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Nagyszalonta, Székely J- Jenő könyvnyomdájának nyomása 1906.

Előszó.
Ez a munka Szalonta alapításának 300 éves ünnepére készült. Azt az eszmét, hogy Szalonta múltját és jelenét méltóképen megörökítsük, Karácson
táján vetettem fel. Társaim köztetszésével találkozván,
hamarosan elkészítettem a munka tervét és felosztását, a mü kiállítására nézve is megállapodtunk a kiadóval, aki minden anyagi haszon keresése nélkül
készségesen vállalkozott, sőt ha valami haszna lenne,
örömest felajánlotta a polgári leányiskola céljaira.
A város képviselő-testülete 200 kötött példányra
1200 koronával előfizetvén biztosította a munka sikerét. Gyorsan dologhoz láttunk. Márc. 15-én már sajtó
alatt volt az első iv.
Az igazságnak tartozom azzal a kijelentéssel,
hogy munkánkat teljesen ingyen csináltuk; hízelgés
nem szennyezte be tollúnkat, a lokálpatriotizmus
nem vakította el szemünket. Köztünk hajduivadék
egyedül csak Csorvássy István, aki a szabolcsi NyirBogdányban született. Szalontai születésü egy sincs
köztünk, mert Böszörményi Lajos a szomszéd Árpádon, Tatár Balázs Szabolcsban Phtrügyön, Kornstein
Hermann Nagyváradon, Olti Mózes a székelyföldön
Mádéfalván, Kiss István Debrecenben, Szabó Lajos
a biharmegyei Szentpéterszegen, Rehák Pál a nyitramegyei Uninban, magam pedig Kiskunfélegyházán
születtem.
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De mindnyájan szeretjük ezt a várost, amelynek érdekes történetét Arany János költészete megaranyozta, amelyet Arany János ereklyéi szenthellyé
avattak, kedves bucsujáró-helyévé tettek különösen a
tanuló ifjúságnak. — Mióta az Arany-muzeum megnyílt, egymás után jöttek el lelkes tanáraik vezetése
alatt Nagyvárad, Debrecen, Arad, Gyula középiskoláinak tanulói, a váradi és aradi polgári leányiskolák
növendékei kezükben az elismerés babérkoszorújával, szemükben a hazaszeretet szent lángjával és
áldoztak Toldi költőjének. Az Aranymuzeumot a szalontai közönség is süríin látogatja, fentartóját az
Arany-Emlék egyesületet buzgón támogatja, amit bizonyít az is, hogy az egyesületnek 99 alapító, 80
pártoló és 85 rendes, összesen 264 tagja van.
Könyvünkön szívesen dolgoztunk, mert kedves
kötelességet teljesítettünk. Itt keressük meg mindnyájan mindennapi kenyerünket. Itt alapítottunk legnagyobbrészt családot, itt töltöttük el férfi korunk
legszebb éveit. Egyik másikunkat idecsatol egy-egy
sirhalom is.
Munkánkban felhasználtunk minden forrást, ami
csak rendelkezésünkre állott. Fölkutattuk az Orsz.
Levéltárt is, de Bocskay adomány levelét eredetiben
meg nem találtuk, ha még egyáltalában meg van,
az Eszterházy levéltárban kell lennie. Okmányaink
hiteles másolatai a város periratai közt mind megvannak, bár a város iratai legnagyobb részt elégtek
1847-ben. Kutatnunk kellett volna a bécsi cs. és k.
levéltárban is, de sem költségünk, sem időnk nem
volt. A szalontai várra nézve csak ott remélhetünk
adatokat. 1692-ben még állott, amit kétségtelenné
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tesz annak az egyezségnek 4. pontja, amelyet Heiszler
Várad visszafoglalásakor a törökkel kötött, kötelesek:
„Ez egyezség megkötése után mindjárt másnap Szalonta és Papmező várakból a török őrséget kivonni
s mindkét helyet átadni. Valószínű, hogy a hadügyi
kormány hányatta szét sok viszontagságot kiállott
várunkat.
Főbb forrásaink: Diarium oppidi N. Szalontaiensis 1714—1765. Szalontai hadnagyi-szék jegyzőkönyve 1745—65, közgyűlések jegyzőkönyve 1847től, szalontai tanácsülések jegyzőkönyve 1847-től
kezdve. Monum. Hist. Regni Hung. Szilágyi: A magyar nemzet története, Bunyitay: A váradi püspökség tört. Komáromy: A szabadhajduk tört. vonatkozó
levéltári kutatások. Biharvármegye monográfiája. Kőváry: Erdély tört. Rozvány György: Szalonta történelme, ezt azonban csak nagyon óvatosan lehetett
használnunk, mert nagy tévedések vannak benne és
az igazságot sok mese tarkázza, különösen Arany
Jánosra vonatkozólag sok valótlanságot irt össze és
beszélt el Rozvány életében, ami Arany János érzékeny lelkét is nagyon bántotta.
Könyvünk minden porcikája magyar gyártmány,
nyomása és kötése a szalontai ipar terméke.
Szalonta közönsége tőle telhetőleg igyekszik
megünnepelni 300 éves fennállását s leróni kegyeletét nagy fejedelme iránt. Megfestette Éder Gyula
festőművésszel Bocskay életnagyságú képét és Bocskay által adományozott cimerét 2550 koronáért. Uj
diszes székházat emel. Döntő lépéseket tett közs. algimnáziumunknak áll. főgimnáziummá fejlesztésére.
Reméljük, hogy e földön, ahol a török-világ idején
a hajdúk erős karja oltalmazta a magyarságot a sza-
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lontai végvárban, mihamarabb felemelkedik a magyar kultura erős vára a szalontai főgimnázium s
egész Délbiharmegye fölött kiterjeszti áldó hatalmát.
Hogy a 300 éves ünnep fényét emeljük, azon
fáradoztunk mi is szerény tehetségünkkel; épen azért
szeretettel ajánljuk munkánkat Szalonta lelkes közönségének.
Kelt Nagyszalontán, 1906. márc. havában.

