KÖNYVTÁRI HÍRMONDÓ
Az 500 éves reformáció története a ceglédi sajtó tükrében
(1517-2017)

„Emlék-kő, vagy: Vázlata a
czeglédi helv. hitv. egyház
régibb s ujabb történeteinek I. - … A jegyzőkönyv
szavai ezek: „Ezt a várost
1526-ik eőben a mélt. Enyingi Török familia a maga urasága alá hajtotta ; a melly
familia a tatároknak gyakori
kiütésök ellen kettős sánczzal
ótalmazta. Sőt az istenitiszteletnek megjobbítását v.
a reformátiót is egy Balázs
nevű pap nevű pap által véghez-vitte…. (Czegléd, V. évf.
14. sz., 1887. április 3. p. 2.)
Takács József könyve –
Száz lapra terjedő könyvecske
hagyta el pár nappal ezelőtt a
sajtót. Az első monográfia,
mely Czegléden látott napvilágot, s a mely városunk legnagyobb egyházának történetéről szól. Az ev. ref. egyház
364 évre terjedő élete van
benne leírva, s már itt kijelenthetjük, hogy ennek a nem
könnyű, de annál szebb feladatnak jelesen megfelelt a
„Emlék-kő, vagy: Vázlata a
czeglédi helv. hitv. egyház
régibb s ujabb történeteinek III. - ... A mi az egyháznak és abban lévő templomnak további történetét illeti:
Jóllehet valamint maga a város, ugy az egyház is, mint
felebb meghallók, nem kevés
viszontagságoknak volt kitéve: mindazonáltal azt lehet
mondani, hogy szinte a reformátió óta – kivévén a futás
siralmas esztendeit - békességben bírták mindenkor régi
templomukat a reform lakosok. Nincs legalább nyoma,
hogy a régi időkben uralkodó

szerző. (Czegléd és Vidéke, II.
évf. 52. sz., 1892. december 25.
5. o.)
„Hazánkban a czeglédi ev.
ref. egyház egyike a legrégibb
protestáns egyházaknak. Régi
feljegyzések bizonysága szerint a német reformátió megkezdése után 10-12 év múlva
Czegléden már meghonosult
a megtisztított vallás s a több
mint 200 évig tartó háborús
viharok sem tudták többé a
protestánismus egyszer meggyujtott világát teljesen kioltani. (A Czeglédi ev. reform egyház
története dióhéjban / Takács
József. – Czegléd : Sebők Béla
könyvnyomda, 1892. 11. o.)
„Emlék-kő, vagy: Vázlata a
czeglédi helv. hitv. egyház
régibb s ujabb történeteinek II. - Ha fölvesszük, hogy
az említett Balázs nevű papon kívül, szám szerint 25
férfiak szolgáltak ezen egyvad üldöztetéseken kívül más,
különösen vallásbeli nyilvános üldöztetést szenvedtek
volna a hívek…
Május hónap 25-dik napján
iratott alá ezen templomot
kívül-belől, mind formájára,
mind fekvésére s felosztására
nézve szoros vizsgálat alá
rendelő helytartó-tanácsi
minden reformált keblet leverő, kemény parancsolat. A
vizsgálat meg is lett – meg
utána nem sokára a csapás is!
Mert 1753-ik évben, márt 27én, azon oknál fogva, hogy
némi római jeleket visel a
templom az elkeseredett nép-

házban (kikről emlékezik a
jegyzőkönyv) a mostani időkig, - és mindenik szolgálatára csak 12 esztendőt veszünk
is, holott némelyik 20 s 30
évig szolgáltak: ugy is kijő,
hogy a reformátiótól fogva,
csakugyan kellett lenni folyvást lelkipásztoroknak ezen
eklézsiában. Kik voltak azon,
hamvaikban is tiszteletreméltó férfiak, kik ennyi sok éven
keresztül tanítottak, ki és
bementek az Urnak házában
gyönyörködő nép előtt? Név
szerint igy következnek: 1546
-dik esztendőben Szegedi Kis
István pap és professor.
1547. Bakoni Albert jegyzőkönyvünkben Jánosnak iratik,
me ly ne k s za va i e ze k:
„Czegléden volt a Dunáninnen és túl való résznek püspöki helye, melyet t. Bakoni
János megékesített. (Czegléd,
V. évf. 15. sz., 1887. április 10.
p. 2-3.)
nek sokszori esedezései könyörgései ellenére is, királyi
parancsolat által elvétetve
által adatott a római kath.
ekklézsiának. Volt mindazáltal annyi kegyelemmel a kiküldöttség, hogy a nagyobb
harang s karnak és a földszinti székeknek kivételét megengedte. Milyen remegve tette
ezekre kezeit, s milyen érzelmek közt vált meg templomától a megsebhedt-szivű
nép, csak az nem képzelheti,
a kinek szíve nincsen!
(Czegléd, V. évf. 16. sz., 1887.
április 17. p. 2.)

