
A tiszafüredi Nagyboldogasszony
templom története

Tiszafüred a régészeti leletek tanúsága szerint őseink kedvenc telephelye volt, de az
Árpád-házi királyok korában nem volt temploma. 1273-ban a váradi püspökség tulajdona.
Az 1571-es török defter szerint 46 lakóháza és temploma van. 1718-as adataink szerint ezt a
templomot a reformátusok használták, s átépítették. A mai református templomon
elkülönített színezéssel látható a középkori katolikus templom falmaradványa. A környék
rekatolizálása Esterházy Károly egri püspök érdeme, aki Tiszafüreden 1776-ban alapított
önálló lelkészséget.

Az első plébános Nyitray József ideiglenes lakóhelyéről 1781-ben költözött a
paplakba, melynek egyik szobájában misézett négy évig. 1785-ben egy vályogtemplomot
emeltek, melynek tornya 1816-ban ledőlt, falai megrepedtek. Az új templom építése tíz évig
húzódott, s addig a régi templom az újba beépítve állott. A templomot 1827. július 29-én
áldotta meg Petrencsik József polgári esperes Szűz Mária tiszteletére. Titulusa Szűz Mária
mennybevétele.

Klasszicista stílusú, műemlék jellegű egyhajós templom, négy cseh boltszakaszos
hajóval. Az 1827-ben felépült templomnak szentélye nem volt, a hátsó falon, egy
bemélyedésben kapott helyet az oltár és az oltárkép.

A homlokzatból félig kiugró torony óraíves párkánnyal
ellátott. A torony és a templom falait falpillérek tagolják, a
karzatot hármas árkádív hordja.
1849 áprilisában Tiszafüreden volt a szabadságharc hadseregének
a főhadiszállása, innen indult a tavaszi hadjárat. Ekkor egy rövid
ideig a templom szalonna- és kenyérraktár, ezalatt a szentmiséket
Tiszaörvényen tartották

A XIX. század második felében vallási fellendülés
következett, mely két plébános nevéhez fűződik: Pájer Antal
papköltő és Tariczky Endre országos hírű régész, aki közel 50
évet töltött a városban.

Az 1930-as években az Isteni Megváltóról Nevezett Szerzetesnővérek telepedtek
meg,
új katolikus iskola épült, a templomot

kinőtte a város. Az 1827-ben felépített
templomhoz egy szentélyt építettek, s
így 9 méterrel bővült hosszában a
templom. Az anyagi fedezetet
dr. Schleiminger László, egyházközségi
világi elnök 9000 pengő adománya
biztosította 1939-ben.

A főoltár képén Szűz Mária
mennybe vételét láthatjuk Balkay Pál, a
XIX. század magyar
oltárképfestészetének jeles képviselője
(1781-1846) alkotásaként.



A bal oldali mellékoltár képe Szent Ferenc- elragadtatását ábrázolja életének utolsó
napjaiban

Kovács Mihály (1818-1892) abádszalóki születésű festő alkotása.
A Szent László kép alkotója Dióssy László, dr. Schleiminger készíttette 1940-ben
A berendezési tárgyak eredetiek: a keresztelőkút, a padok, a gyóntatószék egri mesterek
munkái.
A templom 1948-ig egyszínű volt, Benke László jászberényi festő festette ki 1949.-ben, a
szentélyben az apszison egy (Szűz Mária mennybe vétele), a hajóban három nagy
mennyezeti freskó készült. (A magyar szentek hódolata a Boldogasszony előtt, A
Szentlélek eljövetele, Az Angyali üdvözlet

Az orgona Rieger Ottó-féle műemlék 1911-ből való Rapaics Rajmund apátkanonok és
Hering József helybeli lakos adományából. 2013-ban teljes felújítása történt.
Az első világháborúba elvitt nagyharang pótlására 1987-ben Mitru Miklós esperes
készíttetett hétmázsás harangot.



. Az új plébánia és közösségi ház a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére épült az 1781-ben
épült plébánia bővítésével 2001-ben

.
A templom tetőzetének teljes cseréje 2007-ben valósult meg. A templombelső festésének
felújítása Király József restaurátor, képző- és iparművész munkája 2011.-ben. A
szembemiséző oltár Csontos Sándor alkotása 2013-ból. A felszentelő püspök mindkét
esetben Palánki Ferenc atya volt.

HISTORIA DOMUS TISZAFUEREDIENSIS
A Historia Domust 1801-től 1852-ig vezette az akkori plébános Ácz György. A híveket
kikérdezve, visszamenőleg jegyezte fel az eseményeket egészen a plébánia alapításáig, 1776-ig. A
digitalizált változat Ágfay Antal plébános és Takáts Béla könyvtáros munkája FOTO A
KÉZÍRÁSOS KÖNYVRŐL
Jelenleg folyamatban van a Historia Domus pótlólagos vezetése 1900-tól napjainkig.

A dolog örök emlékezetére
A tiszafüredi plébánia története 1779-1852



A tiszafüredi katolikus Plébánia tulajdonát képező eredeti kézirat gépírásos változata
TAKÁTS BÉLA könyvtáros munkája. Az eredeti kéziratban szereplő latin szövegeket
ÁGFAY ANTAL fordította.
Tiszafüred, 1989-1990.

Bevezetés
A régi háztörténetet több akkor Tiszafüreden szolgáló lelkipásztor írta, közülük meg kell

jegyeznünk révkomáromi Ácz György nevét, aki itt előbb káplán, majd plébános volt,
Nagyivánon fejezte be lelkészi pályáját, és végakarata szerint teste a tiszaörvényi temetőben
nyugszik. Többször megemlékezik kedves örvényi híveiről a történetben is. Melegszívű embert
és kiváló helytörténészt rejtenek sorai, aki papi hívatását is magas szinten gyakorolta.

Részletek a Historia Domusból
A teljes mű a Városi Könyvtár helytörténeti gyűjteményében található

I. korszak
Ennek a catolica Ecclesianak (egyházközségnek) első kezdeteiről a 79. évében

járó, most Tiszaörvény filiális birtokon József fiával együtt lakó Pázsith István a
következőket mondja el 1827.-ben:

64 évvel ezelőtt (az ebben a dologban biztosan hű tanú mondja, jól emlékszik rá,
hogy akkor a Krisztus utáni 1763. esztendőt kezdték írni) Tiszafüred mezővárosban
egyetlen katolikus ház volt, Szabó Jánosé, aki Tisza-Eörvény falut bérelte, ahol akkor
egy halászkunyhón kívül még csak egyetlen házacska sem látszott. Amikor Tiszafüredre
költözött az előbb nevezett Úr udvartartásával, lassan aztán napról napra növekedni
kezdett a katolikus hívek száma. Az örvényi birtokot is számos katolikus lakossal
telepítette be nagyméltóságú herceg Eszterházy Károly egykori egri püspök Úr, akkori
birtokosa.