Dr. Móczár József.

B o c s k a y István.
Irta: Csorvássy István.

Lelkem előtt áll a nagy és dicső! A politikai és vallásszabadság zászlóvivő vezére, a szabad nemes hajdúknak teremtő atyja, Erdélynek s a csatolt részeknek megkoronázott
fejedelme, a dicsőség fényétől körülsugározva ! . . . Nemsokára talán én állok az ő szelleme előtt!
Ott látom őt a csatatéren, karddal jobb kezében, harci
lobogóval baljában, lőpor-füstben, golyók záporában küzdeni!
„Pro deo el libertate". „Istenért és a szabadságért" !
És követik vala őt a népek ezrei: aggok és ifjak, főurak és jobbágyok: mindeniket egy magasztos eszme lelkesíti, a magyar nemzet szentháromsága: Győzni, vagy meghalni a hazáért, vallásért és szabadságért!!!
És látom lelki szemeimmel hatalmas elleneit: a császári
fényes seregeket, az idegen zsoldosokat futva futni a tanulatlan, de lelkes szabadsághősök fegyverei előtt!
A csata zaja, az idegen „hurráh" zúgása, a trombiták,
kürtök és tárogatók riadozása közüi felhangzik az „Istenért
és szabadságért" buzdító csaíakiáltozás, a kardok, alabárdok
csattogása, az apróbb tűzi fegyverek ropogása, az ágyuk dörgése ! A lőpor-füstből a küzdők által fölvert porból ki-kivillan a szent szabadság-zászló, vigan és büszkén lobogva s
előre törve: hazáért, vallásért és szabadságért!
Az egész ország fegyverben áll, a harci zászló körül
sorakozik minden fia, nincs senki, nem akad gaz áruló, ki
az önkény uralmát segítené, senki, ki a gyűlölt német hatalom
mellé állana; saját zsoldosai cserbenhagyják, elárulják s átmennek a Bocskay táborába. Ott van csak élet, ott van dicsőség, több és nagyobb még a halálban is, mint abban a
pulideres német táborban; az idegen ajkú tisztek vezetik
őket, nem tudva, hogy hová ? miért ? és mi célra ? Kinek
l*
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még csak nyelvét sem értik ! Hogy lehetne ilyen vezérekkel
boldogulni ? Egyfelől a lelkesedés és mámorító lángja, másfelől a közömbösség jéghideg özöne. A nemzeti hadserg
napról-napra növekszik, mig a császári hadsereg mindinkább
fogy, mint olvadásnak indult hógomoly a verőfényes napon.
A hol a kurucok megjelennek, ott jó kedv és pezsgő
élet van, együtt érez a néppel, résztvesz, annak örömeiben
és bujában. A labanc gyűlölködve nézi a népet, mint halálos ellenségét! Kirabolni, meggyilkolni szeretné valamennyit!
A magyar fölkelő seregek élén Kismarjai és Somlyai Bocskay
István áll, származására és lelkületére nézve magyar, ki családfáját a „hét vszérig" föl tudja vinni, magyar nemes és
nagybirtokos, ugy Magyar- mint Erdélyországban, az ellenrészen idegen nevü vezérek, kiknek nevüket nem érdemes
megtanulni, ma itt vannak, holnap amott, minden bokor szállást, minden föld hazát ad nekik, elsők mindenütt, hol rabolni
pusztítani, ölni, gyilkolni kell, de elsők ott is, hol futni kell!
Miért kockáztatnák drága életüket hitvány zsoldért? A közharcosok ? az egészen más; ilyen van elég, jut is marad is,
de az ő életök nem eladó!
Nagyszalonta város szabad nemes hajdúi Bocskay hálás
gyermekei, a mint egyszer ott hagyva a németet mellé állottak : hivek maradnak hozzá mindhalálig! Mind a mai napig!
És hivek maradnak mindörökön örökké.
Ha lelki szemeimmel vissza és végig tekintek a nagy
fejedelem életén: három kiváló szempontból tudom őt jellemezni, mint embert, mint politikust és kálvinistát. Mindenik
téren kimagasló alak volt.
Bocskay

mint ember. Két politikai áramlat uralkodott akkor az
országban : a török, vagy a némethez való csatlakozás. Előbbi
akkor hatalmának tetőpontján állott, két világrészt uralt, birodalmának és erejének súlypontja Ázsiában volt: fél Európát
meghódított tartományának tekintette, napról-napra nagyobb
terület hajtván a félhold uralma alá, a másik a német volt,
a mint közönségesen nevezték Rudolf kormányát, mely lassú
óvatos politikájával hol a magyartól, hol a töröktől foglalt el
egy-egy darab részt, lassanként egész Erdélyig terjeszkedvén,
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rangot, cimet, méltóságot osztogatván hiveinek. A magyar
törvény nem ismert grófokat, bárókat, hercegeket, csak nemeseket. A szomorú emlékű mohácsi csatában elesett a király,
elvérzettek ersekek, püspökök, várispánok, de egy magyar
gróf sem. Ez német méltóság volt. Ferdinánd német császár és magyar király volt első, ki e címekkel azon kiválóbb
hiveit tüntette ki, kik a nemzeti királyt és vele a magyar
nemzetet oda hagyva, hozzá pártoltak.
A mohácsi vész még akkkor élénken élt a nemzet emlékezetében. A hazának szine-java, virága ott veszett el a
vértől piros csatamezőn. Félelmetes nagy pogány hatalom volt
a győző. Pogány, kinek nincs istene, csak „Alláh"-ja. Nincs
Krisztusa, csak Mohamedje, az Allah prófétája nem ismeri a
túlvilágot és a hogy ő ismeri, az maga bün. Ezt hirdette a
lelkiekben, világuralmára féltékeny római pápa a keresztyén
világ előtt. Ez eszmék behatása alatt növekedett fel Bocskay,
s talán éppen ezért volt hosszabb időn át a nyugat civilizációnak barátja s inkább volt hive a keresztyén Rudolfnak,
mint a töröknek.
