
A kunhegyesi műemléki ref. templom építésének krónikája

Kevés, de minden kétséget kizáró adatok bizonysága szerint a „reformációtól fog-
va mindig szabad Ecclésia volt . . ." Kunhegyesen. Ezt tanúsítja Pál Gergely lelkipász-
tor 1757-iki feljegyzése. Az 1721-ben kihallgatott 80 éves Koczó István pedig hit alatt
vallotta, hogy „mióta eszit tudja, mindig emlékszik rá, hogy Kunhegyesen kálvinista ek-
lésia, templom, prédikátor, mester volt". Tehát 1640 körül.

A település fejlődésének folytonosságát előbb 1669-ben a török szakítja meg, ami-
kor benne „csak egy sivalló lélek sem maradott", majd 1683-i végromlását, egyben az
egész Nagykunság elpusztulását tatár seregek rablásai, gyújtogatásai okozzák. Dányádi
János „Siralmas versei"-ben keserűen énekli meg e szomorú tényt:

„Tejjel, mézzel folyó falvaink s városaink
Gyenge szép ifjakkal rakott helyeink
Szép utcáink
Minden gazdaságaink
Elpusztíták templomaink s házaink".

Az elmenekült nép 1698-ban hazaszállingózik. Egerből hozatott kőművesekkel kez-
dik újjáépíteni elpusztult templomukat.

Ám egy évtized sem telik el, újra menekülniük kell. Községszerte szerb támadók
gyújtogatnak, rabolnak 1705 tavaszán. E sanyargatások elől 1707-ben elkényszerült nép
Rákóczi Ferenc fejedelem oltalma alatt, a Tokaj melletti Rakamazon, ahová „haran-
gotskájukat" is elvitték — félig-meddig jobbágyként kezeltetve—vészelik át a kuruc sza-
badságharc hanyatlását, majd bukása után, 1711-ben ismét hazatérnek. Összesen 27 csa-
lád. (Az 1720-as összeírás már 60 családfő nebét tartalmazza.2) R.omladozó templomu-
kat rendbehozzák, később a lakosság megszaporodásával újjáépítik. Mária Terézia alatt,
aki köztudomásúan kálvinista ellenes lévén, mindez sok nehézséggel jár, mivel „a temp-
lomnak nemcsak fekvése határoztatott meg idegen hatóságok által, ferde irányban: ha-
nem még falinak magassága is lehetőleg alacsonyra szabatott, s a másként, vagy maga-
sabbra való építés 100 arany bírság alatt megtíltatott."3

Az új templom felszentelésére 1766. május 8-án, került sor, az „akkori superinten-
dens Szilágyi Sámuel által .. .'"'

Egy későbbi, 1792. november 29-i egyházlátogatási jegyzőkönyv leírja a templom
formáját is:

„Vagyon az Eklésia Nagy Kunsági Districtusban, Temploma van kőből, épült 1765-
ben, elegendő nagyságú a Népnek számához képest (megj.: 3200 lélek), vagyon benne
két karokk a két végiben. Menyezetre van készítve, czinterem előtte kétfelől . . . Hozzá
van a Templomhoz ragasztva egy Kő Torony, veressel festett gombos tetővel; két ha-
rang benne, melyek közül a nagyobb 9 másás, a kisebbik 6 másás. (Megjegyz.: 1 má •
sa = 56 kg) Óra is van benne. Edények, térítők, szép tisztán tartatnak".'
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Közben, a XVIII. század folyamán jelentősen változik a nagykunok társadalmi, po-
litikai élete. 1702-től előbb a Német Lovagrend, majd a pesti Invalidus kórház a terü-
let, sőt az egész Jászkunság zálogbirtokosa. A terhes földesúri függőségtől 1745-ben sza-
badulnak, amikor tetemes váltságdíj kifizetésével (redemptió) visszanyerik korábbi sza-
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badságukat. Ez - egyebek közt - azt jelentette, hogy a nádoron és saját választott bírá-
ikon kívül senki sem ítélkezhet felettük. A királyi harmincadot kivéve, árúik után vá-
mot nem fizetnek. Sem személyükben, sem holmijaikban el nem foghatók, le nem tar-
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tóztathatók. Főkapitányt az ország nádora állít, akinek elnöklete alatt maguk a lakók
választják meg kapitányaikat, ülnökeiket, a helység bíráit és egyéb szolgálattevőit.

A kifizetett váltságdíj összegének arányában ki-ki földet kapott, amit átruházhatott,
eladhatott, gyarapíthatott a kialakult szokásoknak, előírásoknak megfelelően. Tehát,
akiknek több váltságdíj befizetésük van, azoknak több szántó, rét, nagyobb telek, s ez-
zel együtt kialakulóban, majd tanácsi határozatokban rögzítve a több jog, nagyobb ha-
talom jut a szegény földnélküliek (irredemptusok) felett, akik fokozatosan szorulnak ki
a legelő, nád, sás, halászóhelyek, vadászterület szabad használatából is és válnak „nyo-
morulttá", a helység terhére. így lesz a váltságföld az előjogok forrásává.

Nem csoda hát, ha a helység lélekszámának gyors növekedésével - a szűk határ és
egyéb okok miatt is - a megélhetőség egyre nehezebb lesz, s a terhek viselésére (gáttöl-
tések, királyi robot, adók) keményen kötelezett „lármázó" szegények 1785-ben a bácskai
Feketehegy pusztára költözve (180-200 család, mintegy 900-an) próbálják megoldani
„életük jobb móddal való folytatását".0 Az egyházi anyakönyvben csupán ez áll: „1785.
június 21-én Feketitsre (ahová sok kunhegyesi lakosok mentenek) kibotsájtott Prédiká-
tor Papp János (ki idevaló rector volt) vette itt Nagy István hajadon leányát, Erzsébe-
tet".