Ezek a hívek először a nagyiváni egyházat látogatták, amíg nem volt Tiszaörsön
parókia. Majd később az örsi Materhoz (anyaegyházhoz) csatolták őket filiaként
(leányegyházként).

Az idők teltével egy jámbor német kapitány (a neve ismeretlen), aki a város
házával közvetlenül szomszédos házban, az úgy nevezett Megyei Kvártélyházban lakott,
kérte, hogy ugyanennek a háznak egy szobáját áldják meg, és állandó szerzetes atyát is
rendelt állított oda, aki ebben a Kápolnában naponta bemutatta a szent áldozatokat.
Ennek nagy buzgóságától felbátorítva az előbb dicsért Tanácsos Úr 1776. esztendőben
rendszerinti lelkipásztorért közben járt a püspöknél, és ennek az egyháznak
(egyházközségnek) első parochusaként megkapta (elnyerte) Nitray József Urat.
Azalatt, amíg a parochia építése tartott, a szomszédos eörsi Kvártélyházban lakott, és ott,
ugyanennek a háznak egy megáldott szobájában hat esztendőn át mutatta be a szent
áldozatot a híveknek.

Mikor elkészült a Parochia-ház, a parochus a lakását ebbe helyezte át 1781.
évben, amelynek egy nagyobb helyisége, nem lévén még kettéosztva, az istentisztelet
végzésére szolgált az 1785. esztendőig.
Később, amikor a tanácsos úr az élők közül távozott, a szomszédos (telket) név szerint
Zsebe Krisztina özvegy úrasszonynak árendába adta. Az ő gondnoka, név szerint
Simonyi, aki Isten házáért hasonlóképpen buzgólkodva, miután saját becsüseivel (vagy



téglavetőivel) tanácskozott, néhány ezer kemény téglát velük (általuk) kivettetett,
amelyekből, pontosan ennek az új templomunk helyén, miután onnan legfelsőbb
paranccsal eltávolítottak két ismert városlakót, bár egyszerű, de hosszú és azon község
híveinek befogadására elégséges templomocska épült. …

1813-ban Rocsák Mihály tevékenysége folytán elfogadtatott a tanács, hogy új
templom épüljön, azonban annak befejezését 9 évig, állandó betegeskedés után
1824. június 10-én bekövetkezett halála miatt nem érte meg.
Vége az első korszaknak.

II. korszak
Amik következnek, nagyobb részben én magam láttam, egyrészt 1815. évtől 1819

közepéig mint kisegítő káplán a beteg Rocsák Mihály úr mellett, másrészt a feljebbvalók
akaratából 1824. év novemberétől mint helyi parochus, és az utódok számára közölni el
nem mulasztom.

Mind a füredi, mind az örvényi hívek száma növekedett az Úrban, annyira, hogy a
két helynek a hívei a kócsiakat is hozzáadva 700-on felül számláltattak; valójában a hívek
gyarapodásával a fent említett gyenge anyagokból épített templomocska napról napra
nagyobb károkat szenvedett, az eső hatásától omladozó falak, ezen felül a korhadástól
megemésztett tetőzet minden napos javítást igényeltek. Ehhez járult még az 1816-os
esztendő végzetessége, a téli szelek erejétől ledőlt a kat. templom tornya. Ez ugyan
Kelemen István volt tiszafüredi, akkor már nagyiváni parochus költségén
helyreállíttatott, de ezzel még nem hárult el a baj, mert a templom falán olyan nagy
repedések voltak, hogy összedőléssel fenyegetett.

Végül az 1819. esztendőben ő nagyméltósága, báró Fischer István érsek
elhatározta az új, nagyobb, szilárd anyagból emelendő templom építését. Miután Rocsák
Mihály helybeli plébános úrnak a kegyes elhatározás hírét meghozták, erre a célra
nagyobb részben saját erszényéből nyújtott költségen elkezdték az anyagokat
előkészíteni, a téglákat kiégetni, a fákat összevásárolni.

Ezek előkészítése után 1822. esztendőben, szeptember hónapban Zwengler József
egri építőmester közreműködésével az alapot lerakták, de még ugyanabban az
esztendőben a falakat a föld fölé emelték …. a jóságos főpap halálával az építkezés
megakadt.

Miután 1825. esztendőben a jámbor adakozó érsek végrendeletét a Királyi
Jóváhagyás megerősítette, június hónapban a torony alapzatát is lerakva, a templom
építését mind lélekkel, mind erővel felkarolták …. Ugyanebben az évben. december 2-án
az épülő katolikus templom szentélye fölé elhelyezték az érseki kettős keresztet a
templom pártfogójának örök emlékezetére, és a falak tető alá kerültek.

III. Korszak
Bizony csak könnyek között kell megemlékezzek 1825. április 5.ről, éjjel 3/4 11-

kor tűz ütött ki Csandari görög kereskedő templomhoz közeli házában. Csak Isten
irgalmának köszönhetjük, hogy nem pusztultunk el egészen. Először csak a templom
állásfái fogtak tüzet, és miután azokat Isten segítségével eloltottuk, iskolai és kántori ház,
azután a plébániai épületek a tűz ellen való minden küzdelmünk ellenére hamuvá lettek.
…



A templomot folytatni, a plébániai épületeket felújítani, az iskolát alapjaiból
felépíteni kellett, és mindezt a hívek kézi munkájával kellett véghezvinni. Kevés szóval
sokat mondjak: a legsürgetőbb munka volt a plébániai falakat befedni, ami még ezen a
nyáron az említett hagyaték költségén megtörtént.
Az iskolaház is tető alá került ősszel. …. Ezért a templom építése nagyon lassú ütemben
haladt.

1826. esztendőben a tornyot felhúzták, befedték és a homlokzat kivételével kívül-
belül az egész templomot bevakolták. A plébániai ház ajtóit, beépített padlózatát
befestették A belépőnek jobb keze felé eső szobát megnyitották, szóval mindent
ragyogóvá tettek.

A Mária mennybemenetelét ábrázoló oltárképet Balkay Pál festette, az oldalsó
kisebb képeket a régi templomból vitték át, melyek közül az, amelyik a mennybevitelt
ábrázolja, abban a régiben az oltárkép volt. Oltárt, szószéket, keresztelőkutat, padokat
Óberfrank asztalos, Molnár szobrász, Sparen aranyozó, egyaránt egriek által - megjavítva
az orgonát is – mindnyájunk ujjongása közben nagyon tisztelendő Petrencsik József
polgári esperes és nagyiváni plébános július 29-én megáldotta a templomot.
Szentbeszédet, amelyben a templom híveit az oly jótékony patrónus lelki üdvéért való
imádságra lelkesen buzdított, szónoklatként Pogócs János tiszaörsi plébános mondott.

Kedves utód, ki ezeket olvasod. Az ily nagy jótevőkről naponta emlékezzél meg
az Úr oltáránál, …Élj boldogul!