Igaz, hogy Rudolf iránt nem viseltetett valamely kiváló
rokonszenvvel. Két évig volt prágai udvarában; ismerte a
császár lelki gyöngeségeit, örjöngéses kitöréseit, a körülötte
levő tányér és talpnyalók söpredékének számos visszaélését,
de azért nem adta fel a reményt, hogy még mindez megváltozhatik a haza javára! Két rossz közül a kisebbiket választotta. A legelkeseredettebb gyűlölet szelleme lebegett a lelkeken, ugy a török, mint a német ellen, mig az egyes osztályok egymás között dulakodtak, mindnyájan a magyar hazát
marcangolva.
Bocskay a kormányzás titkaiba ifjú kora első napjaitól
fogva behatolt, mint legnagyobb birtokosát a magyar hazának,
maguk az adott körülmények vezették, hogy a kormányzásban kiképezze magát. A közigazgatási, igazságszolgáltatási, a
katonai és diplomáciai ügyek elintézésében csakhamar alapos gyakorlati ismereteket szerzett magának, melyeket a fölmerült körülmények és saját belátása szerint a legügyesebben
felhasználva, az akkori viharos idők első vezére lőn.
Elméje igen fogékony volt, ifjúkori napjaitól fogva be-
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ható figyelemmel kisérte a hazai, a politikai s társadalmi viszonyokat, a török uralom félelmetes emelkedését, a német
császári ház túlkapásait a magyar nemzettel szemben.
Testestől lelkestől magyar volt, első helyen tehát a magyar ősi alkotmány fentartását nemcsak jónak, de elengedhetetlenül szükségesnek is tartotta a hazára és nemzetre nézve
olyan védbástyának, mely ezeket minden nagyobb bajtól és
szerencsétlenségtől megvédelmezi.
S e gondolatai közben gyakran fölmerült lelkében egy
nemzeti fejedelem eszményképe, mint ki minden téren sokkal
üdvösebben közreműködhetnék, de előtte lebegett egyszersmind a mohácsi vész után keletkezett intő példa is a törökbe
vetett bizalmat illetőleg. A török szultán nagy hatalom, kinek
önkényuralma nem ismer határt, egy kedvezőtlen pillanat,
vagy előre nem látható események egészen más irányba terelhetik politikáját, mint a melyet eddig követett, meghódított adófizető tartománnyá teheti hazánkat örök időkre ! S ki
áll akkor ellenében, ki tud gátat vetni egy tenger áradatnak,
ha az egyszer kitqr? — A német császár egészen más, ez
is nagy hatalom ugyan, de annyira különböző nemzetiségekből és egymás ellen törő elemekből áll, hogy saját tartományait is fegyeresekkel kénytelen egymás ellen védeni, ami
pedig jellemét illeti, talán még sokkal kevésbbé megbízhatóbb
mint a török, mert ravasz, rossz indulatu, szimatoló, bevárja
a kedvező időt és alkamat s csak akkor lép fel, mikor a körülményeket erre alkalmasnak találja, a magyar iránt azonban
kezdettől fogva kevés rokonszenvvel viseltetik. Magyarországot
ugy tekinti, mint örökös tartományt, melyet ugy használhat
fel, a mint legjobbnak véli, adott körülmények folytán beolvaszthatja azt az összbirodalomba, de ebben mégis akadályára
szolgál a törvények megtartására letett eskü, mely végre is
nem biztosíték, de hát keresztyén állam, mig a másik pogány,
így történhetett aztán, hogy a minden izében vallásos Bocskay
kezdetben és hosszú időn át inkább Rudolf császárhoz hajlott, ki egyszersmind magyar király is volt, — mint a világhatalomra törekvő nagy hatalom: a törökhöz.
A német császári kormány már rég idő óta mérlegelte,
hogy mit nyerhet, vagy veszthet Bocskayval. A magyar főúr
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nem volt ugyan valami nagyon kedvelt egyén a prágai császári ledér udvarnál; egymás között gúnyolták ridegségét,
féltek zárkózottságától, de a nyugtalan Magyarországgal szemben szükségük volt reá. Nagy tekintélylyel birt honfi társai
előtt s befolyása még nagyob volt azokra s éppen ezért diplomáciai ravaszsággal jártak el vele szemben. Ha egy, vagy
más ügyben aggályai voltak : sima szavakkal igyekeztek azokat eloszlatni, a rendkívüli nehéz viszonyokkal s a zavart
politikai körülményekkel mentvén magukat, ha a nemzet sérelméről panaszkodott, mélyen sajnálkoztak felette s ígértek
mielőbbi gyökeres orvoslást, ha visszaéléseket, törvénytelenségeket tárt fel, a török császárra hárították ezeket, ki minden lépten-nyomon zavarja a békés viszonyokat, hol egy várost foglalván el, hol egy várost vagy kerületet hódítván el
a császári birodalomból, mely közben mindig csak a szegény
nép szenved, ha a helyzet kissé tisztul, s a viszonyok rendezettebbekké lesznek, biztosították, hogy helyre áll a rég
sóvárgott béke s ennek áldásai között jólét virul fel a magyar nemzetre, legalább ők erre teljes erejükből fognak közre
működni, — szóval a tiszta lelkű Bocskayt akkép és annyira
körülhálózták, hogy az minden ismert gyöngesége mellett is
inkább Rudolfnak, mint a szultánnak volt barátja. Prágában
lakott éveken át, mint a császár magyar tanácsosa; a Magyarországot illető ügyekben mindig megkérdezték véleményét,
mindig elfogadták tanácsát és ha ezek mégsem ekkép mentek
teljesedésbe, annak állítólag mindig az ismert nehéz politikai
viszonyok voltak az okai. — Az idő mindent jóra fordit,
csak legyen a magyar nemzet türelemmel. Ez a hitegetés,
biztatgatás volt oka, hogy Bocskay éveken át, mint Rudolf
császár hü embere és tanácsosa szerepelt, mialatt a nemzeti
ügy napról-napra az önkényuralom örvényébe sülyedt, mely
örökre is elborítja, ha nem akad mentő kéz, mely azt a halálos hullámgyürüből kiszabadítsa.