A kirajzás - habár a lakosság 1/4-e ment el - a helység lélekszámában viszonylag
rövid, átmeneti csökkenést jelentett. (Kunhegyes lakossága 1784/85-ben: 3684 és 1787-
ben: 3032./ A református lakosság gyarapodása már 1794-ben szükségessé teszi a temp-
lom bővítését7, ami csak átmeneti megoldást jelent. Az 1808 márciusában ellenőrző egy-
házi felügyelet úgy találja, hogy „a népsokasodáshoz képest még elégséges templom
(van), toronnyal és a szükséges harangokkal együtt."8 1820-ban viszont, már olyan hatá-
rozat születik „közmegegyezéssel", hogy „a Templom egy Kar és egy czinteremmel bő-
víttessen . . ." 9

Református vallású lakosok Kunhegyesen10: 1801-ben 3911, 1827-ben 6279.
Mindez azzal a következménnyel jár, „hogy kivált a jelentősebb ünnepnapokon

több ízben olyan nagy számmal jelentek meg az Isten házában ezen Ekklézsiának vallá-
sok eránt buzgó és az Istentiszteletben gyönyörködő hívei, hogy befogadásukra a mosta-
ni templom elégtelen lett, és e szorongások miá gyakran botránkozások és az istentiszte-
letben való buzgóságnak is megzavarodásai történtek . . ." u

Pedig a „Nemes Tanáts" éppen idejében, 1811-ben határozatilag gondoskodik a
rang szerinti rendről. Ezek szerint „proponálta Ord. Bíró Űr, hogy minekutánna a Ta-
nácsi rend híjjánossága kipróbáltatott, a Templomba következő rendek legyenek.

Első Szék: Ord. Jósa János, Jósa István, Nagy István, Ujfalusi Sámuel ord.
nótárius.
2-dik: Mészáros Mihály, Kota Mihály, Simon József, Komáromi Ferencz, Major
Gergely.
3-dik: Karmasin István, Szabó Mihály, Szánna Jásnos Szász Ferencz, Varga Péter".12

Az 1811. év helytörténeti jelentőségű Kunhegyesen. A „Hellység"-ből - a környe-
ző nagykun településekkel közel egyidőben - mezőváros lesz. Neve: Szabad Nagy-Kun
Kunhegyes. 1818-ban három céh alapítására és működésére kapnak privilégiumot. A vá-
ros társadalmilag, gazdaságilag előrelép, habár eddig is jelentős utat tett meg fejlődésé-
ben az 1745-ös megváltakozástól a XIX. század második évtizedéig. Ugyanakkor azt is
látnunk kell, hogy nagyfokú társadalmi differenciálódás megy végbe, s a szegény lako-
sok nagyarányú fektehegyi költözködése ellenére - a század második évtizedében -
irredemptusok (földnélküliek) alkotják a családok közel 40%-át, akiknek mindennapi
kenyérgondjuk van, sőt természeti csapások idején (1794, 1805, 1816. . .) az éhen hálás
réme fenyegeti őket. Mindez lappangó társadalmi feszültség forrása. Egyrészt a módos
redemptus gazdák, másrészt a földtelen irredemptusok között van lényeges érdekellen-
tét. Ez az osztályon belüli harc problémája és fel-felbukkanó kísérője az egész korszak-
nak. Nemcsak Kunhegyesen, hanem a többi jászkun helységekben is.
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Elsősorban a tehetős és módos redemptus gazdák büszke, nem kis hiúságot, de
hencegést is tartalmazó nagykun öntudatával szerencsésen esik egybe a városi rang, az
elért gazdasági sikerek és a templom építésének évről-évre parancsolóbb szükségessége.
Sőt 1826-ban már azt a tapasztalható tényt kell megállapítani, hogy „a naponként na-
gyobb-nagyobb romladozásba és avulásba jött közönséges istentiszteletre rendeltetett
épület oly rossz karban és állapotban lenni közönségesen szemléltetett, hogy a miatt
már nem tsak a vallás eránt buzgó s áhítatos hívek az istentisztelet gyakorolhatásában
lelki sérelmet szenvednének: hanem ezen felül a megtörténhető veszedelemtől is mél-
tán tartani lehet. . . " "

Toldásról a többszöri épületbővítés és esztétikai szempontok miatt nem lehet szó,
mivel „az épületnek a tzél méltóságához nem tsak illendő díszt nem adnának, hanem
a felett az ótska falak sokkal gyengébbek lévén, mint sem azok a reájok húzandó nagy
nehézségű bolthajtásnak megbirhatására elegendőnek Ítéltetnének."1'

A templom építésének kérdése ezzel napirendre kerül. 1826.december 16-án tartott
„Consistoriális Gyűlésben" olyan határozat születik, hogy új templomot kell építeni.
A fontos döntést hozó gyűlésen a következők voltak jelen:

„Tiszteletes Farkas József és Kulifay Sigmond Prédikátorok és Palatinális Asses-
sor Vizy János Űr, Fő Bíró Jósa Mihály."