1828.
október 5-én történt az első Canonica visitatio ebben a plébániai egyházban Exc.

rev. főtisztelendő felső-őri Pyrker László egri pátriárka érsek úr által. Előző nap a
kegyelmes főpap Igarról jött processióval, és a két helység válogatott híveitől kísérve,
magasztalóknak harsonázása között bevezettetett a templomba. Onnan, miután elvégezték
azokat, amiket a Portificalis …. előírásai szerint el kell végezni, a plébániális házban
szállt meg.

Magán a vizitáció napján, miután a helyi plébános beszédet tartott,
Őkegyelmessége szentmisét mondott, a gyermekek hitoktatása után maga az előbb
dicsért vizitátor úr az oltártól szólott szentbeszédben. Azután a bérmálás szentségét
szolgáltatta ki szám szerint 470 hívőnek. Mindezek végeztével megtartották a vizitátiós
ülést a plébániális házban.

1829.
Mivel ebben az esztendőben az ország gyűlésén Pozsonyban egybegyűlt

ország nagyjai és atyjai arra törekednek, hogy a magyar nyelv ezután
Magyarországban közönséges nemzeti nyelvvé legyen, hogy minden vármegyék
felírásaikat, tisztségek számadásaikat magyarul tegyék, tudományok is
lassan-lassan magyarra által
tétetvén, azon nyelven taníttassanak, rövid szóval : hogy ezután minden magyar, ne tót,
német legyen, még deák sem; tiszta magyar: annál fogva netalántán még a papok is
egészen megmagyarosodván, valaha tolmácsra kényteleníttetnének szorulni e történetek
olvasásában, értésében, ha tovább is deákul folytatnám azokat, mostantól fogva magyarul
kezdek azok szerkesztésébe.



1830..
Nagy tél
A templom vagy plébániális ház felől ugyan semmi megjegyzésre méltó nincs, de

nevezetes ám itt a rettenetes, állandó, hosszas tél, amilyenre a legöregebb emberek sem
emlékeznek. Már a múlt esztendőnek november 18-án erősen kezdett havazni, hideg szél
támadott, hordta mindenfelé a havat; marhák s juhok bejöttek, s egyszerre úgy beállott a
tél, hogy már 23-án a Tisza is be állott. A nagy telet látván az emberek, közönséges vala a
reménység, hogy mennél állandóbban s erősebben fogta, annál hamarabb kiereszt.
Azonban még növekedett a hideg, decemberben s januáriusban annyi hó leesett, oly
irtózatos hideg lett, hogy csak ….. kiállhatatlan. S ily egyenlő állapotban tartott ezen tél
egész április elejéig, úgy hogy csak a heverő juhok 19 hetekig ették a szénát, meg amit
kaphattak. Ments meg Isten az ilyentül! Fel is lesz, tudom, minden krónikában jegyezve
az 1830. esztendei tél.

Az esztendő úgy az életre mint a borra igen szűk volt.

Marha-dög
Ez idén, s már tavaly is az országnak némely részeiben igen nagy döge volt a

szarvas marhának, amiért több helyeken városok faluk végén strázsák rendeltettek, hogy
se marhákat egy helyről másra menni, se takarmányt vinni, csak útra valót is, ne
engedjenek. Akik vittek, az elvétetett és megégettetett. E városban is, de főképpen a
Kócson; valamint Egyek és Nagyiván helységekben is igen sok darab elesett. Ily
közönséges csapás ellen a Megyebéli Hivatal által 8-án február 1830. közönséges
könyörgések rendeltettek, hogy aki vétkeink miatt haragra gerjedett ellenünk, alázatos
imádságaink által megengeszteltetvén, szüntesse ostorait a nagy Isten!

Templom pecsétje készült: templomunkat tulajdon pátrónáját jegyző, és ezen körül
levő betűkkel Sigillum Ecclésia Tisza Füred

1831.
emberölő esztendő Kolera vagy epemirigy
Szomorú esztendő. A múltakban marháink döge szomorított bennünket, most

szüléink, hitveseink, gyermekeink, legjobb szeretett barátaink mellettünk való hirtelen
eldűlte az öldöklő halál karjaival kétségbe ejtett mindnyájunkat. A mennyei
gondviselés emberi elmének elláthatatlan célokból súlyos csapással látogatta meg édes
hazánkat. A kelet-indiai kolera nevével nevezett s pusztító sebességgel való
közelítésében már előre közrettegést okozó mirigyes betegség, általfutván több távol
fekvő országokat, minden kitelhető óvó rendeléseknek s intézeteknek ellenére édes
magyar hazánkat s ezen tekintetes, nagyságos Heves és Külső-Szolnok vármegyéket is
a legnagyobb
hirtelenséggel meglepte, és dühét annak minden helyeire elárasztotta. Első volt
Tiszafüred városa, melyben mivel július 2-án egy oly megholt református ember
találtatott, kin a kolera bélyegei szembetűnőek voltak, megvizsgálván Keszlenfy egri
doktor is, azonnal elzáratott. Azután Tiszántúl katonaság által kordon vonatott, akik
ugyan – kiütvén a veszély Poroszlón és egyebütt is – félreállottak; hanem a vármegye
rendelésinél fogva minden helységeknek a szomszéd helységgel való közösülése
elvágatott. Minden határszélekre vasvillás strázsák állíttattak, senkit be a határba vagy ki
nem eresztettek, a házak, ahol a nyavalya kiütött, strázsákkal körülvétettek, és főként



elejentén senkit, még atyafit sem eresztettek (ez ugyan rossz rendelés volt) az oly
házakba.

E városban ugyan az említett halott után nem tapasztaltatott semmi, azért a
vármegyétül kérte is, hogy mint egészséges hely az elzárás alól szabadíttasson fel, de
bezzeg a szomszéd Poroszló állapotja – ah fájdalom szaggatta szíveinket, mert ott
elterjedvén az egész városban a mirigy, rakásostul hordtak ki holttesteket.
Nemsokára kiütött Örvényben is, és minden szomszédos helységekben, amikor a füredi
uraságok gondolván, hogy a Mindenhatónak kezét emberi szorgalom nem kötheti,
összegyűlvén a városházánál azt végezték, hogy a plébánost sem eresztik Örvénybe, ha
pedig menne, a strázsák erőszakkal is visszahozzák.

Szegény örvényi híveim! Áldassék az Úr neve, aki szegény alávaló szolgájában
azon szomorú környülállásokban megkettőzteté az ő lelkét, s felindító, hogy híveivel
együtt halni elszánná magát; egy sem halt meg utolsó szentségek és vigasztalás nélkül.
Sok volna leírni, s a füredi urak utolsó maradékit is szégyennel borítanák el, amik
Örvény miatt közöttem s őközöttek történtek, mikor parancsolatjukra még ruhámnál
fogva is
cibáltak a strázsa zsidók, mivel a fels. consiliumunk azon rendelése július 26-án, hogy a
plébánosok, káplányok vagy akármiféle szerzetesek a kolerában sínylődők privíziójára
szabadon eresztessenek, csak később érkezett meg. Ez is a mi érsekünk felírására, és
gyanítom, hogy az én fürediek ellen való panaszomra. Még a gyepen is, túl a szőlőkön,
kereszteltem egy örvényi leánykát.