Csalódni emberi dolog. Bocskay is ember, magyar ember
volt, jóhiszemű a császári kormány ravasz fondorlataival szemben!
Bocskay mint

politikus. Az isteni gondviselés, mely több mint öt
száz éven át hiven őrködött a magyar nemzet felett, a leg-
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nehezebb körülmények között sem hagyta el választott népét:
a magyart, megváltót küldött neki, ki megvédelmezte alkotmányát, nemzeti életét, visszaadja önmagának, e férfiú ismét
Bocskay István volt!
A nagy tapasztalattal biró, éles eszű hazafi csakhamar
keresztüllátott a ravasz német diplomácia sürü fátyolán, felismerte ennek fondorlatait, alkotmányromboló terveit, melyek
Magyarországot az összbirodalomba akarják beolvasztani;
igaz, hogy Magyarország Ausztriával szerződéses viszonyban
állott, e szerződés azonban csak a gyöngéket kötelezi, az
erős széttépheti azt. Magyarország, mondották a prágai udvaroncok, ma oly gyönge, hogy az összbirodalomba leendő
beolvasztását bátran meg lehet kezdeni, s oly sok és különböző pártra szakadozott, hogy egy közös akcióra, együttes
ellenállásra a császári kormány ellen még csak gondolni
sem lehet.
Azt az egy-két tekintélyes magyar főurat, ki talán felszólalni merészelne, majd elhallgattatják. Van a prágai diplomáciának annyi titkos és nyilvános csapdája, hogy valamelyikbe majd csak belekerül.
Azok közül, kiktől tartottak, első helyen állott Bocskay
István. Nagyon jól ismerték a prágai udvarnál, bámulták sok
oldalú képességét, közügyekben mély belátását, szivós erélyességét, lángoló hazaszeretetét, melyet sem királyi kegy,
sem fenyegető ijesztgetések meg nem tántoríthatnak; tudták
azt is, hogy mily sok barátja, hive, követője van a magyar
hazában, azt határozták tehát: hogy mindenekelőtt ezt kell
az útból elmozdítani s ha lennének, kik netán e miatt zúgolódnának, vagy szót emelni mernének, sorban elbánni valamennyivel. Egyébbiránt a többi Bocskay nélkül egy fejetlen
test, mely semmire nem képes.
Aztán sokáig gondolkoztak a felett, mint lehetne ezt
legkönnyebben és legbiztosabban keresztül vinni. Nyiltan nem
mertek ellene fellépni. Magyar és Erdélyországban fejedelmi
nagybirtokai vannak, vannak várai, erősített helyei, katonasága s nagyszámú hűbéresei, kiknek mindegyike örömmel
áldozná fel életét szeretett uráért. Nagyobb csapat katonaságot nem lehet ellene küldeni, gyanút fogna s nem várná be.
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Tőrbe kell ejteni. A katona legyen egyszersmind diplomata
is. Csak alkalmas és megbízható katonát találnának!
De hát ezt nem kell messze keresni. Itt van mindjárt
Barbiáni, (Belgiojoso) ez az idegen vitéz tábornok. Ez katona
is, diplomata is. Bátor és ravasz; reá kell bizni Bocskayt.
Jól elbánik ez majd a derék magyar főúrral! — Ettől kell a
hatalomnak első helyen biztonságban lenni!
Barbiáni uram ugy gondolta ezt legkönnyebben keresztülvihetőnek, hogy Bocskayt egyszerűen magához hivatja s
ott aztán letartóztatja. És ezzel be lesz fejezve az egész magyar komédia.
Bocskay azonban nemcsak hogy nem ment el Barbiáni
uramhoz, de sőt biharmegyei várában Kerekiben és Szentjobbon fegyvereseit szaporította és erősen készült a védelemre.
Midőn ezeket Barbiáni megtudta, eldobta álcáját; nyíltan akarta megtámadni Bocskayt. Ha legyőzi és elfogja könynyen talál reá címet, hogy örökre megszabaduljon tőle. A győzőnek mindig igaza van, csak a legyőzöttnek kell védekezni.
Barbiáni ki időközben egy levél birtokába jutott, melyet
az erdélyi rendek intéztek Bocskayhoz, ezzel bizonyítva látván ennek hűtlenségét: erélyesen fellépett Bocskay ellen s
azon ürügy alatt, hogy a török ellen megy Gyula alá, Bocskay ellen indul s haddal akarta öt megtámadni és elfogni.
Bocskay, ki Erdélyből csak most jött vissza, magyarországi birtokaira, Szatmáron hallotta ezt meg, hivei tanácsolták, hogy egyelőre menjen vissza Erdélybe, a hol több
biztonságot találhat, de ő ellenkezőleg biharmegyei birtokaira,
sietett; Szentjobb várának védelmét egy távoli rokonára Fráter Istvánra és Székely Ferenczre bizta, s onnan Kerekibe
ment át s ezt Örvendy Pál, kipróbált hüségü vitézének adta
által, mig ő maga seregének egy részével Sólyomkő várába
Kereki mellé vonult.
így hagyta oda Bocskay Rudolfot s lett belőle magyar
politikus, ki múltja hagyományaival szakítva egészen más,
ellenkező irányban kezdett működni, — miután a felől volt
kénytelen meggyőződni, hogy az eddigi hazájának csak kárára
válhatik. — És a midőn e meggyőződés lelkében gyökeret
vert, teljesen szakított Rudolffal s nyugoti politikájával. — Ő
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nem magának akart politikát csinálni, hanem nemzetének s
miután ezt a német császárral meg nem csinálhatta, megcsinálja a török császárral.