Tanácsbeliek: Mészáros Mihály, Komáromi Ferenc, Major Gergely, Szabó Mihály,
Szász Ferencz, Varga Péter, Elek István, Varga Mihály, Kun Mihály és Borsodi János.
A communitásból: Bényei György, Csete Dániel, Lukács István, Gorzás István, Varga
Péter, Jósa István, Csávás János. A közlakosok közül: Mészáros András, Mészáros
István, Nagy T. István, Elek János, Bene Szabó János, Szabó Bálint, D. Kováts Mihály,
Erdős Ferenc, Szász György, B. Majos Mihály, Apostol András, Öreg Áts János, Csá-
vás András, Faragó Mihály, Jákó György, V. Kun Mihály, Gorzás István, Geszti József.
A határozat - egyebek közt - kimondja, hogy „az Eklézsiai Külső és Belső Elöljárók
és a Gyülekezetbe meghívott Communitás tagjai is minden közlakos egyenlő akarattal
megegyeztek abban, és legtanácsosabbnak lenni határozták, hogy egészen új Templom
építtessen. Meghatározván azt is, hogy ezen már halasztást nem szenvedhető tárgy mi-
nél előbb munkába vétessen és valamint ezen szent célra szükséges költségekre kellő
fundus (alap) szereztessen: úgy az építendő új templomra minekutánna előbb több dí-
szes templomok megnézettetnek Plánum és Projectum (terv és költségvetés) készíttes-
sen."1" Az év vége - a tanácsbeli, kistanácsbeli (communitás) és közlakosok közül vá-
lasztott bizottság számára - a felmerülő építési költségek előteremthetősége, az anyagi
források számbavétele és a templom építési közadó kivethetősége módjának keresésé-
vel telik el. A „reájok bízott tárgyban" 1827. január 4-én terjesztik elő többféle elgon-
dolást felsorakoztató véleményüket, amelyek közül legméltányosabbnak a következő-
ket tartják; 1. A teher „proportió szerént (azaz tehetősséggel arányban) „osztassék fel."
2. „Minden esztendőben osztassék fel a népnek tehetségéhez alkalmazva". 3. A fizetés
alól senki sem kaphat mentességet. „Szabad lévén. . . ezen felül az önként való ajánlás."
4. A közteher felosztásának alapját a személyenként fizetendő állami adó (contributió)
képezze. 5. Mivel a templomépítés időtartamát és költségét előre tudni, vagy „csak hoz-
závetőleg is meghatározni lehetetlen", ezért jónak látják 6000 Ft proportió szerinti ki-
vetését az 1827-es esztendőre. A következő évekre vonatkozólag pedig a mindenkori
„környül állásokhoz képest" év elején határoznák meg a lakosok által fizetendő össze-
get.16 Figyelembe véve az egyház és a város anyagi, szociális helyzetét, nagy próbatétel-
nek ígérkezik az új templom felépítése, mivel egyik sem rendelkezik különleges, a ki-
adásokat jelentősen meghaladó bevételekkel.

A város fontosabb beneficiumai (haszonvételei) a három kocsma és mészárszék
árendájából, házhelyek osztásából, két bolt árendájából, vásári bevételből, büntetés-
pénzből, malmok vámjából, valamint a közmunkából (robot) megművelt majorsági föld
hasznából származnak. Jelentősebb kiadásai között szerepel a különféle alkalmazottak
(hivatalnokok, szolgák, őrök. . .) javadalma, középületek és egyéb városi szükségletek.
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Az eklézsiai bevételek 15 kh föld évi haszonbérletéből, egy szárazmalom jövedel-
méből, párbérből (házaspáronként 1 véka búza, 1 véka árpa és 40 kr. szolgáknak, öz-
vegyeknek 20 kr), egyházi adóból (minden 1 Ft állami adó után 5 kr), harangozásból
és „kegyes adakozásból" állnak. Mindezek az anyagi források elegendőek az egyház és
iskola fenntartására, részbeni fejlesztésére, de a nagyobb építkezés fedezetét már nem
biztosítják. Másrészt, a város parasztpolgári társadalmát vagyoni helyzethez szabott,
szinte mindenféle jövedelemre kiterjesztett állami adózás terheli, aminek viselése foly-
tonos nehézségekkel jár. Nagy és növekvő különbség van a gazdag redemptus közbir-
tokosok és a lesüllyedő kis földű redemptusok között, de leginkább a nincstelen irre-
demptusok helyzetével összevetve. 1828-ban pl. 409 földnélküli családból 166-nak még
aprójószága: juha, sertése sincs. Közülük 33 család más házában él, azaz hazátlan zsel-
lér. Mégszembetűnőbb a különbség, ha - csupán a közvetlen érzékelhetőség gyanánt -
a bérből élők két végletét vetjük össze. Ugyancsak 1828-ban, egy jó szolga nagykunke-
rületileg meghatározott évi bére 27 Ft készpénz, 1 köböl őszi vetés (128 liter), 2 pár új
csizma és 1 pár bocskor (együtt kb. 37 Ft).1' Szolgagyerek bére 23 Ft. Ezzel szemben
a kunhegyesi prédikátori konvenció 1832-ban 100 Ft készpénz váltóban, „fűtő helyett,
ami hajdan 300 kéve nád volt," 15 Ft, 4 öl kemény tűzifa, 1 mázsa (56 kg) só, 20 font
(1 font: 0,56 kg) faggyú, széna) a kolbászi legelőkről megvénült kanálfű) 4 lovú sze-
kérrel hattal,a juhászok egyszeri fejesének váltsága 12 Ft, a tehenek egyszeri fejese,
mintegy 250 vagy 300 tehéntől 3 vagy 4 itce (1 itce: 0,8 liter) vaj és 5 vagy 6 db sajt
és valamennyi túró, 35 köböl kétszeres búza, árpa ugyanannyi, 4 köböl őszi vetés mag-
gal, minden munkával, kenderföld, 25-30 köböl liszt őrletése, stóla (keresztelési be-
íratásért 8 garas, esketésért a vőlegénytől 3 Ft, a menyasszonytól, ha lány 10 garas (30
kr), ha özvegyasszony semmi), prédikátori halottért 3 Ft.18

Kunhegyesen 1828-ban ágyszám: 1274
új házas: 49
született: 238
meghalt: 151

Tehát egyik-egyik prédikátor évi jövedelme hozzávetőlegesen 12-szerese egy jó szolgáé-
nak (400-450 Ft).19 A főbíró tiszteletdíja 70 Ft évente.

Az ekkori leggazdagabb kunhegyesi redemptus birtokos, Komáromi Ferenc ma-
gántulajdonában 12 db szarvasmarha, 6 db ló, 115 db juh és 5 db egy évesnél idősebb
sertés található. Hozzá hasonló anyagi helyzetűek - a 630 redemptus családból - tízen,
tizenketten vannak a városban.20

Alapjában véve nagy kockázatvállalással kezdődhet el a templomépítés. Ismerve
a körülményeket az egyházmegyei hatóság sem lelkesedik érte, sőt, mint egy későbbi
feljegyzésből kiderül „azon építés maga idejében, a superintendentális rendelések elle-
nére, a tractus híre nélkül kezdetvén, minden felsőbb intézkedések nélkül indult. . .21

1827. március 22-én felkérik Grizner József hevesi kőműves- és építőmestert, egy
28 öl hosszú, 12 öl széles ketttős kórusú templom tervének és költségvetésének elkészí-
tésére. Ugyanakkor bízzák meg Szolnokról Homályossy Ferenc kamerális ácsmestert is,
ugyanezzel a feladattal, aki, mint az építési direkció tagja, jó szakember hírében
állt. Végül is - nagy köztetszést aratva - Homályossy Ferenc tervét fogadják cl.