Emlékkő, vagy:
Vázlata a
czegl édi
helv. hitv.
egyház
régibb s
u j a b b
történeteinek IV. A
mely
királyi
parancs
rendelte a
templom
elvételét, ugyanaz meghagyta azt is,
hogy a földesuraság által másutt valahol templomnak való hely mindjárt
adassék… El is kezdetett hát még
azon évben az építés. A szomszéd
lelkipásztorokon s különösen akkori
superintendens és a n.-kőrösi predikátor t. Csáthi Dániel uron kívül, ki is
decz. 10-én maga tette le az első követ, jelen voltak a tek. vármegye és
uradalom küldöttei is. …Elkezdetvén
ekkép az építés, mind a mellett is,
hogy az apácza-asszonyok az ahoz
megkivántató köveket megtagadták,
részszerint s n-kőrösi uraságok ingye-

nes szívességből kaptak, részszerint
pénzen Mogyoród nevű helységben
szerzettek annyit, hogy az elkezdett
munkát a legnagyobb serénységgel
folytathatták, és azt a következő 1754
-dik évben el is végezvén, decz 10-én
fel is szenteltették Miskolczi János
predikátorságában. (Czegléd, V. évf.
17. sz. 1887. április 17. p. 2.)

Emlék-kő, vagy: Vázlata a czeglédi helv. hitv. egyház régibb s
ujabb történeteinek V. - Igy teltek
az idők a legszebb csendben a tizenkilencedik századnak szinte három
tizedén túl. Ekkor véletlen, mintha
megsokalta volna a jólételt s békességet a sors irigysége, feltámad és tűzzel fenyegeti a várost, hogy a békés
lakosok boldogságát felprédálja. Az
1834-ik évi ápril 28-án kondult meg
legelőször az egész várost fellármázó
borzasztó jelszó, - követték azt nem
sok idő múlva többek és borzasztóbbak is. Mint a csendes álom édes
ölében pihenő az éjjeli lármára, - ugy
riadtak fel a jószívű lakosok mindegyik hallatára, s megdöbbenve nézték, miképpen dühösködnek békés
hajlékaik között az eddig szokatlan
lángok, s mily hatalmasak csak kevés
idő alatt is tönkre tenni annyit a
mennyit egy ember egész életében,
azt is véres verejtékkel szerez. – A
lakosoknak ezen gyuladások miatti
rémülését nevelték az ezeket követő
fenyegető iratok, melyekben a gyu-

ladásnak napja s órája ki volt hirdetve, - a mi arra mutat, hogy bizonyos
mester műhelyének kellett lennie
ekkor ezen városban a gyujtogatásnak. (Czegléd, V. évf. 18. sz., 1887.
április 17. p. 2.)

„…A templom külső képéről alig
tudunk valamit. A gyér feljegyzések
és adatok alapján azonban ilyennek
képzeljük: a téglalap alakú templom
hossza 11 öl, a szélessége pedig 5
ölnyi volt. Mindkét oldalán 5-5 ablakkal, a nyugati oldalon - a lelkészlakás
felől – oldalajtóval. Hogy a templomnak a két végén vágtak-e ajtót, a
fennmaradt rajzból nem tűnik ki. A
templom fagerendázatos, deszkamennyezetes, nyeregtetős, zsindellyel
fedett, „faorzatos” végű, igen egyszerű épület lehetett. Külsejében úgyszólván csak annyiban különbözött a
város többi épületététől, hogy szilárdabbnak épült. A templomnak tornya
nem volt, és 3 és fél öl szélességű
udvara hatalmas terméskővel volt
körülvéve. A templom tehát, mely