Bocskay és Rudolf egymást kiegészítik. Amaz előkészíti
és megkönnyíti Bocskay szerepét: Bocskay jóra fordítja, mit
Rudolf elrontott, egyik az árny, másik a fény. Rudolf udvari
tanácsosai a nemzetet, mint árucikket tekintették, mely jogos
tulajdonuk, s mellyel tetszésük szerint • szabadon rendelkezhetnek, mit sem törődve azoknak helyes kormányzatukkal és
jólétükkel, s nem emlékezve a kötelező szerződésre, melyet
elődje kötött a magyar nemzettel s melynek értelme szerint ez
Szent István koronáját s vele az egész magyar birodalmat átadta, de nem mint hűbéres, hanem csak mint szövetséges
tartományt, melynek jogait, kiváltságait maga is megtartja,
másokkal is megtartatja.
Bocskay Rudolf kormányának egész politikáját hazája
ellen intézett merényletnek tekintette és mégis korábban nem
tűzte ki a harci lobogót, egyedüli oka az volt, mert nem
akarta annyi csapástól sújtott hazáját és a magyar népet
még több és nagyobb veszélynek kitenni.
Tiszta szándéka mellett erény és önmérséklet voltak kitűnő tulajdonai: nagy elméje a megfontolás bármely mérlegébe vetette a bekövetkező eseményeket, hogy mit várhat, mit
remélhet, mit vivhat ki és mit veszthet s miután mind ezekkel tisztába jött: lépett a cselekvés terére.
A Rudolf eszeveszett kormánya nem hajtott semmi jó
tanácsra, nem látta meg a népek, országok szükségét; mig a
török századok óta többször tanúsított barátságos jó indulatot
a magyar nemzet iránt, melyet, mint vitéz ellenfelét nagyra
becsült, győzelmes csaták után egy-egy darab részt elfoglalt
ugyan területéből, de alkotmányát, vallását sértőleg soha nem
érintette, kinevezett a hódított területre egy basát, mint kormányzót, ki az adót behajtsa, a szükséges közrendet fentartsa,
a közigazgatásra felügyeljen, minden egyébbel szép keveset
gondolt, megtehették egymást főispánnak, vice ispánnak, vagy
szolgabírónak, amint kedvük tartotta, imádhatták istenüket
kakasos, vagy keresztes templomokban, a basa nem háborgatta ebben őket, csak azt jegyezte meg: egy az isten és ez
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Allah s Mohamed az ő prófétája, kár, hogy ezek a gyaurok
nem ismerik Allaht! — Hanem mikor aztán ezek a gyaurok
egymással összeveszve egymás templomát kifosztani s elfoglalni kezdték, tiltakozólag közbe lépett s jól megbüntette őket,
megparancsolta, hogy jövőben egymással békében éljenek;
míg a német zsoldosaival raboltatta, pusztította a föld népét,
megfosztotta marhájától és igavonó jószágától, elharácsolta, a
mit ingóságokban birt, s a protestánsokat üldözte, templomaikat
elvette, papjaikat, tanítóikat száműzte, vagy börtönbe vettette,
sivataggá tette az országot, jobban, mint azt egy tatárjárás
tehette volna, az alkotmányt még említeni sem lehetett; a
császár önkényakarata volt az alkotmány!
Így állott egymással szemben a két nagy hatalom: a
török és a német császár, melyek mindegyike Magyarország
jövendőjét tartotta kezeiben; a melyikhez a magyarság áll :
azé a győzelem.
És Bocskay szakított múltjával, nem véve tekintetbe a
magyar nép gyűlöletét, a melylyel a „pogány török" iránt
viseltetett s melynek tüzét a papi diplomácia gyújtotta fel és
tartotta izzó parázson: a törökhöz csatlakozott, többet és nagyobb biztosítékot látván abban, mint a német császár soha
nem teljesített ígéreteiben.
így lett Bocskay török baráttá; — uj magyar politikát
kezdvén a magyar nemzet békéjének biztosítására és hazája
alkotmányának s szabadságának kivivására.
És ezt tennie kellett, szakítania kellett a német papi
politikával, melynek minden bölcsessége abban kulminált,
hogy ki kell irtani a pogány törököt. Sokszor megfizettünk
mi ezért: pénzünkkel és vérünkkel.
Pedig nem a török volt a legrosszabb szomszédunk,
elismerte harci erényeinket, vitézségünket, lovagiasságunkat
többször is megkisérlette, hogy jövőben békében éljünk egymással, fegyverszünetre is lépett velünk, de szégyenpirral kell
bevallani, hogy a békebontók, a hitszegők mi voltunk, kik
felültünk a római egyház csábító szavának, széttéptük a szövetség-levelet s haddal támadtuk meg eddigi szövetségesünket.
Meg is büntetett érette Isten eléggé bennünket.
Mint magyar politikusnak egyik legkitűnőbb tette volta
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„hajdúk" s a hajdúság megnyerése a magyar szabadságnak,
a magyar államiságnak és kulturának.
Hazafias szellemük felébresztésével s bölcs rábeszéléssel
csakhamar annyira megnyerte őket, hogy midőn Barbiáni generális Bocskayt megakarta támadni s Petz tábornok vezetése
alatt egy válogatott sereg közeledett Álmosd felé, a hajdúk
tömegesen ott hagyván a németeket, Bocskayhoz állottak s
pár nap alatt megtámadván ezekkel Petz egész seregét szétverték s magát a tábornokot is elfogták s azután jövőben
állandó és hü védői lettek a nemzeti ügynek és szabadságnak,
kiket aztán Bocskay előbb Köleséren, azután Nagyszalontán
telepitett le, s részükre nemességet adományozva, harcias
szellemű, de békés polgáraivá tette a hazának.
Jövőbe látó bölcs eljárása volt ez Bocskaynak, a magyar
faj és nemzet érdekében, mely őt korának egyik legnagyobb
politikusává tette.
Bocskay,

mint kálvinista. A reformációt (hitújítást) a magyarok igen
kedvezően fogadták, a puritán jellemű magyarnak tetszett a
külső ékítményektől megtisztított, s a józan ész által könnyen
felfogható vallás, mely az Istenen s annak szent fián az üdvözítő Ur Jézuson és a Szentleiken kivül mást nem ismer
s el nem fogad s egyedül ettől várja balsorsban a segedelmet,
a megnyugovást, ezt keresi fel imáiban, tőle vár reményt,
erőt és biztatást . . . Nemcsak a köznép, de a főuraknak nagy
része is elfogadta azt.