Alig kezdett Örvényben enyészni a veszedelem, azonnal Füreden kezdte magát
mutogatni. Elsőben csak szemenként, de bekövetkezvén aug. 1-e, száma többé nem volt
a betegeknek, elterjedt a halandóság; megrémülve egyik, más egészen kétségbe esve
zárta el magát házánál, nem igen tartottak gyülekezetet a Városházánál. Urat nem volt
látni, csak a plébános, kinek két lova mindig a hámban, és a doktor – kisbírókkal jártak
az utcákon. Csak valami 9-10 napokig tartott ugyan legnagyobb erejében a veszély, de
azért Füredről elsepert valami 200 személyt. Más helységekben a nyavalya nagy
mértékben sokáig tartott ugyan, de azért Poroszlón mintegy 500-an, Csegén 250-en,
Egyeken valami 300, Nagyivánon 140, Karcagon mintegy 700, Madarason 400, Igaron
95, Szentimrén 75, Szőllősön valami 70-en lettek áldozataivá az epekórság mirigyes
nyavalyájának.
Nevezetesen az én híveim közül 50-en holtak el a kolerában, de egyéb hónapokban is már
januáriustól oly nagy volt a halandóság, hogy az esztendő végén felvetvén, minden 8.
lélek elköltözött az élők közül….

Azt mégis szükséges említenem, hogy némely beteg, ha az eltiltott dolgokkal élt
is, p.c. igen sok vizet ivott, megélt, más ugyan a víztül halt, mint cselédeim közt is
a béresném, maga mellé tétette esztelenül ( úgy ítéltük) szerető férje által a rocska vizet, s
még most is él; a kocsisomat, ki rosszul érezvén magát, vizet ivott, másnap eltemettük.
Az is különös volt e nyavalyában, hogy egészséges lévén egyszerre halál fia lett az
ember, mint az említett kocsisom, akinek még a temetőn, feleségét sírba kísérvén semmi
baja nem volt, már amint hazaért a kertembe, beteghez hívtak hozzá, s halál fia, de
mégis kigyógyult.

Szeptember közepe volt, s mindenek helyre állíttattak, a megholt atyánkfiaiért
közönséges könyörgések tartattak, a megszabadulásért kitelhető hálák adattak az Ég s
Föld Urának.



1834
… Szaporodtak ezen esztendőben a templombéli eszközök is. Amire már akkor,

midőn 1827. esztendőben a templom felszenteltetett, comissió adatott egri asztalos
Oberfrank mester úrnak, noha a plébános azokat sürgetni meg nem szűnt; ez idén
készültek el. Úgy mint: a sekrestyébe almárium, alól 4 fiók a templom ruháinak és
egyebeknek tartására, felől 3 tabernaculum forma fiókokkal kehelynek, könyveknek,
egyebeknek – és a gyóntatószék.

Legtöbb gondba került az idén a temetői kereszt. Már három esztendőkkel ezelőtt,
és ismét tavaly az iszonyú szelek által kitörettetvén, mindig alább ásattam, de már
annyira megrövidült, a pléh figura is összetört, hogy már lejjebb nem lehetett tétetni.

Régi, még 1807-ben költ lekötelezés szerint a tiszafüredi község vállalta magára
ennek mindenkori fenntartását. Most tehát behívatván egy vasárnapi templom után a
híveket, elejekbe adtam ezen kötelességeket. Elvállalták, s adakoztak is reá. elkészülvén a
kereszt, felállíttatván, a …. vikáriustól nyert engedelemmel húsvét után 8-dik vasárnap,
amelyre Sz. Péter és Sz. Pál apostolok ünnepe esett, processioval kimenvén,
megszenteltem azt. Szentbeszédet ezen alkalommal tartott az egyeki káplán, T. Vilt Antal
úr.

Örvényi harangláb
Tiszaörvényben is az idén készült a már düledező helyett új harangláb, melyre már
azelőtt valami három esztendőkkel minden juhos gazda egy bárányt ajánlott, én is a
nekem jövő azon esztendei bárány octáva illetményemet oda engedtem.

Kehely megaranyoztatik
Még az idei vizsgálati protocollumban a már lekopott templom kelyhének

megaranyozásárul is volt emlékezet. Kértem ti. hogy mivel a kehely megaranyoztatására
csaknem egész cassa kiürülne, méltóztasson ő excellenciája azt valamely ájtatos
fundusból reselválni.

1834
Földindulás
A jelen emberkort meghaladta az idei hőség és szüntelen szárazság, rendkívüli

következéseit - amint egy kisvárdai tudósító szól - az adósul soha nem maradó természet
figyelmezői szorongva várták. Hű maradt ez a maga örökös törvényeihez, midőn october
15-én reggeli 7 és 1/2 órakor oly iszonyú földrengéssel borzasztott meg bennünket, hogy
oly nagyot és sokáig tartót én soha még észre nem vettem. Napkelettől napnyugat felé
irányzott, ugyanazért napkelet felé, ahonnan jött, sokkal több károkat is okozott, noha
csaknem az egész országban hagyta szomorú nyomait. Nevezetesen legkártékonyabban
dühödött Szathmár vármegyében az Ér és Sármellyékein. Nagykárolyban a grófi kastélyt
rész szerint lehányta, rész szerint összehasogatta, a piaristák templomát megrontá,
kollégiumjukat lakhatatlanná tevé. Kaplonyban, Nyírbátorban is a szerzetes klastromok
nagy része lakhatatlanná lett. … Sok emberek itt életeket is vesztették. A lakosok
kitakarodtak a falukból, s ki tudja elészámlálni, hányan várják az idén a reánk jövő telet
anélkül, hogy volna hová hajtani elalélt szegény fejeket? Mivel rész szerint a gyakori
tüzek, rész szerint a földindulás által minden hajlékaiktúl megfosztattak.



Itt a mi templomunkban is számos kisebb, de azért szembetűnő repedéseket
okozott a veszély.

Marhadög
Egyéb tekintetben is szint oly mostohán bánt velünk az idén az Ég. … Nevezetes

a nagy aszály miatt mindenek szertelen drágaságán kívül a marhadög, mely az
esztendőnek vége felé országunk nagy részére elhatott. Több helyeken, s név szerint
Heves vármegyében a Tisza vidékin annyira elhatalmasodott a marhavész, hogy csak
Tiszanánán, Kömlőn, Körén 1600 darabnál többre ment az elhullott marhák száma.
Azután tovább terjedt, és még a kutyák, macskák is egyre döglöttek. Van olyan szegény
ember a nevezett helységekben, akinek istállója üresen maradt. Van, akinek egy bornyas
tehene táplálta számos gyermekeit, az is …. döglött. Van, akinek 6 ökre vagy 18 darab
szarvasmarhája volt, s most egy sincs. Által jött ez a veszély nemsokára a Tiszán, és már
városunkban is nem egy van, aki emiatt siránkozik.