Emlék-kő, vagy: Vázlata a czeglédi helv. hitv. egyház régibb s
ujabb történeteinek VI. – Ily csapás
után az egyház, a mennyire a fájdalmas érzelmek engedték, igyekezett
összeszedni erejét. Másnap nevezetesen, a csapás után mindjárt arról gondolkozott: mi tévő legyen, hogy a
nagy sebet minél-előbb orvosolhassa.
Eszébe vévén azt amit az Üdvezítő
mond, hogy a ki templomot vagy
„tornyot akar építeni annak meg kell
számlálni, leülvén, az ő költségét, ha
vagyon-e annak elvégzésére való
költsége, tehát az ekkla is szükséges
költségekről s előkészületekről gondoskodott. Először is nevezetesen az
egész nép begyüjtetvén, felszólíttatott
a lelkipásztor által az önkényes adakozásra, hogy ez, mint Isten előtt

tulajdonképpen nem is templom volt,
mert az egykorú okmányok mindenütt oratóriumot, imaházat emlegetnek, egy szigorúan körülkerített udvarban épült és az útvonalig nem
terjedhetett ki… A templomnak volt
egy nevezetessége is. A templom
belsejében jónak látták megörökíteni
és emlékezetül feljegyezni a templom,
illetőleg oratórium építésének engedélyezésére és az anyagiak előteremtésére vonatkozóan a következőket
latinul, vagyis magyarul: „A Szentháromság Isten tiszteletére Mária Terézia királynő kegyelméből a budai
apácáknak, mint földesuraságnak
beleegyezésével építette ezt a templomot az elvett templom helyett a czeglédi helvét hitvallású ecklézsia 1754ben.”
A kb. 15x15 centiméter nagyságú
réztábla még a mai napig is megvan a
ceglédi református egyház levéltárában. (A ceglédi református templomok
története / Szomorú István. – Cegléd,
2011. p. 35-36.)

kedves dolog lenne mintegy talpköve
az építendő templom és toronynak…
Által esvén e szerint a crisisen az
egyház, pesti építő mester t. cz. Hild
József úr, mint jó szivéről s nagy
tudományáról ismeretes férfiu, kerestetett meg egy, az ekklához illő tervnek készítése és az építésnek is felvállalása végett. Miután a tisztelt úr,
sokszori kérelmünkre, magát mind a
terv készitésére mind az építés felvállalására csakugyan megajánlotta: meghagyása szerint, közelebb-közelebb
törekedtünk a kitűzött czélhoz, s az
építés elkezdhetéséhez nagyobb lépéseket tettünk. (Czegléd, V. évf. 19. sz.,
1887. május 8. p. 2-3.)

Egyesség – Mely egy részről, a
Czeglédi Helvétziai vallástételt követö Ekklézsia; más részröl, Sz. Kir.
Pest Városa Polgárja és Épitő Mester
Tektes Hild József Úr között, következő tárgyban és feltételek alatt köttetett, úgymint:
Először: minekutánna a Czeglédi
Ekklézsia elöljárói és a köznépnek is
bégyülekezett számosabb része, egy
fundamentomából kezdendö újj
Templomnak és Toronynak az %
Emlék-kő, vagy: Vázlata a czeglédi helv. hitv. egyház régibb s
ujabb történeteinek VII. – A mely
nap és órában ezelőtt esztendővel
borzadva nézte kedvelt templomát
égni a rettegő gyülekezet: esztendő
multával ugyanazon a napon és azon
órában vidám arczával látta letéteni a
számára épitendő uj templomnak
első és így a többi köveit 1835-dik
évben máj. 29-ik napján 10 és 11 óra
között délelőtt miután az isteni tiszteletre rendelt helyen elvégezte volna
ezen gyászos nap emlékezetére tartott és ezután is mindenkor tartandó
poenintentiális imádságát… (Czegléd,
V. évf. 20. sz., 1887. május 15. p. 2-3.)
1870-ben végre karácsony első napjára készültek el a padok, készen volt a
szószék, s arannyal hímzett új terítőjével, ezüst kancsójával az Úrasztala.
„És én mindezt arany, tömjén és
mirha helyett karácsonyi ajándékul
mutathattam be Istennek és Jézusnak.” A felszentelési ünnepség közelebbi sorrendjét nem ismerjük, de azt
tudjuk, hogy 1970. évben, tehát az
ideiglenes használatba vétel után
mintegy öt hónap múlva következett
el. Pünkösd másnapján ment végbe
ünnepség keretében. A felszentelési
szertartást Török Pál, a dunamelléki
egyházkerület püspöke, Dobos János
kedves barátja végezte. Filó Lajos a