A mohácsi vész után bekövetkezett török uralom alatt,
mely a más vallásbeliek üldözését szigorúan megtiltotta, a
protestantizmus különösen nagyon elterjedt Magyarországon.
Bocskay István már protestáns szülőktől származott, s mint
ilyen, lelke egész teljességével ragaszkodott az uj hithez. Az
ő lelkével is rokon volt az.
A mint azonban Ferdinánd Magyarország királyává lett,
ugy ő, mint utódai, ellenségei voltak a mind nagyobb mértékben terjedő reformált vallásnak. Az erőszak, jogtalanság
és üldözés mindeu eszközét felhasználták ellene. Papjaikat,
tanitóikat száműzték, vagy bebörtönözték, templomaikat elfoglalták s azt újonnan felszentelve bele katolikus lelkészt ne-
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vezíek ki; a protestáns birtokos urak ellen mindenféle álürügy alatt főbenjáró kereseteket indítottak s jószágaikat s
minden vagyonukat elkobozva, azokat a katolikus hitű főuraknak adományozták. És e miatt nagy volt az elkeseredés
az egész országban.
Bocskay meggyőződésből volt hive a protestáns, illetőleg
a ref. vallásnak, ennek egyszerű, nemes jellegében, tisztaságában találta fel lelki nyugalmát, épen ezért fájdalmasan látta
hittársai szomorú sorsát: az üldözéseket, melyekkel a katolikus hit vakbuzgó hívei sanyargatták; s midőn a harci lobogót kitűzte, nemcsak a hazáért, de Istenért és vallásért is
küzdöttek a protestáns vallás szabadságáért.
Legfelsőbb fokra hágót azonban a protestánsok üldözése
Rudolf császár és király alatt.
Ezt a minden államférfiúi belátás, kormányzis képesség
nélkül levő léha és könnyelmű uralkodót, a fölötte uralkodó
püspökök és főpapok hosszas rábeszélés s a vakbuzgóság
minden fegyverét felhasználva, reá vették, hogy kiadja azon
hires rendeletét, melyben megparancsolja, hogy a protestánsok
templomai vétessenek el és adassanak a katolikusoknak, s
papjaik és tanítóik pedig a legszigorúbb büntetéssel sújtassanak : gályarabságra hurcoltassanak!
Hogy a zavar annál nagyobb legyen s annál több gyújtó
anyag halmozódjék össze, Erdélyben, mely még akkor egészen külön fejedelemség volt, épen akkor folytak erős villongások a trónöröklés kérdésében, melyekben Bocskay részt
venni nem akarván: kijött magyarországi birtokaira, mig Erdélyt egyrészt a német zsoldosok a császár nevében, másrészt
Básta és Mihály vajda seregei árasztva el: rablást, gyilkolást
és mindennemű kegyetlenséget követtek el.
Hasonló sors érte Magyarországot, hol Barbiáni hirhedet német vezér mindenféle nemzetiségekből összeszedett
zsoldosaival, mindent elkövetett a nép pusztítására, sanyargatására, mely végre is a nagymennyiségű gyú-anyagot lángra
lobbantotta.
Vérrel borított volt a haza földje; egy Batukán, vagy
Dzsingiskán tatár hordái több és nagyobb pusztítást alig kö-
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vethettek volna el. És az ország felett összetornyosult sötét
felhők között nem látszott a legkisebb reménysugár sem,
mely szabadulást nyújtson.
Egyetlen férfiú volt, ki eréllyel és sikerrel léphetett
volna fel, kit lángoló honszerelme és mély vallásos meggyőződése már rég erélyes fellépésre ösztönzött, mig a jövő felett aggódva töprengő lelke s erős itélő tehetsége mindeddig
várakozásba helyezte, mig az alkalmas idő eljövetelét nem
látja.
E férfiú volt Bocskay István, ki a hozzá intézett Bethlenféle levélnek ellenfeleinek kezeihez jutása után eljöttnek látta
az időt, hogy kibontsa zászlóját, mely e sokat jelentő jelmondat: „Pro Deo et libertate" „Istenért és szabadságért"
volt felirva; jelezve ezzel már kezdetben, hogy ő a megtámadott és üldözött protestáns vallásért is fog küzdeni.
Tudta, hogy követői között nagy számmal vannak reformátusok s maga a hajdúság, kiknek megnyerésére mindjárt
kezdetben lépéseket tett: a kálvinista vallást követi.
És a merre fegyverét győztesen hordozta, mindent elkövetett a protestánsok sérelmei orvoslására; a bebörtönzött
papokat és tanítókat azonnal szabadon bocsátotta, előbbi állásaikba visszahelyezte az elfoglalt templomokat, imaházakat,
iskolákat jogos tulajdonosaiknak visszaadatta, a papokat, tanítókat adó és hadiköltségek alól felmentette, ujabb iskolák
és templomok építésére engedélyt és mindig bőkezű segélyt
nyújtott, alapítványokat tett iskolákra és templomokra; tehetséges lelkész-jelölt protestáns ifjakat külföldi egyetemre küldött, hogy oda juthassanak, hogy a kálvivista vallás eredeti
kutforrásánál szerezzék meg maguknak az üdvözítő hit tiszta
tudományát. Bátran nevezhetjük hát öt a kálvinista vallás erős
várának és megmentőjének.
Bocskay midőn már általános diadalt nyert a császáriak
felett, s ezzel a protestáns vallás szabad gyakorlását is biztosította: megkötötte a bécsi békét, melyben a protestáns
vallás szabad gyakorlatát örök időkre megállapította, mely
békekötésre és az ebből keletkező törvényre az 1848. utáni
korszakban is hivatkoztak a protestánsok, — sőt ez ügyben
ellentállást is fejtettek ki a császári önkényuralom ellen, mely
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a protestáns vallást eredeti jellegéből ki akarta forgatni, a
melyből keletkezett versengés a protestánsok teljes diadalával
végződött.