1835.
templom 300 for, szegények 200 for tőkepénze
Még 1833. esztendő januárius utolsó napjaiban meghalálozván Igar helységében

Bagoffy Anna Mária kisasszony, aki azelőtt életének nagyobb részében Tiszafüreden
lakott, mint Istenben boldogult idősb tens. Sárközy Mihály mostohalánya, több istenes
végrendeleti között állandó fundációul a füredi templomra 300 vfr-okat, a pápista
szegények részére pedig 200 vfr-okat hagyott,

A marhadög nem szűnik
Már a múlt esztendő végével a szomszéd helységekből hozzánk is által

jött a marhákra a nyavalya. Télen még csak egynél-másnál dühösködött, noha ahová
békapott, igen nagy csapást tett; de bezzeg összemenvén tavaszkor a marhák,
közönségessé lett. Előbb a heverő gulyában kezdett dögleni, s egymást érte csak egy
gazdáé között is. Azután a tehén és borjú csorda, végre az ökör gulya. Nem is szűnt meg,
míg igen szoros ötödjét ki nem vette. Az enyimbül cselédimével együtt 10 darab döglött
el. … Se venni nem mernek, se adni nem tudnak az emberek. Huzamos csapás!!!

1835.
Örvényi kis harang
… Hogy T. Eörvény helysége nem ott volt, a hol most vagyon, minden kétségen

kívül van. Az a tradítió, hogy ott volt, a hol most már szántóföldek vannak, az úgy
nevezett Telken.- Bizonyítja ezt azon harangocska is, mely a múlt esztendőben bizonyos
kondás által a morotvára néző partban meghasadva, a rozsda által igen megrongálva, s
egyik vállán egészen meglyukadva találtatott. Hogy? Mikor? S mint lett légyen Eörvén
(úgy van régen írva) helységnek elpusztulása? Semmit nem tudnak tudunk róla. Az
bizonyos, hogy ezerötszáz után , mert látható volt ezen harangocskán A Dm MD, de a
többi betűt nem lehetett megösmérni.

Ezt a harangocskát a tekintetes Kassai Káptalan, mint földes uraság vitette
Kassára, és örvényi hív jobbágyai eránt való atyai indulatból újra öntette meg Eperjes
Városában. Nyomott ótska korában 20, az öntés által 4 font el-veszvén , ismét tizenkét
fonttal megszaporíttatván, most 28 fontos. Sz. Anna Asszony tiszteletére vagyon



felszentelve 1835. esztendő nov. 22.-én Méltóságos és Főtisztelendő Palugyai Imre
Kassai Püspök Őnagysága által, amint ezt a rajta lévő Sz. Anna asszony képe is mutatja.

Felül ez az írás olvastatik rajta: Rom. Cath. Tiszaörvény 1835; alól pedig: Tusa
Eperjes 1835. Így elkészülve s megszentelve, örök emlékül, és a tiszaörvényiek lelki
vigasztalásokra visszaküldi azt, a tekintetes Káptalan, hogy a haranglábban a másikkal
téressen.

1836
Tiszafüredi Nagyharang
Régrül fogva fel van jegyezve az esztendőnkinti alesperesi vizsgálat

protocolumában, hogy ezen eclésiába igen szükséges volna egy nagyobb harang ….
Megalkudtam a 2 mázsás harangra az egri harangöntőnével. Elkészülvén a harang
2 mázsa 68 fontra, hozzájárulván a korona, vasalás, súly. Már többre ment, mint amennyi
a pénz volt. Megszólítottam tehát itt lakos Bernáth István urat, aki valóban dicséretes
adakozással, eclesiánkhoz való szíves hajlandóságbúl, ő maga a tisztelt úr görög vallású
révén 60 forinttal segítette fel harangra való pénzünket. …

A haranggal vaó harangozás díja megemelkedvén, már ezentúl a 3 harangoktul a
templomnak 18, a harangozónak 9 fr fizetődjön minden temetésbeli harangozásokért.

1836
Így készen lett a harang, fel is tétetett Boldogasszonynak a

gyümölcsoltásrul nevezett ünnepére. Kerüle összességgel 500 forintokba,
melyekrül azonnal
számoltam is. Nincs még megszentelve. Szent István képe van rajta, mint patrónusáé az
említett boldogult érseknek egy oldalrul, másikrul Sz. Donáté. Alulrul ezen írás: báró
Fischer István egri érsek istenes hagyományábúl öntetett 1836. Felül annak neve akinél
és ki által öntetett Egerben.

Adja Isten, hogy még e ne légyen tornyunkban a legnagyobb harang.

Örvényi harang
Azon kis harangocska, amelyet a tekintetes kassai Káptalan a múlt esztendőben

egy a földben találtbúl Eperjesen megöntetett, és jobbágyi iránt való atyai szíveskedésbűl
Örvény helységének adott, az öntő mesternek (mert mi lehetett egyéb oka) hibájábúl
egynéhányszori húzás után éppen minden hangját elvesztette. Újabb öntés végett
beküldetett Egerbe, az ott lakos özvegy harangöntőnéhez, aki azt illendően el is
készítette. Ekkor már a hívek fizették ki az árát, kivetvén mindenkire, amennyi esett.
Nincs megszentelve.

Örvényi kőkereszt
Azon helyen a falu közepén már régtől fogva állt egy fa kereszt, melyen most a kő

áll, egy kevéssé oldalt. Nemzetes Menyhárt Károly, tiszaörsi uradalombéli tiszttartó,
hajdan mint örvényi ispán, hálából, hogy őt az Isten segítse az akkoriban megürült
tiszttartói hivatal megnyeréséhez; oly szándékkal volt, hogy mihelyt Isten neki ott jobb
módot ad, ezen fa kereszt helyébe mást kőből fogna állíttatni . A tiszttartóságot
megnyervén csakugyan teljesítette ezen szándékát is.

Füredrűl proseccióval menvén ki a hívek, pünkösd után 8. vasárnap, az erre
rendelt egyházi szertartások szerint általam meg is szenteltetett. A szenteléshez



alkalmazott beszédet is én tartottam, a processiót pedig p. Vida Pongrác, egri francisc.
szerzetes, mint kerületbeli segéd vezette ki. A megszentelés után az említett alapító az
ottani, noha szűk ispánházban többeket illendő ebéddel megvendégelni szíves volt.

A tiszafüredi plébános rendes alesperessé lesz.
A dolgok polgári egyházi kerületünkben nem úgy folytak, amint kellett, sőt nem

is úgy,amint illett volna. … A tiszafüredi plébánost, aki előtte való esztendőben a
szerzetesi hivatalt is letette, tetszett őméltósága patriarcha egri érsek excellentiájának a
rendes
alesperesi tisztre választani, kit is a ….. fürdőbűl 10. júliusban költ kegyelmes soraival ki
is nevezett, megküldvén egyszersmind az arrúl szóló nagy levelet, decretumot. Aug. 23-
ik napján Zsbiskó Imre szabolcsi főtisztelendő főesperes által az ide összehívott egyházi
kerületi gyűlésben rendes alesperesnek beiktattattam.