Az új templom kőműves munkáinak elvégzésére vonatkozólag - május 23-án - nyil-
vános árlejtésen döntenek a két mester között. A munkavállaló Grizner József lesz,
aki 48 000 váltó forintért hajlandó a templom összes kőműves munkáit elvégezni.22 A
vele kötött szerződés egyrészt kimondja, hogy „ezen eklézsia semmi egyebet a szüksé-
ges tégla, homok és vízen kívül, - még Hevesből a termésköveknek, úgy az álláshoz
kívánandó fának, deszkának Abádról ideszállításánál, az állásnak felállítására, úgy a
fundamentom kiásására kellő segítségnél egyebet adni és adminisztrálni köteles nem
lészen."23 Továbbá, mivel a kőműves mester a maga és legényei számára semmiféle fu-
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varozást nem igényel, „ennek megjutalmazása fejében oly egyezség tétetett vele: hogy
minden esztendőben, amidőn a munka folytatódni fog, köteles lesz az eklézsia adni 20
köblös búzát, 20 köblös zabot, vagy ahelyett annyi árpát és 600 portió szénát, amely-
ből fog mindenkor kitelni lovai tartása, ezen kívül a kőműves legényeknek illő szál-
lást. . ."2 i Másrészt, ha „valamely nem reménylett fatális (végzetes) esztendő s idő for-
dulna elő az építés közben, mely szerént az építésnek felbe kellene szakadni. . . abba
az esetbe nem praetentálhatja (kérheti) . . . kőműves mester úr a fizetést, vagy az épí-
tés folytatására való költséget, ellenkező esetbe pedig a mondott fáradság és költség-
beli alkuhoz képest a 48 ezer váltó forintot vagy pengőben 19 200 ezüst forintot időről
időre megkívánhatja, és mi azt pontosan kifizetni kötelesek leszünk 16 ízben vagy idő-
szakban maga kívánsága szerint is építő mester úrnak ily renddel: hogy minekelötte
az építéshez hozzá kezdene, az eklézsia előre 3000 váltó forintot köteles lefizetni, ez-
után pedig a fundamentom alsó részétől kezdve . . .egy öl magasságú faltól ugyan 3
ezer váltó forintokat tartozunk kifizetni. . ,"25

Templomépítési adószedőnek redemptus Varga Mihály szenátor urat bízzák meg,
s a népet publikáció útján sürgetik „ezen isten dicsőségére célzó költségnek buzgón le-
endő fizetésére.""'1

Heves vita alakult ki a templom helyének kiválasztásával kapcsolatban. Először
úgy határoztak, hogy a piactéren (a mai tanácsháza előtti rózsakert területén) kell fel-
építeni,2' majd néhány hét múlva végül is úgy döntöttek (június 16-án), „hogy az új
templom azon a helyen, mely régtől fogva templom fundusnak használtatik, építtessen
fel". A kerületi mérnök, aki elkészítette a terület környezeti rajzát, „ azt ezen alkal-
matossággal bemutatta: az építendő új templomnak felsőbb és alsóbb oldalait kije-
lölte: . .. ezúttal a vótumok (szavazatok) többségével úgy határozott meg, hogy a
templom a felső részen kijelölt helyen a vásárra menő utcában fronttal építtessen fel és
el is határoztatott, hogy a templomnak azon a helyen és fekvésen mérettessen és jelei-
tessen ki."2l? Közben - küldöttség útján - megnézték a csabai templomot, mivel az épí-
tendő templom terve annak alapján készült.'2" Grizner személyére vonatkozólag a he-
vesi főszolgabíró, akitől információt kértek - nem túl nagy elragadtatással nyilatko-
zott: „az érdekelt kőműves mestert, se nem ajánlja, se nem gyalázzá, csak azt a közön-
séges intést adta, hogy az építésbe vigyázzanak, és az építéshez jól értő inspectort
tartsanak.""'

Végre elérkezett a nap: 1827. július i-én a templom helyét zsinórral kijelölték,
deszkával kirakták és megkezdték a fundamentum ásását. (Griznernek 450 v. frt-ot
adtak.):!l Tégla készítésére Burai Mihály téglavető mesterrel állapodtak meg. Min-
den 10 000 téglától készpénz 25 Ft, 1 köböl liszt, 1 véka árpa, 6 font szalonna, 10 font
hús, 10 itce kása és 4 font só. Az eklézsia háromszoros vastagságú, jól kiégetett tégla
készítésérc kötelezte Burait. A tégla égetéséhez szükséges feltételekről kurátor Jósa
István úr gondoskodik: égető kemencét készíttet, kutat ásat, asztalt, talicskát, vedret és
„minden szérűre ásót" szerez, a tégla be- és kirakásához segítségről gondoskodik.

A tervezett és szükséges 200 000 db tégla 1827-ben nem készült el. így „nagy aka-
dály volt a tégla nem léte több ízbe a folyvást való építésre nézve. . ." Az idő mostoha-
ságára való tekintettel, amikor a lakosság „a maga élelméről is alig tud elegendően
gondoskodni" - 1828. március 2-án az építést felfüggesztették. A téglavetés és égetés
kérdésben úgy határoztak, -,, mivel az eklézsiának sem szalmája, vagy más tűzrevalója
nincs. . ., hogy esztendőnként egymás után 3 esztendőkbe a szőlős kertekből kikerülen-
dő szőlő vesszők fordíttassanak arra, s nevezetesen nyíl húzás által a folyó esztendőre
a Közép kertbeli fog arra használtatni, következő esztendőbe a Pénzes, és utoljára a
Vén-kert béli, oly módon, hogy mikor átaljában a szőlő meg fog mettszetni, bézárattat-
ván a kert kapuk, szedettessen össze a venyige sorba, s úgy hordattasson azon helyre,
ahol a tégla vetése és égetése fog lenni, tartozván minden gazda kévébe jól bekötni."32
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Ismét számba véve az anyagi lehetőségeket és erőforrásokat, engedélyt kérnek mind
a „Tekintetes Kerületek"-től, mind a királyi főhercegtől, hogy a város kasszájából
1000 Rfrt-ot felhasználhassanak a „templom építési segedelem előmozdítására". A kon-
zisztoriális gyűlés abban is határozott, hogy „a Kolbászon 300, vagy ha lehet, több ju-
gerum (kh) föld is osztassék ki a lakosok között, jugeruma 5 frt-ért. . ." Ugyancsak épí-
tési célra elrendelik, eddig a lakosok hibás földjének kipótlására fordított tartalék föl-
dek felszántását és bevetését. Adakozásokból 13 köböl és 3 véka vetni való búza
gyűlt össze.1'1