A Bocskay-korszakot többen Bocskay-forradalomnak nevezik. jogtalanul. Az aranybulla értelmében ugyanis, ha a király az ország törvényeit meg nem tartotta, annyival inkább,
ha azok ellenére tett, vagy kormányzott: joga volt bármely
nemesnek fegyverrel ellentállani és ez nem forradalom, hanem
törvényes ellentállás volt a törvénysértő erőszak jogtiprása
ellen.
Sokat köszönhet a haza Bocskaynak, de még többet a
protestáns, illetve a kálvinista vallás, azért is áldott és dicsőség-koszoruzott legyen emléke első helyen mi közöttünk
szalontaiak és protestánsok között!
Éljen dicsőült fejedelmünk nagy szelleme közöttünk,
nemzetségről nemzetségre mindörökké és éljen városunk lelkes
közönsége, mely hozzá méltóan ünnepli meg nagy fejedelmének emlékét!!

A hajdúk.
Irta : Dr. Móczár József.

A hajdúk gyalog katonák voltak. Nem viseltek sem
páncélt, sem sisakot. Majdnem ugy öltözködtek, mint általában a magyar parasztok. Fegyverük szablya, kurta puska és
jobb oldalukon az övben balta volt. Felső ruha gyanánt kurta
köpenyt viseltek.1
A hajdúk eredetileg hajtók, csőszök, vadászok lehettek.
A pajtahajdu sok régi módi uemesi uradalomban ma is ismeretes. A XIV.—XV. és XVI. században évenként húszezer
marhát is felhajtottak Magyarországból Bécsbe s az örökös
tartományok nagyobb városaiba. Ezeknek a nagy csordáknak
a felhajtására és oltalmazására szintén a hajtók vagy hajdúk
szolgáltak. Mikor a háború miatt a marhakereskedés megakadt, sok ezer hajtó kenyér nélkül maradt, ezek aztán felcsaptak katonáknak, amit bizonyít az, hogy több XVI. sz.
okirat Ochsentreiber-eknek vagy latinul abactores boum-nak
nevezi a hajdúkat.2
1514-ben II. Ulászló VII. decretumának 60. cikkében
kimondatik a barompásztorokról, kik köznyelven hajdúknak
neveztetnek, hogy azok dárda és egyéb fegyverek hordásától eltiltatnak. Elrendeli továbbá, hogy a fegyveresen talált
hajdú bárki által elfogassák és első esetben megbüntettessék,
ismétlés esetében lenyakaztassék, vagy a halálbüntetés más
nemével büntettessék. A 61. cikkben pedig kimondatik, hogy
a parasztok és a szabad városok vagy királyi városok lakosai
közül senki se merészeljen nyájak őrzése és barmok vagy
apró marhák tartása végett mezei házakat vagy közönségesen
szállásnak nevezett tanyákat tartani, hogy az által a hajdúk
gonoszságai megszűnjenek.
1

Dillich Vilmos 1600.
' Takács Sándor, Nyelvtudományi közlemények 1900—IX.
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Dózsa pórhadának ezek az emberek képezték legerősebb
elemét és szétvert soraikból keletkeztek a portyázó szabad
hajdúk. Hogy afféle szegény legények lehettek, bizonyítja a
kiskunságban ma is járatos gyermekvers :
Egyedem begyedem kendertánc,
Hajdú sógor mit kívánsz?
Nem kívánok egyebet,
Csak egy falat kenyeret!
Így a hajdúk a hatalmas magyar urak, vagy a török és
a német által mindenükből kifosztott lakóhelyökről kizavart
nemesek és jobbágyokból lettek.
Mint katonákról 1552-ben olvasunk először, Schreiber
Wolfgang kapitány 200 hajdút vezetett a török ellen.
Mint gyalog katonák csakhamar elszaporodtak és mint
szabad bandák saját kezükre kenyérkeresetképen űzték a hadakozás mesterségét. 1555-ben a budai basa kénytelen ellenök külön hadjáratot indítani, mely alkalommal három főfészköket, Kaposvárt, Korothnát és Babocsát beveszi.
Nevök, mint rablók, fosztogatók neve csakhamar átment
a török és délszláv nyelvekbe. Hogy különben az ilyen ijjesztő
kellemetlen elnevezést szívesen használta a hadvezetőség, mutatja az, hogy 1559-ben 1. Ferdinánd, Haramia név alatt állított fel egy határőrezredet, Rudolf pedig 200 gyalog zsoldost küldött hazánkba, kiket hivatalosan banditáknak neveztek.
A hajdúk eredetileg gyalogos katonák voltak, de már
az 1595. XXXI. és az 1595. XXIII. törvényeik lovashajdukról
szól. 1636-ban a szalontai csatát is 300 lovashajdu nyerte meg.
A hajdúkat közönségesen ötfélékre osztják fel: 1) szabadalmazott helyeken lakó szabadalmazott katonák (mint Böszörmény, Nánás stb.) 2) barompásztorok (vulgari sermone
Hajdones,) kiket az 1514. LX. t.-c. a fegyverviseléstől halálbüntetés terhe alatt eltiltott. 3) kóborlók, kik ellen törvényeink
mint rablók s a haza fekélyei ellen a legszigorúbb intézkedéseket tartalmazzák. 4) végbeliek, akik a végvárakban laktak. (Confiniarii.) 5) szabadhajduk akik nem privilegiált városokban és községekben laktak és nem ritkán szövetkeztek a
kóborlókkal, miért az országos törvények őket is üldözték.
2
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Különben akárhogy osztályozgatják is ekei, vakmerőség és
erkölcs dolgában egyformák voltak. Fegyverrel keresték kenyerüket, naponta vásárra vitték a bőrüket, amint velők szemben nem ismert kegyelmet az ellenség, ugy ők sem igen
ismertek. Eredetökre nézve sem igen különböznek.