alatt ide mellékelt s Tektes Hild
Épitö Mester Úr által lerajzolt plánum szerént való épitésben tökélletessen megállapodtak; egyszersmint
pedig abban is megegyeztek, hogy
ezen Templom épitésének ügyes
pallér felvigyázata alatt leküldött legényei által, egyedül Hild Épitő Mester
Úr légyen végrehajtója: a tisztelt
Épitö Mester Úr, felvállalta a tárgyazott templomnak fentebb elfogadott
plánuma szoros megtartása mellett
leendő felépitését, - melly végből,
mind az épület diszére, és erösségére,
mind a materialéknak jobb vagy roszszabb minöségek szerént alkalmatos
helyen leendö használására és a
kömivesek munkájának jóságára,
szoros felelet terhe alatt való fő felvigyázást válalván magára, kötelezte

magát.
… Másodszor. Az Ekklézsia kötelezi
magát a.) Hogy a munkában lévő
kömíveseket elegendö materialéval és
napszámosokkal ellátni fogja, nehogy
azok kéntelenitessenek heverni.
b.) A fizetés, a folytatott épitésnek
kiszámitott planum szerénti mennyiségekhez képest fog törtenni: kiadódván az Épitö Mester Úrnak most
elöre, a plánum elkészitese után kezébe adatott 100, azaz száz pengö forintokhoz, 1000 azaz ezer pengö
forintokig való summa… Szokott
pecsétek alatt kiadatott, Czegléden
május 26-án 1835-ik esztendőn.
(Egyesség: A Református Nagytemplom
építéséről . - Cegléd, 1835.)

kecskeméti egyházmegye esperese
prédikált, még az Úrasztala melletti
szolgálatot Dobos János végezte. A
nagy munka tehát anyagi gond, annyi
tanácskozás, annyi hiába való rágalmazás, felületesség és számolásbeli
gondatlanság után is befejeződött.
Hild József eredeti terve szerint, kevés díszítéssel, de arányaiban monumentálisan állott a templom, a ceglédi
református nép erőfeszítésének nagyszerű alkotása. (A ceglédi református
templomok története / Szomorú István. –
Cegléd, 2011. p. 84.)

templomajtókat s gondoskodtak arról, hogy a vidékről, a más vallás felekezetektől és a helybeli hivataloktól
meghívott vendégek számára ülőhelyek legyenek. 9 órakor már alig volt
hely, a 62 fehérruhás leány az úr asztala körül, a tanítói énekkar az orgona
melletti karban foglalt helyet. (Cegléd
és Vidéke, IV. évf. 46. sz., 1896. november 15. 2. o.)

Az ev. ref. templom építése gyorsan halad előre. A másik torony faváza is készen van már s a kupolát egyidejűleg készitik a két toronnyal. Az a
körülmény, hogy a főkupolát is ujra
kell építeni, 11900 frt költségtöbbletet eredményez, igy tehát az egész
86900 frtba kerül. (Czegléd és Vidéke,
V. évf. 42. sz., 1895. október 20. 2. o.)
A ref. templom felavatása - … E
hó 8-án volt a tömegénél fogva is
impozáns, remekmű felavatása. Az
ünnepély a következő volt: Daczára
az esős komor időnek, már kora reggeli órákban több ezerre felszaporodott az istentiszteletre gyülekezők
száma, karszalagos rendezők – a
presbyterium tagjai – nyitották fel a

A református templom kupolájának leégése. – Augusztus 6-án
délután fél 4 óra tájban nagy tűzlárma verte fel a várost s az emberek
tömegesen futottak a református
templom felé, kétségbeesett „Ég a
templom!” kiáltással. A tűztoronyban ugyanekkor a tűzőr tüzoltó is
észlelte, hogy a kupolán rendkívüli
dolog történik, mert a tető javításán
dolgozó bádogosok idegesen viselkednek és szokatlan dolgokat végeznek. A következő pillanatban
felcsapott az első füstgomoly; erre

az őr telefonon értesítette a tűzoltóságot… A kupola megmentését kezdettől fogva lehetetlené tette az a
körülmény, hogy megfelelő magas
létre és magasnyomású fecskendő
hijján sem a kupola hátsó és oldalsó
frontján nem tudták megközelíteni,
sem pedig a földszintről nem tudtak
megfelelő viztömeget a tűzre zúdítani… A tűz a kupolában mintegy
200.000 pengő kárt okozott, ebből
biztosítás révén 150.000 pengő megtérül. (Ceglédi Közlöny, XXVII. évf. 32.
sz., 1936. augusztus 9. 1-2. o.)