1828 nyarán elkészült a fundamentum, a földszintig hozzák a falakat, de már eb-
ben az esztendőben megtörténik az első összetűzés Griznerrel. Decemberben termés-
kövekért küldenek 40 szekeret Hevesbe a „kis tanácsbeliek felvigyázása alatt,,' de azo-
kat Grizner üresen küldte vissza és ráadásul „ az elküldetett kistanácsi tagokat szaba-
don, minden tartózkodás nélkül a nép hallattára illetlenül gyalázta, s becstelení-
tette. . ." Csalárd módon azt állította, hogy nem kapta meg a szerződésben megígért
összeget.'1"'

1829. január 20-án azzal a szándékkal vetik ki ismét a 6000 Ft-ot, hogy
„a teher viselésben kiki amennyire lehet, se kedvezést ne nyerhessen, se ne terheltessen,
határoztasson meg mint tartozzanak fizetni ezen summába".30 Július közepétől olyan
ütemben kívánják folytatni az építkezést, hogy Grizner úr „ezen esztendőbe 2 ölre fogja
felemeltetni a templom falát, a bolthajtást tartó oszlopokkal együtt. . ."'"'

Az állami adóhoz mért terhek elosztását 1830. január 8-án tovább tökéletesítik.
Tanácstagokból álló bizottságot küldenek ki a templomköltségek elosztásának megvizs-
gálására. Ellenőrzik Varga Mihály templomadminisztrátor számadásait, amiből megtud-
juk, hogy a három évi (1827, 1828, 1829) bevétel 16 528 frt volt, amit 2 frt 33 kr ki-
vételével felhasználtak.'1'

A pontos és körültekintő intézkedés ellenére - a rossz termés miatt, ami mindig
befolyásolta a lakosság adófizető-képességét - 1830-ban nem gyűlt egybe a kivetett
összeg, így az építkezés is elakadt. Még rosszabbá vált a helyzet 1831-ben, amikor júli-
us 3-án Kunhegyest is elérte a nagy világjárvány, a „cholera pestises nyavalya". 400 em-
ber vált a járvány áldozotává, hiába őrizték gyalogos és lovas vigyázok a város határát.
Meghalt a város közbirtokos társadalmának legtekintélyesebb közéleti személyisége,
Vizy János nádori táblabíró is. Különösen augusztus első felében dühöngött a járvány.
Naponta 20-25 ember halt meg kolerában. Mivel a temetkezési szertartás lebonyolí-
tása nehézségekbe ütközik, egyszerre több halottat is temetnek. A járvány ideje alatt
„minden czeremóniás összve jövetelek, nevezetesen a lakodalmas evések s ivások, te-
metési torzások szorosan eltiltattak."18 A helyzet súlyosságára jellemző, szomorú tény,
hogy amikor a koporsónak való deszka a városban elfogyott, a templom fala körül
emelt deszkaállványokat szedték le és vitték el koporsók céljára.

A építési munka nemcsak ebben az évben, hanem - építőanyag és pénz hiányában
- 1832-ben is szünetelt. A templom további építését 1833. március 28-án rendelték el,
és „Kőmíves Mester Űrnak elintéztetett, hogy a templom falából elrontott részek hely-
reállításáért, úgy elromlott matériákért (építőanyagért), szerszámokért 196 frt 40 kraj-
cárokkal pótoltatnak ki, mellyel megelégedett Kőmíves Mester Ür. . .l!" A munka el-
kezdődik, de a falak lassú ütemben emelkednek. 1834. január 28-án „egyező akarattal
meghatároztatott" az építés meggyorsítása „oly móddal, hogy a hátra levő 3 öl mennyi-
ség egészen felépíttessen. . ." Tekintve, hogy erre nagy summa kívántatik, csak az épí-
tőmester részére 9000 frt, ezen kívül négy—ötszázezer db téglára is szükség van, 12 000
frt-ot vetnek ki a lakosságra.''" A határozat és intézkedések ellenére sem gyorsult meg
kellően az építés, mert hol tégla-, hol pénzhiány akadályozza a munkát.

1835-ben marhavész söpör végig a Nagykunságon, aminek következtében a jószág-
állomány tragikusan megcsappan. Ilyen körülmények között nem lehet szó az építés
meggyorsításáról. Pedig a nyár folyamán már a tető - „sifer kővel" történő - befedésé-
ről határoznak, amit Homályossy Ferenc 8400 frt-ért elvállalt/'1
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A következő, 1836-os esztendő elején a „közadóhoz arányítva" ezt az összeget is
kivetik a lakosságra, mégpedig úgy, „hogy minden egy ezüst forint után ezen költségre
vétessen tíz pengő garas, vagyis váltó cédulában egy ezüst forint után ifrt 15 kr.42

Három hónap múlva, a „környülállásokra", vagyis az anyagi viszonyokra való te-
kintettel, csökkentik a tető befedésével kapcsolatos igényüket: a gyülekezet jónak látta,
hogy a templom „az itthon készülő veres cseréppel fedettessen be'"'3 - állapítja meg a
jegyzőkönyv. Még a kivetett templomépítési adót sem sikerült beszedni. Kota Péter
pénztárosnak pl. az 1835 —36-os évekről 1618 frt 19 kr tartozása van. (Korábbi évek-
ről Endrédi István templompénztárosnak 4596 frt 38 kr tartozása maradt, ami később
a hátralékok rendezése folytán 1257 frt-ra csökkent, de a gondatlan pénzkezelés miatt
684 frt 36 kr-ral nem tudott elszámolni, s annak megtérítésére kötelezték.)''4