Rossz esztendő
Már régóta bizonyos tekintetben hibásak az esztendők. A nagy szárazság miatt főként a
tavaszi vetések némely helyeken alig adják meg a magot, kerti vetemények éppen
nincsenek, víz pedig a kutakban csak ritka helyen. Ez idén pedig a mondottak
nyomorúságát nevelte, amit még nem értem, az, hogy egy cső kukoricánk sem volt, bár
több köblös földben is. Bor hasonlóképpen semmi, úgy hogy a plébánosnak 4 itze bora
jött a parochiális octávából, mely különben közönséges esztendőkben 5-8 hordókra
szokott menni.

1837.
Némely ruhák
Mivel alesperesi tisztemnél fogva káplán is rendeltetett, s mindjárt gyakrabbi

szükség lett a ruhákra. A mindennapi mind színes, mind fekete casulákat helyrehozattam,
új selyem csipkével, ahol inkább kívántatott, megboríttattam. Albát csináltattam újat,
mást megreperáltattam, másokbúl ismét kettőből varrattam egyet. Purificatumokat is
egynéhányat.

Egri nagytemplom
Ezen esztendőnek 7. májusa volt mindnyájunk a megyebelieknek, de főképp

érseki Eger város lakosainak az a fényes ünnepük; melyen a régi alacsony, és minden
tekintetben az érseki székhez illetlen templom helyén a nagyméltóságú egri pátriárka
érsek őexcellenciája által épült különös alkotmányú, ritka művű, mindenképpen csinos és
ékes nagytemplom felszenteltetett. Tartsa Isten az ő házának ékességét kedvelő Pyrker
János László pátriárka érsek őexcellenciáját számos évekig! És e földi templomokbani
fáradozása után dicsőítse meg őt a maga dicsőségének templomában! Amen! Úgy legyen!
(Ácz György)

1838.
A msg t.. földesuraságtól a katol. temető bővítése kérettetik.
Méltóságos Tekintetes Földes uraság! Kegyes Uraim!

Minden tisztelettel, alázattal s bizodalommal folyamodom a Méltóságos Tekintetes
Urakhoz magam és híveim nevökben: méltóztassanak a megszűkült katolikus helybeli



temetőnek bővebbítését, emberiség érzetével, a jó rend szeretetével, s a törvények
tiszteletével buzgó jóvoltjokból kegyesen megengedni s elhatározni. Novb. 18. 1838.

A tiszafüredi katolikus földesurakhoz és ezekhez rokon buzgó keresztény
tehetősebbekhez folyamodván a temető körülárkoltatására szükséges segedelemért a
helybeli plébános, tisztelt urak következőleg adakoztak.

1839
Az oskolaház igazítása és a kapu, kerítés, sertésól állítása 1839.
Azon 144 f. 30, melyek 1838, július 14. resolváltattak Egerből a Megyebeli

Hivatal által, az oskolaház napnyugati végének kitoldására, bedeszkázására, (mivel
tűzfalat a vermek miatt újjólag húzni nem lehetett); kapura, kerítésre, sertésól építésre
fordíttattak, 1839. be is végeztettek.

1840
A parochiális épületek reparáltattak, s új épület is félhajra emeltetik.
Azon 729 f, 26-okból pedig, melyek a parochiális épületek kijavítására boldog

emlékezetű b. Fischer hagyományából maradt,…. resolváltattak: E következendők
épültek.

A parochiális négy szobák levakartattak s kimeszeltettek. A kamarák kikopott
téglázatai kijavíttattak. Az egész ház kívül is úgy szinte az istálló kívül-belül
megigazíttatott. A pincében belső ajtó felállítva rácsos ajtóval.
A kerítések tégla alapra vályogból körös-körül újólag emeltettek. Az ablak alatt új rácsos
kerítés tölgyfa oszlopokkal és tölgy riglikkel építtetett.

A kutaknak rovási új gerendákkal s új deszkákkal láttattak el, és pediglen a külső
kerti kúté tölgy faneműekkel, a belső kúté pedig fenyő faneműekkel, s mind a kettőre
vas tengely alkalmaztatott a gémekre.

A vas kemence, mely eddig belül fűtő volt, alszél idején szörnyű füstölgése miatt
használhatatlan – kívül fűtővé fordíttatott oly formán, , hogy az előszobában vágódott
lyuk, mely kandalló gyanánt használtathatik, és ezen lyukon belől a vas kemence is fűlhet
sokkal kevesebb fával, mint annak előtte, és ezen kandallóra vasajtó is készíttetett. Egy új
salugátert is csináltattam az udvar felől.

Ennyi építés kétség kívül ki nem került a resolvált 729 Ft 26-ból, mivel a nép a
vályog és tégla egy részének behordását kivévén, semmi napszámmal nem segített, úgy
hogy csupán a napszámosokra több mint 91 forintokat kellett költeni azon felül, hogy a
magam cselédjei hol hárman, hol mind a négyen egyre dolgoztak lovaim és
szekereimmel együtt.

A szobák kifestetnek
Ezeken felül ugyan 1840. évben húsvét utáni hetekben kifestettem mind a négy

szobákat 50 v. forintokon, a szobaajtókat, a pohárszéket gyöngyszínre, az új salugátert, a
rácsos kerítést befestettem, mely költség a piktor kosztján kívül tészen 77 f.

Pátriárka érsek őexcellenciája, mivel a legkisebbik harang, mely 63 fontosnak
találtatott, elrepedt, az alesperesi látogatás protokollumában tett folyamodásunkra 6
mázsás harangot, a boldog emlékű b. Fischer vagyonábúl fizetendőt kegyesen resolválni
méltóztatott november 13. 1840.



1841
Hét mázsás harang öntődik felszenteltetik, hazahozatik, feltétetik
Az arányosság tekintetéért a már létező harangokhoz képest egészen

7 mázsás harang öntődött, beleöntődött ti. az elhasadt 63 fontos. Elkészülvén a harang,
ily felírással:
„Öntve levék Fischer vagyonábúl, szánva Füredre, a város népit lelki imára híni.”
És szent Józsefnek, a B. Szűz Mária jegyesének képével ékesítve, május 22-én, 1841.
ugyancsak szent József tiszteletére Amori püspök, egri nagyprépost s generális vicarius
Rajner Károly őnagysága által felkenettetett s szenteltetett.

Menártovics Ferenc tiszafüredi kántor szorgalmas felügyelése alatt Szathmári
József tiszafüredi református kovács szekerén, Nyári Károly füredi katolikus festőnek
költségén szerencsésen kihozattatott. Helybeli fő birtokos, Pankotay Jósa György úr
pedig, helvét vallású létére oly szíves volt, hogy tulajdon költségén (25 v.f.) a toronyba
felhúzatta. És így már pünkösd szombatján május 29-én, a vigasztaló Szentlélek
imádására megszólamlott.

