, sot sajdt egyhdzunk kare ..
vezheto. ben is tevutra v8zetett k6zvilem eny, a valo<li teny{dl{Lsnak

De van meg valami. Annak megemlitese t, i. hoglmegf~lel6 ]lel~Tes id,nyba V87.ettessek. Kisse talnn kes()n;

mid6n ellenfeleink, e k6veteleseikkel is ingadozni ere~d~ m1Ut{l~ a megyei Imt,(ll'OZ~1tot, nem knptnk meg eli)bh,

tek a talajt labaik alatt, ismet forditotbk a oC'lgol1 !arakozm yoltnnk k~n:szerrtltek.
hivatkozva a mer ismert teves es t6rvenytelen telekon'vy. . Az iigy elotte fJl a ti~ttelt kozonsegnek ~ )leglte1
bejegyzesre, azt mondottak ki, hogy _ a mi temlll;mhetl tehat ~ark: is: mennyiben volt helyes, a - szoros el'~

fundusunk fo~de~ol, egy talpalatnyi sem egyhazunke, s imtelel1lb~n vev.e~'l h:~r~l.es~, a tOrtcnelmi alap,' az ~llta"
templomunk IS Idegen fotere van epitve. S midoll e tant)uuk celnl kltllzott )wz,Jo C8 a gyakol'lat figyelcmuc ve
Dr. Kis Istvan ur --vette vedeime ala tiint ki tis~ta~tcle mellett. mclt:illyoss:igi szcmpollthol oldani mcg. Csak

hogy _ ellenfeleink tulajdonk~pen mit is ~karnak. Ha gy6zei~tt vegz6dnek ~z iig,Y, a birtokbirosag elott is, miutR,n
deimeskednek felettiink: mi lett voina ennek k6vetkez}tt nem mondott Ie G,voma, Vetros kepviselo tcstiilote 3r

menye? Egy csapas orszagunkra, egy politikai ren(lille~,v~ros t,:,rzs"Vagyor:u3.lr61~R a mcgyei k6zg~ii
valtozott vallasi viszonyok, es _ egy boldogtalan reggelen}es sem J.l~ ,le~ondast erositett nlf~g.
azon parancsra ebredett volna egyhdzunk: 7) vigyetek el templo. D~ meglt~lheb az olvnso k6zonseg, a7. elleuiink id,ny
motokat, mert a fold a melyre epitve van, nem a tietek!? ~zott haborgatasok aZion rnodorat is, mely Ilom-

. Ennek meggondolasa keseritett el minket veghetet., ~~ak ,azt tette k6tel:ssegiillkke, hogy a t6rveuyes teren

lentil,' 8 e nagy keseriisegvetette fel velunk az 6nvede,onerZiettel es erk61csi be..torsag
lern fegy;veret, melylyel atyainkt61 nyert szent or6ksQgiinkg~l szoljunk iga:ilsagos iigyi.i.llk mellett; de azt is, hogy
_. a mi templomunkert kiizd6ttilnk B ha kell kiizrleni ez ugy egesz lefolyc1,sa, ugy adassek a nyilv:ino8s(tg ele

fogunk veglehelletig. A ici tehat, k~16n6sen gYiilek~ze.hogy, eloaclasunkban maguk - a tcnych: beszcJjenck:

tiink hivei k6ziiI magat felrev8zettetni engedi, B eliteI
benniinket szentegyhazunk irant tanusitott ezen hiisegi.i.n:
kart: az dobjon kovet rednk! elszenvedjiik ezt az urnak Mire·

ert. Csa.k azt tettiik, a mire mint Ielkeszeket illetaleo
, '0

egyhaztanacsnokokat 'hivatali eskiink k6telez, a mit C~:le'

lekedni' tartoztunk.
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SZliutai J()zsef, m. k.
og)'1J liz taIll'te~1l0 k.

IIUI'e S:illdOI', m. k.
egyhiLztall{LC8110k.

Izso J ()ZSCf, TIl. k.
egyJuiztsnaesnok.

Szelldl'ei GerZSOIl, m. k.
egyhaztam'LCSnok.

OHih Istv:ill, m. k.
egy1uiztanaesnok.

Nagy A. Andl'llS, m. k.
egyJlll,ztana.csllol<.

SZilligyi Peter, m. k.
egy1.11iztanacsnok.

Szaho J (lzsef, nl. k.
egyhllzta.micsIlok.

Cs. Szabo Gel'~eJy. m. k.
egylu1.ztuullcsnok.

N~'ilnR IstVlill, m, k.
egyrdLztaWtcsnok.

Kl'ueh i6 Gabor. m. k,
eg)' hlii',tllJltLCSIlOk.

Csapo lUiluily, TIl. k.
egy IUtztalu't(:l:>lJok.

Z<Hd GIlbor, Ill. k.
egy IlllztltlHlCSIlUk.

IlIycs J:iUOR, rn. k.
egyh{tztawi.csnok.

Csalah J ()zsef, m. k.
eg),h{t4Junacsnok.
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Erdci :i:1I1bs, m. k.
egyhazti\llacsnok.

G. Szabo Gabor, m. k.
egyh{tztanacsnok.

Biro Sandor, m. k.
egyhaztan{lCsnok,

Kis B:ilint, m. k
egyhnztnnncznok.

PiisJd Peter, m. k.
egyhizt!tnlicsllok.

ifj. Biro JlillOS, m. k.
egyh!lztanaesnok.

ifj. Nllgy Andl'lis, Jl1. k.
egyh:iztn.nilcsnok.
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G. Szah() JUll'e. m k.
egylJuztamt(,sllok.

Szel'ct() J:lnos, Ill. k.
egyhiLztaUA.csnok.

J{~l'i Petel', Ill. k.
e.g ylul.z t,ll.llR('Sll0 k.
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