1835-ben az építés félbeszakadt, de gyakorlatilag 1836-ban sem sokra haladtak,
mivel a „terméketlen évnek éhen hálással fenyegető érzése megszüntette mind a ki-
vetést, mind . . .az építés folytatását". „Ezen szomorú idő juttatta arra a lakosokat,
azon szegénységre, hogy egy ideig a templom építését függesszék fel. . . Fokozza a ne-
hézséget a Griznerrel támadt gyakori viszály, aminek fő oka „az Építő Mesternek ily
nagy építésbeni járatlansága, s tudatlansága, s ezen felül biztosítatlan állapota".45 A te-
tőfedés befejezése elé is akadály gördül 1837-ben, meghal Homályossy Ferenc szolnoki
ácsmester, a terv készítője. Grizner távolléte, „. . .huzamosabb idők óta itteni meg nem
jelenése" az egyházi gyülekezet képviselőit arra az elhatározásra vezeti, hogy tanácsos
vele „jó véget érni".46 Végül is, „sok aggodalmak közt, . . .a munka kezéről elvétetett."47

Időközben, már 1839-től jó adag közbirtokossági hiúságtól ösztönözve az az elkép-
zelés válik általánossá, hogy meg kell építeni az egyházmegye legnagyobb templomát.
Ekkor vetődik fel a templom „két toronyra való vételé"-nek gondolata. „Ezen célnak
munkába vehetése tekintetéből" kérik meg „Egri Kőmíves Mester Streimelvogel Mihály"
urat a terv elkészítésére, aki Hild József segédjeként az egri székesegyház építésénél,
mint pallér működött. A tervet Hild József készítette el, amely az előző megoldásnál
jobb, önálló alkotás volt: kéttornyú templom, más térképzéssel, kettős karzatelrende-
zéssel és szebb külső-belső esztétikai összhatással.'*

Streimelvogel építőmesterrel megegyezve, az építés folytatását 1840. március 30-án
határozták el. Nagyon idejében, mert „a templom fedelezettje romlásnak indulni ta-
pasztaltatván" - olvashatjuk a jegyzőkönyvben, és „az épület fajai haszontalanokká vál-
hatnak", ha nem kezdik el a munkát.''0 Abban is döntenek, hogy „a majdan megtudan-
dó építési költség számához képest meghatározandó summa vettessen ki a lakosok-
ra. . ."o0, és megsürgetik a régebbi kivetésekből fennmaradt tartozások behajtását.

A templom építésének megyorsítására és befejezésére vonatkozólag - tekintve,
hogy „a lassú haladást buzgósági érdekek hiánya idézi elő - „büntetés alatt határidőt"
szabnak ki.

„A hitván mester ember" kezéről elvett munkát 1841 tavaszán tovább folytatták
és hozzákezdtek a tornyok építéséhez is. A templomépítés felügyeletével megbízott
Illéssy János nagykun-kerületi kapitány, egyházgondnok arról számol be az egyházme-
gyei gyűlésen 1842. június 6-án, hogy „a templom építése már annyira haladt, hogy az
fedél alá ment, s be is boltoztatott, a torony is emelkedik, de az Ekklézsia a sok költ-
séget nem győzvén a Fő Superintendentiához folyamodott 10 000 frt kölcsönért, ahol
ez meg is igértetett, de mind ez ideig az igért summából 200 frt-nál többet nem kap-
hatott. . ."31 Alig egy hónap múlva, július 5-én az alábbiakat jelenti Illéssy János:
„. . .örömmel van szerencsém jelenteni miképp az előbbi építőmester kezéből elvétetvén
a munka, az Hild azon segédjének adatott át, ki az egri fő templom építését, mint épí-
tő felügyelő munkálta. És már annyira haladt a munka, hogy a templom nemcsak tető
alatt áll, de már vakolnak s jelenleg a torony is emelkedik. A munka szorgosan folyik,
\ halad naponként, de fájdalom a nép ereje nem engedi évenként oly roppant áldozat-
ti'télre, hogy a három évre kötött építési költségeket három év alatt befejezhesse. ..,
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s már tartani lehet attól, hogy a költségek hiánya miatt. . . fennakadhat a munka, mely
vesztegelés romlást hoz maga után". Ezért szükségesnek látja a megígért kölcsön érde-
kében a debreceni püspökséghez fordulni - „pénzadás végett"/'2

Az összes templomépítési kiadások 1842-vel bezárólag - a „számadás megmuta-
tása szerint" - 110 319 frt 56 kr-t tesznek ki."'1 (Későbbi időpontból nem állnak rendel-
kezésre adatok.)

A lakosság befizetései továbbra is problémát okoznak. Varga Mihály templom-
pénztárosnak az 1841-1842-es évekre vonatkozó „be nem szedett tartozása 699 frt 20 kr-
ra rúg" még 1943 nyarán is. E hátralék befizetését azért is szükséges „időmúlás nélkül
sürgetni, mivel a múlt évi (1842) termés minden lakosnak adott kenyeret", és „csak ha-
nyagság okozhatja a . . . be nem adást"''1 - állapítja meg az egyházmegyei felügyelőség.