Ezen évben nagy volt a gabonaszükség

1841.
Kántorpince építtetik
….Úgy szinte karácsony napjára felépült a kántor udvarán két öl hosszú, másfél öl

széles boltozatos tégla pince, melyhez a kívántató anyagokat, úgy mint 8600 téglát,
mintegy 10-12 véka meszet, négy szekér fövenyt a plébános a maga költségén szerzett, a
többit a kántor szinte magáéból pótolta. Nem különben a kőművesnek ezen munkáért
minden előbbi tartozásai úgy a plébános, mint a kántor részérül elengedtettek, és a
napszámosoknak párbérleti tartozásait betudták.

1842.
Ezen évben nagyboldogasszony ünnepe előtt reperáltatott az orgona 20 v. forintokért. Ez
évbe ajándékozott Nánassy Josepha volt apáca kisasszony egy oltárterítőt tüll csipkével.

1843.
A tiszafüredi temető iránti folyamodás Pat. Érsek Őexcellenciájához
Melynek következtében a nagytiszteletű esperes s egyeki plébános, Fejér János

úr a füredi t. földesuraságot a temető kimutatására megkérte.
Mutattatott is a végre a mostani temető tőszomszédságában a délszaki oldalon levő,
protestánsok régi temetőjébül kiárkolandó földtér ideiglenes temetőül,

Aug.24-én főméltóságú patriarcha érsek őexcellenciájának még a múlt, 1842. évi
szep. 31-én az 1240. szám alatt kelt kegyes engedelménél fogvást, a templom pénzébül
Pesten vásároltatott egy ünneplő fejér miseruha, 70 pengő forintokon, egy fekete
miseruha 20 pengő forintokon és egy misemondó könyv 12 pengő forintokon, összesen
102 pengő, azaz 255 vf.
Aug. 26-án pedig Pestről hozattatott az ampullák alá egy csinos messini tálca 2 f. 30 …
volt.

Ugyanezen 1843. év ápr. 18-án néhai Kiss György özvegye, Balázs Borbála
halálos ágyán végrendeletet tévén Szöőr István, Jóvér Ferenc és Molnár István tanúk



jelenlétében: örökös alapítványul hagyott a maga és férje lelkéért évenként mondandó
énekes szentmisékre 100 váltóforintokat.

1844
1844-ben sok tanácskozás után végre elhatározta a t.. földesuraság, hogy a

temetők közárokkal vetessenek körül, mely határozatnak következtében a római
katolikusok számára azon dombos rész engedtetett, mely a katolikus temető
tőszomszédságában délszak felől ezek előtt a reformátusok temetőjének egy részét tette.
Ide, a szent kereszt irányába legelőször T. Nagy Gábor káplány temettetett 1845-ben.

1845-ben
Gyulai Amália kisasszony megajándékozta a tiszafüredi templomot egy díszes perkálból
készült karinggel.

T. Bernáth István úr alapítványa
Ez évben tett alapítványt 200 p. Forintokban ts. Kereszthelyi Bernáth István úr a

tiszafüredi katolikus iskolára oly móddal, hogy annak évenkinti kamatját, 12 p. forintot
az illető tanító húzza, ha nyilvános iskolai próbatétel alkalmával arra - a dologra értőktől
érdemesnek találtatandik.

A füredi templom és parókia teteje zsindelyezése.
Ez évben szep. 18-án végeztetett be egy hónapi munkája után hat legénynek a

tfüredi paróchia, templom és parochiális istálló tetejének ujjonti sindelyezése, melyre
püspök és vikárius őméltósága, Rajner Károly úr néhai Fischer érsek cassájából 773 ft és
35 …. rendelt azaz 1834 ft váltóban. Maradt 40 ft 40 kr, melyet a templom és paróchia
falainak reperálására engedett vicarius őnagysága, Rajner Károly úr.

1845.
A tiszaörvényi temető és annak keresztje s alapítványa
Ezen 1845. évben kaptak a tiszaörvényiek új temetőt helységük napkeleti oldalán,

egy kerek dombon, melyben néhai Tóth János özvegye, Hajdú Judit Becskerekről került
örvényi lakos egy keresztet állíttatott, melyre alapítványul 25 v. forintokat is tett, az egri
Fundationalis Cassanál kezelendőket.

1845. utolsó napján tétetett fel a tiszafüredi templomba egy csillár, melyet Theodorovits
Antal úr hozott a maga költségén Pestről . és első esetre 12 pannóniai gyertyákkal is
ellátta. Theodorovits Antalné Csandary Anna asszony egy szép perkál lepedővel
ajándékozta meg a tiszafüredi templom oltárát, mely húsvét szombatján, a feltámadás
ünnepélye alkalmából teríttetett fel először.

Húsvét másodnapján, ápr. 13-án szenteltetett fel a füredi plébános, Fekete Mátyás
által az új örvényi temető új keresztjével együtt számos nép ottlétében s ájtatos
körmenete mellet, mely a helység közepében levő kőkereszttől Uram hiszlek énekléssel
indult ki, - és a felszentelés és egyházi szentbeszéd után Atya, Fiú, Szentlélek énekkel
tért vissza a helységbe. Ezen új temetőbe ugyanaz napon első délután temettetett Nikai
Hopka József, Vincze Katalin férje, 40 éves közrendű, sírja éppen a kapu mellett,
napnyugat felé jobb oldalon ásatott.



1847.
Tiszaörvényen Pázsith. József 33 f és 20 kr. alapítványról rendelkezett avégről, hogy
néhai Pázsith Józsefért és Tóth Rozálért évenként egy-egy kis szt. mise egyikért is,
másikért is az örvényi kápolnában mondassék.

Feltámadási szobrot ajándékoz Jablonszky Vince úr
Húsvétra 1847. Jablonszky Vince, ki ezek előtt itt Domaházán Almásy József gróf
uradalmában kasznárkodott egy ideig, és a tiszafüredi plébánosnak még az alsóbb
iskolákból is jó ismerője volt, egy szép feltámadási Krisztus-szobrot ajándékozott a
tiszafüredi templomnak, mely szobrot Egerben Remenár Ádám faragó készített.

A tiszafüredi földesuraknak jellemzésére mi sem szolgálhat ez időben világosabb
adatul, mint az, hogy ámbár minden száj egyre a népnevelést emlegeti vala, - mégis ezen
szép boldogító urak többszöri folyamodására a plébánosnak semmit a tanítók részére nem
adományoztak, holott mindeddig legkisebb részt sem vettek a népnevelés költségének
viselésében. Azonban a két iskola számára egy-egy hold föld ígértetett, melyben
kertészkedni lehessen az iskolásokat tanítani.

A temetői kereszt kidűlt
Július 27-én egy orkán a tiszafüredi temetőkeresztet tövön kettétörte, és mivel belül
odvas vala, hasznavehetetlenné tette.