Felszentelési ünnepély a ref.
templomban – Két év tatarozás és
munkálkodás után ujra teljes pompájában áll előttünk Cegléd országos
hírű református temploma. Amilyen
megrendülten és borzalommal néztük
1936. aug. 6-án, hogy mint lesz a
lángok martalékává a gyönyörű kupola, hogy omlik alá a tetőzet és amilyen
megrendülten kisértük egy évvel később az építkezés szerencsétlen halottait, ugyanannyi örömmel nézzük,
hogy – talán még fenségesebben –
ujra az ég felé fut a középkupola és
nagyszóval hirdeti a Mindenható dicséretét, a hívek áldozatkészségét. …
A Ceglédi Református Egyház 1936.
évi augusztus 6-án leégett templomát
ujra felépitvén, folyó évi október hó
30-án, vasárnap ünnepélyes istentisztelet mellett adja át rendeltetésének…
(Ceglédi Függetlenség, XX. évf. 44. sz.,
1938. október 30. 2. o.)

tatta az egyház irattárába… Ez az
egyezséglevél 3 egyenlő párban átadatik, egy az építtető egyháznál, a másik
az építőmesternél, a harmadik a kecskeméti egyházmegye levelestárában
található. Mind a két fél által aláírva
és szokott pecsét alatt kiadatott Cegléden, május 26-án, 1853. esztendőben. Joseph Hild, valamint Szabó
Károly lelkipásztor, Farkas Mihály
városbíró, Kapu Sámuel nótárius,
Reggel Mihály főkurátor és Tsoma
István alkurátor aláírása. Ehhez még
két megjegyzés járult, melyben Hild
József elismeri a felvett ezer forintot,
majd 1836. június 1-jén újabb kétszáz
forintot. A dátumból kiderül, hogy
ugyanazon a napon írták alá az
egyezséget, amely napon egy évvel
előtte leégett az előző templom. Az
időzítés tehát nem véletlen. A templom több nekibuzdulás után csak
1871-re lett kész. Ezt már Hild József
nem érhette meg, mert 1867. március
6-án Budapesten meghalt. Született
1789. december 8-án Pesten. Tartozunk az ő emlékezetének azzal, hogy
tudjuk: a jövőre 625 éves várost nemcsak Dózsa György és Kossuth Lajos
tették naggyá és híressé, hanem Hild
József és a református egyház közös
műve: a nagytemplom is. (Ceglédi hírlap = Pest Megyei Hírlap , XXXV. évf.
147. sz., 1988. június 21. 4. o.)

Aki a nagytemplomot tervezte:
megtalálták
a
Hilddokumentumot. – A közelmúltban
került elő az az egyezség, amelyet a
ceglédi helvét (református) eklézsia
(egyház) kötött Hild József építőmesterrel. Ez az irat hosszú ideig elveszettnek tűnt, hogy hol lapult 153
évig nem tudjuk, de egy derék, városát különösen is szerető ceglédi
helytörténész tanár végül is visszajut-

Hálaadás a 140 évért és az új lépcsőért. – Hálaadó istentiszteletet
tartottak október 2-án délelőtt a Ceglédi Református Nagytemplomban.
Az ünneplésre két oka is volt az egybegyűlteknek, a templom idén 140
éves, és ebből az alkalomból lehetőség nyílt a felújított homlokzati lépcső átadására is. Igehirdetésében Nt.
Dr. Gaál Botond a Debreceni Református Egyetem professzora hangsúlyozta: nem elég, hogy a templom
épülete büszkesége a városnak, a
közösségnek is példát kell mutatnia a
város közösségének szolgálatában. A
lépcső költségeinek jelentős részét a
Zsengellér család adományából fedezték. (Ceglédi Panoráma, V. évf. 20.
sz., 2011. október 7. 4. o.)