Illéssy János egyházmegyei gondnok és Daróczy Mihály ülnök 1843. július 26-án
úgy látják, hogy a templom „1844-ben egészen elkészülend. Mert már a vakolás és me-
szelés kívülről félig készen van, belülről is a bólthajtás és felső karzat elkészült, e mel-
lett a kettős torony rakás szépen halad felfelé. . ." Ekkorra a kölcsön ügye már elinté-
ződött és az ellenőrzéskor „ pénztári vizsgálat szerint 34434 frt 56 kr-t tesz ki a százon
túli hatos kamatú kölcsön, melynek visszafizetésére egyenesen és egyedül a lakosokra
kivetés útján fog beszállíttatni".'0

Az egyházmegyei felügyelők derűlátása megalapozottnak bizonyult. A templom
építése addig haladt, hogy 1844, augusztus 18-án és szeptember 15-én a tornyokra fel-
rakták a gömböket, vitorlákat, csillagokat. Ha nem is teljesen befejezve, ha keservesen,
sok anyagi áldozattal és nagy kockázattal is, többször reménytelen helyzetbe kerülve és
mégis újra kezdve, lassan, mindig akadozva előrehaladva - a templom, a Heves Nagy-
kunsági Egyházmegye legnagyobb református temploma valósággá vált.

A toronygomban elhelyezett emlékokmány feltünteti az akkori idők neves közéleti
személyiségeit és a templom építőit:50

a) Főbíró: Józsa Mihály
b) Tanácstagok: Varga Mihály, Józsa István, Csávás János városgazda, Kota Péter, Ge-
rendái József adószedő, Ns. Mészáros Ferenc gondnok, Főző Mihály, valamint Elek-
István és Endrédi István nyugalomban levő tanácstagok.
c) Jegyzők: Nagy Ferenc és Varga Imre
d) Prédikátorok: Farkas József, Kulifay Zsigmond
é) Segédpap: Újvárosi György
f) Iskolaigazgató: Polgár János
g) Éneklő: Tóth Sándor
h) Lányok tanítója: Miklósi Boldizsár és Debreceni Lajos
i) Sebész: Nagy Lőrinc
j) Nádori főkapitány: Szluha Imre
k) Nagykun kerületi főkapitány: Illéssy János
1) Építők: Streimelvogel Mihály kőműves mester, pallérja: Vas András, ácsmester:
Obermájer Lajos, szolnoki; kőfaragó: Straff József, egri; asztalos: Pócs Péter, egri;
üveges: Neszmirák Tamás, egri; lakatos: Világi László, egri; képfaragó: Gál József,
egri. A templomépítés befejező munkálatai tovább folytak a következő években, az egy-
ház - a lakosságra évről-évre kivetett adóból - a debreceni református kollégiumtól
felvett kölcsönt folyamatosan törlesztette.

1846-ban nézeteltérés alakult ki az egyházmegyei és Nagykun kerületi hatóság kö-
zött, aminek oka, hogy a világi hatóság jogot formál „a kunhegyesi új templom épí-
tési számadásainak megvizsgálására". A „Tekintetes Kerületek" világi hatósága azzal
indokolja felügyelői jogát, hogy „azon költségek, amelyek által az egyházi szükségek
fedeztetnek nagyobb részint az adófizető nép pénzéből kerülnek ki, már pedig a ható-
ságnak. . . nemcsak joga van, de kötelessége is felügyelni, hogy az adófizető nép sem
mód nélkül, sem aránytalanul ne terheltessék, sem pedig ezen javak hűtlenül ne kezel-
tessenek". Az egyházmegye ingerült levélben óvást nyújt be „a kunhegyesi templomépí-
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tési fundus megvizsgálásába avatkozi akaró világi hatóság" ellen. Hangsúlyozva: „ha
a világi hatóságnak volna az egyházi számadások felett felügyelői joga, úgy az egyházi
hatóságok e tekintetben merő bábbá aljasodnának és a jó rendet zavar váltaná fel egy-
házügyeink folyamatában". Továbbá: „a nagykun kerületi református egyházakban
ugyanis és így a kunhegyesiben is, minden egyházszükségletre való költségek közönsé-
ges népgyűlésben a többség akarata által szoktak meghatároztatni". Tehát a kunhegyesi
egyház az építést „egészen saját erejéből és erszényéből tesz", így „felügyelői jognak,
vagy beavatkozásnak semmi helye nem lehet".57

1847-ben elkészülnek az új harangok. Összesen négy harangot helyeznek el a tor-
nyokban: két régit és két újat. „A régi kis harangon lévő írat: Zehenter in Ofen anno
1744. Goss Michael Antoni. Ezen kunhegyesi szent Eklézsia Istenhez való buzgóságá-
ból öntette ezt a harangot nztes akkori bíró Mészáros János Nemes Tanátsnak meg-
egyezéséből. Az első Csarnai János, Ács Mihály, Szabó Bálint, Szabó György, Kun
György, Apostol Máté, Komáromi akkori prédikátor neve, Bányai György a magok
költségé.

A régi nagy harangon levő irat: Az isten dicsőségének előmozdítására a Nemes
kunhegyesi ref. Szent Eklésia ezen harangot a maga tulajdon költségén öntette 1773-ik
esztendőben.

Az új kis harangon lévő írat: Szabad Nagykun kunhegyesi ref. Egyház hívei önkölt-
ségükön öntötték Pesti polgári harangöntő Schandt András által 1847. évi márc. hónap
4-dik napján.

Az új nagy harangon lévő írat: a Szabad Nagykun kunhegyesi egyház hívei önkölt-
ségükön, melyhez Tyukodi Szabó György 800 Ft-nyi hagyománnyal járult - öntötték pes-
ti polgári harangöntő Schandt András által 1847. évi márc. hónap 4-k napján".Sl

Közben érlelődik, majd kirobban a magyar polgári forradalom és nemzeti szabad-
ságharc. A pesti márciusi eseményekhez kapcsolódva a Nagykunkerület: Karcag, Kun-
madaras, Turkeve,, Kunszentmárton és Kunhegyes küldöttei Kisújszálláson tartják meg
lelkes hangulatú népgyűlésüket, március 20-án. Ettől kezdve Kunhegyes lakossága a
harcok, áldozatok lázában él: nemzetőröket állítanak, segélyt gyűjtenek a veszélyben lé-
vő haza számára. 1848. őszi sikereinek hangulatában kerül sor az új templom felszente-
lésére. A felemelő érzést keltő, impozáns templomban november 26-án tartják az első
istentiszteletet.