A tiszaörvényi kápolna felszenteltetik
1847. július 26-án szenteltetett fel a tiszaörvényi kápolna Szent Anna asszony

tiszteletére, főtisztelendő Fejér János, prépost, polgári alesperes és egyeki plébános által.
Jelen voltak: Ácz György nyugalmazott nagyiváni, Simonyi József tiszaörsi plébános
urak, Szökő Mihály egyeki káplány, P. Farkas Máté, ferences, tiszaörsi segéd, és
Nagyfejeő Béla újonc kispap.

Beszédet maga a tiszafüredi plébános, Fekete Mátyás tartott Májer Józsefnek, az
Isten három templomairól lévő remek beszéde után, melyben megmutattatik, hogy a
természet szép temploma, az anyaszentegyház szebb temploma, az emberi jámbor szív
legszebb temploma az Istennek, mind a mi templomainkban változnak az Isten valóságos
templomává.

Felszólíttattak az illető tiszaörvényi hívek, hogy ezután is legyenek serények a
plébániai isteni szolgálatokon megjelenésre ünnep és vasárnapi napokon, minthogy ezt
házi kápolnájukban nem gyakorolhatandják.

A tiszafüredi iskola zsindelyeztetése
A tiszafüredi iskola, miután nádtetője már annyira megavult, hogy a falak is

leázalogni kezdettek, hathatós sürgetésre sindel alá tétettetik nov. 24-én. Került pedig a
tető a b. emlékű Fischer érsek cassájából kegyesen megrendelt 278 forint 4 pengőben.

Karing ajándék
Karácsonyra ns. Nánásy Josepha egy szép karinggel megajándékozta a tiszafüredi
templomot.
Nem különben jóval azelőtt Theodorovitsné Csandáry Anna asszony adott a
templomnak négy szép claricainget



1848.
forradalom
Március 15-én ütött ki a szabadsági forradalom Ez évben a nép, elragadtatván a

szabadság szó varázserejétől, s azon hiedelemben levén, miszerint a status ígérkezett
az egyházi szolgákat fizetni, semmit adni vagy tenni az egyházi szolgáknak nem akart.

A füredi két temetőkereszt
Ez évben készült mind a két temetőben Füreden egy-egy kereszt, mely

készpénzben 48 vforintba került, pedig egyiknek a fáját T. Bernáth István úr ajándékba
adta.

A papi és tanítói jövedelem összeírása
Ez évben történt a plébánia és iskola jövedelmeinek összeíratása, mely szerint a
tiszafüredi parochiális jövedelem évente eszerint becsültetett a helybeli bírák és némely
avégre fölkért urak által:

A/
1/4 hold belső, 2/4 kert, 36 h. szántó 22 h. rét 56 f 24..
10 év középszámítás szerint bejön párbér.. 26 pozsonyi mérő 26 f
és az ide járó 8 váltó garasok és …... 21 f 30
ezüstben össz. 103 f 54
A 48. sessiótól addig járt, de új törvény által megszüntetett királyi octáva úgy szinte
a Szőlőskertekből bejött hasonló dézsma össz. 116 f.

B/ A tiszaörvényi fiókegyház jövedelme pedig
1. 28 hold szántóföld, 11 hold rét 53 f. 36
2. készpénz
3. 12 öl
fa ezüstben
össz.
15 úrbéri telekről dézsma

48 f
24 f.

125 f. 36
30 f.

C/ Szőlősi fiókegyházbóli jövedelem
33 Ľ úrbéri telekről dézsma a szőlősi dézsmával együtt 61 f. 15
stóla
összesen
D/ Domaházi pusztáról stóla fejében
Kócs pusztáról stóla fejében

36 …
61 f.51
1 f. 12
4 f. 48

Eszerint az egész jövedelem a királyi dézsmán felül becsültetett 236 f. 6
az eltörölt királyi dézsma pedig 207 f. 15

1849
Szent Anna napja első estéjén a muszka sereg Paskievics herceg vezérlete alatt a

Tisza túlpartján megjelenvén, a pártos magyarok részéről Korponay ezredes a hidat
felgyújtatta és amazokra ágyúztatott. Azonban másnap korán az ágyúzás megkezdetvén, a
muszkák két hidat állítának maguknak a Tiszára, melyen csakugyan által is keltek, a
magyarok pedig elvivén két rongyos ágyújukat, (ennél többjük nem volt) elfutottak
Debrecen felé. Kiknek elfutásuk után a győzedelmes muszka sereg elébe a plébános



karingben s ünnepi palástban, kereszttel kezében és a helv. vallású lelkész maga szokott
öltözékében s palástjával, több honorátiorok s a nép fehér zászlók kíséretében, kiment
egész a kishídon túl, hol a muszka sereg vezérével találkozván a városnak és népének,
mint mindenben ártatlannak kegyelemérti folyamodását tolmács által a vezérnek
megüzente. - Kitől a nép ezen hódolata méltányoltatván, a kívánt kegyelem megadatott, s
a város az általános rablástól megkíméltetett.

Azonban a temérdek, mintegy 60 ezert, vagy mások szerint 160 ezert haladó
muszka sereg Szt. Anna napján dél tájban Füredre be kezdvén jönni, s harmadnapig
megszállván a várost és mezejét, minden takarmányt, még a földben akkor félig zsendült
burgonyát is felélt, s itt-ott rablások is követtettek el, különösen a rongyos kozákok által.

A forradalom alatt szalonna-és kenyérraktárnak lefoglaltatott a templom, böjt 2.
vasárnapjától fogva egészen áldozócsütörtökig.
Ez idő alatt hetenként egyszer vasárnapon járt ki a plébános misézni a tiszaörvényi
kápolnába. A nagyheti ájtatosság: tudniillik Virágvasárnap - nagypéntek – nagyszombat
.- feltámadás – húsvét mind ezen kápolnában tartattak. A búzaszentelés is Tiszaörvényen
tartatott.

A füredi templomból a szalonnák és kenyerek kifogyván, miután hasztalan
kívánta vissza a plébános annak kulcsát mindaddig, míg a helvét vallásúak imaházuk és
zsidók zsinagógájuk is ki nem ürülendettek. - A paróchiális középső szoba szenteltetett
fel ideiglenes szolgálatára az ájtatosságnak éppen keresztjáró hétre, amidőn az
istentisztelet abban tartatott – még végre a templom kulcsa kiadatván és a plébános saját
költségén, több mint 160 vforintokon kimeszeltetvén, áldozócsütörtökre esperessel újra
megszenteltetett és rendeltetésének visszaadatott.

A forradalom alatti szenvedésekről – mint leírhatatlanokról – és az azt követő
leigázásáról a szerencsétlen magyar nemzetnek, szólani nem lehet!

1852
1852. évi április hó 24-én virradóra a templom szomszédságában, Husz Márton

házánál tűz ütött ki, a dühöngő tavaszi szélben a templom is kigyulladt ugyan, hanem
Istennek hála – hirtelen érkezett segély által csakhamar meg is mentették.

Nagytisztelendő Ácz György Csíky Magda és Anna testvérekkel a tiszafüredi
templom részére egy szép monstranciát vett 65 forintokért. (Fekete Mátyás)