Ám egy év sem telik el, s a teljes befejezés előtt álló új templom megalázó isten-
tisztelet színhelye. Szomorú gyüleket előtt, a levert szabadságharc szivét markoló fájdal-
mában kerül sor „a magas rendelet pontjai szerint . . . a királyi fenség iránti hódolati
istentisztelet" megtartására. Előbb 1849 szeptember 30-án, majd október 7-én, az aradi
kivégzéseket követő nap reggelén a LXI-ik zsoltár 3., 4., 5., és 6. verseinek eléneklcsé-
vel a „féljed szerelmes fiam a királyt, a pártütőkkel ne elegyítsed magad" vezérige nyo-
mán adta elő Újvárosi György lelkész „a királyi fenséget illető félelemnek módját és
mértékét, jelesül: hogy a királyi fenségnek tartozunk tisztelettel, engedelmességgel, adó-
fizetéssel, béketűrésre való szíves könyörgéssel. Végül utókönyörgés is a fenséges király-
ért és királyi házért mondván: berekesztőleg elénekeltetett a LXXII-ik soltár 1, 2
verse . 50

Az új templom végleges befejezése évének iS^g-et tekinthetjük, amikor körülötte-
a régi templom anyagából - magas kőkerítést készítenek és udvarát fákkal ültetik be.
Ekkorra a gyülekezet létszáma már meghaladja a hétezret.

Kunhegyesi református lakosság: 1832-ben: 6111, 1849-ben: 6650, 1859-ben: 7092.
(Kathólikus vallásúak száma 1837-ben 87, 1851-ben 82, 1880-ban 341) Az új temp-

lom fontosabb adatait az 1863. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv rögzíti: „Egy 12 öl szé-
les, 30 öl hosszú, 10 öl magas templom 1 hold 272 négyszögöl fákkal beültetett térségen,
két toronnyal, mely 4 haranggal, órával és villámhárítóval van ellátva. Az első isteni tisz-
telet napja: 1848. november 26. A templom cserép, a tornyok rézfedelűek".'"
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Az egyházlátogató küldöttség a templomot szépnek, „de szónoklási szempontból
cél ellenesnek" mondja, ahol „a megjelent előjáróságon kívül alig volt egy két ember". '''

1863-ban a debreceni főiskola részére fennmaradt adósság 1680 Ft. Ennek alap-
ján - bár a végső elszámolás nem került elő - a rendelkezésre álló elszámolások isme-
retében, a templomépítés teljes költsége 160 - 180000 Ft-ra becsülhető.

Nemcsak a református közösség, a kis mezőváros egész lakossága megszerette ne-
hezen, sok üggyel-bajjal felépített „nagytemplom"-át, amely kettős tornyával sajátos vo-
nást kölcsönöz a településnek, s a közvetlen Kunhegyes környéki nagykunsági tájnak.

A nép beleszőtte dalába: ll2

„Kunhegyesi kettős torony, csuhaj ja!
Nem éri fel az ostorom, csuhaj ja!
Messzi vagyok a hegyétől,

Mind a galambom szivétől, csuhaj ja!

Tiszapartján van egy hajlik, csuhajja!
Rá egy fejír nyárfa hajlik, csuhajja!
Oda mentem egy lyánt kérni,
De nem akart elkísérni, csuhajja!

Kunhegyesi nagy toronyba, csuhajja!
Kilencet ütött az óra, csuhajja!
Nem ütött az nékem jóra:
Áll a babám kézfogója, csuhajja!

Kunfiúnak nincsen párja, csuhajja!
Messzi földön, más határba, csuhajja!
Itt van párja, ez a párja:
Kunsági föld barna lyánya, csuhajja!

Rados Jenő: Hild József Pest nagy építőjének életművében így jellemzi a kunhegye-
si református templomot:

„Egyik legszebb református templomunk. Magasbatörő megragadó térhatású belső-
sége két emeletes körülfutó karzataival, amelyeket a földszinten dór, az emeleten jón
oszlopok fognak alá, befogadóképesség szempontjából is az ország legnagyobb templo-
mai közé tartozik. Kéttornyos, keletre néző homlokzatára jón oszlopok hordta három-
szögű oromzat ad különös jelleget". '''

Csillag magasság: 47,5 m
Torony magasság: 42 m
Külső templom hosszúság: 53 m
Külső templom szélesség: 24 m
Külső fal magasság: 20 m
Belső magasság: 26 m
Belső hosszúság: 51 m
Belső szélesség: 22 m
Befogadóképesség: ülőhelyek száma: 1200

Teljes befogadóképesség (ülő- és állóhelyek együtt): kb. 4ooor/l

További sorsának rövid történeti áttekintése így alakult: 1869-ben a templom tetejének
megjavítására kölcsönt vesznek fel, „a műépítész napidíja és elhozatása költségeinek
fedezésére" pedig „bálvigadalom" rendezésére kerül sor/'5 1890-ben, majd 1923-ban is-
mét kijavítják a megrongálódott tetőzetet. 1927-ben, a templom építésének 100. évfor-
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{.'.uióján — teljes külső és belső renoválásokat végeznek. 1928-ban — a Népjóléti Mi-
nisztériumtól kapott }2oo pengő államsegélyből - elkészül a templom villanyvilágítása.
[957. január 22-én a déli torony - belső vigyázatlanság folytán - kigyulladt és 13000
Ft-os kár keletkezett.

Az 1960-as évektől fokozatosan kerül előtérbe, napjainkban pedig egyre sürgetőbbé
válik a műemlék templom állagának megőrzése, helyreállítása: a tetőzet javítása, falá-
nak és belsejének teljes renoválása.

1977-ben lesz építésének 150. évfordulója.Vajon lehetne-e méltóbb ünneplés, mint
az új külső és belső díszben ragyogás? Műemléki felújítását különösen indokolja az a
tény hogy a Közép-Tiszavidéki Intézőbizottság és a Tisza II. üdülési körzetének kiala-
kításában szerepet játszhat. Nemcsak műemléki látnivalóként, hanem - esetleg - hang-
versenyek rendezésére, is felhasználva. S ugyancsak figyelmet kellene fordítani a mellet-
te lévő 18. századi barokk épületre is.'b

DR. SZABÓ LAJOS
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