„Magyarország mindig a nagybirtokosok hazája volt,
történetében nem a kiváltságosak tömegei, hanem az urak
vitték az irányadó szerepet. A nagy vagyon akár ingó, akár
ingatlan, mindig nagyobbra igyekszik nőni s felszívja a kisebb vagyonokat." A Jagellók alatt a királyi hatalom nem
birta a kis nemességet a nagyok falánksága ellen megvédeni.
A mohácsi csata után pedig teljesen szabad lett a vásár.
Nemcsak a kis nemest és jobbágyot fosztogatták büntetlenül,
hanem még az egyházat sem kímélték. Bátori az ország nádora, mikor a mohácsi csatából menekülve összeakadt a pécsi
káptalan tagjaival, könyörtelenül kifosztotta őket.
A kis és középnemesség s egyházi birtokosok ép ugy
érezték a mostoha időket, akár a jobbágyság. Kénytelenek
voltak a politikában vakon követni az urakat, hogy javaikban
megmaradhassanak. Minden törvény holt betű volt. Hiába
adták elő siralmas panaszaikat, hogy jószágaikat elszedik,
törvénytelen adókat és terheket rónak rájuk, ugy hogy helyzetüket tűrhetetlenné, megélhetésöket lehetetlenné teszik.
A nagy urak nem akartak törvény alatt élni, törvénynek
engedelmeskedni. Az állam vagyonát, jogait és jövedelmeit is
maguknak törekedtek lefoglalni. A királyi rovókat és dézsmaszedőket elűzték, a harmincadok nagy részét kezökbe kerítették, jogosulatlanul vámot szedtek, különösen pedig hamispénzt vertek s elárasztották vele az országot.
A magyar főúri társadalom az erkölcsiségnek igen alacsony színvonalára sülyedt. — Politikai pártállását, sőt vallását is legtöbbnyire vagyona gyarapítása végett változtatta. A szerencsétlen politikai viszonyok szinte tenyésztették az erkölcsi elvadulást, mely lassanként minden jogrend
és biztosság felforgatására vezetett. — Elgondolhatjuk, milyenek lehettek az erkölcsök, mikor a hölgyek is pint számra
itták a bort meg a sört.
A királyi hatalom elgyöngülésével a jogbiztosság meg-
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szűnt. A vagyon megoszlás egyre egészségtelenebb folyamatot
vett. A nemesség elszegényedett, vagyonától megfosztott része
a jobbágysággal együtt érezett, az 1514. parasztlázadásban
tényleg egész vármegyék szegény nemessége részt vett. De
szegénységük miatt a haza nem sokat várhatott tőlük. Soraikból a fegyelem és felszerelés hiányzott, bár személyes vitézségüket mindenki elismerte.
A vármegyeiek — irja egy szemtanú a hatvani gyűlésről — sem gyalog, sem lóháton nem tudnak harcolni s háborúban hasznavehetlenek. Némelyiknek félsaruja, másiknak
félsarkantyuja hiányzik. Soknak madzag a zsinórja, majd
mindegyik oldalára, tomporára köt egy-egy rozsdás kardot
vagy tiszákot (széles rövid félgörbe kard), melyet rongyos
hüvelyéből évek óta nem húztak ki.
Azután befedi magát egy nyakba akasztott ócska pajzszsal, melynek boritékát és teteje bőrét a moly és az egér
már régen egészen lerágta. Kezébe veszi üres, sipszerü nádként törékeny s hajlékony lándzsáját vagy dárdáját, melynek
neve kopja, de nem kapja, megindul száraz, apró lován,
melynek csak oldalbordái és csontjai látszanak.
így voltak felszerelve legnagyobb részt János király magyar hadai, nem is igen féltek tőlük. A pénzügyi viszonyok
is hihetetlenül rosszak voltak, mert a pénzhamisítást az
előkelő urak, köztük számos egyházi férfiú is, vakmerő szemérmetlenséggel űzték. Rossz pénzzel árasztották el az egész
országot, miáltal a kereskedelem csaknem teljesen megakadt.
Erdélyben a cserekereskedéshez tért vissza a nép.
Az idegenek azt mondják, hogy a köznép olyan módon
el van itt nyomva, mint soha és sehol más nyugati országban, pedig a jobbágynak a XVI. sz.-ban Európa szerte körülbelül ugyanoly helyzete volt a jogéletben, mint ma a hasznos házi állatnak.
Az urak magán háborúiban a jobbágyság szenvedett
legtöbbet. Összefogdosták őket, leégették házaikat, lelegeltették vetésöket, elhordták szőlő és gabonatermésöket, elhajtották háziállataikat. Ezt a példát követték az idegen zsoldosok
is. ugy, hogy maguk az urak mondják 1535-ben, hogy
egyebe sem maradt a szegény jobbágynak, mint összevert
2*
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mezítelen teste, Már nem is képes szántani, vetni. Ez volt
a sorsa a kurta nemesnek is. — Az erős kezű György barát, kinek nemes lelkében visszhangra leltek a nép keserves
szenvedései, hasztalan igyekezett rajtuk segíteni. Az áramlat
őt is elsodorta, hazaszeretetét vérével pecsételte meg.
„Minémüek az urak, olyak a parasztok".1
Az urak, velük a városok saját jószágaikon majdnem
teljes királyi jogokat gyakoroltak, igy a vallás kérdését mint
saját belügyüket rendezték. Amint királyt adtak az országnak,
akképen uj vallást adtak a népnek. Az alsó papság s szerzetesség nagyobb része kapott az uj tanokon s országszerte
buzgó hirdetője lett s igy fáklyát gyújtottak népünknek a
sötétségben.
De a világosság, nyomában az erkölcsi megújhodás
csak lassan terjedhetett.
A sors keze, a zord idők járása, ránehezedett a népre,
a földmüvelés rohamos hanyatlásnak indult. A nép akarva,
nem akarva visszatért az állattenyésztésre. Ez a foglalkozási
ág azonban nem tarthatta el a nép nagy tömegeit.
A pórlázadás, de még inkább a mohácsi vész után való
időben csapatosan jelentkeztek olyan elemek, akiknek becsületes megélhetésük lehetetlenné volt téve. Idővel számuk ijjesztően szaporodott, mert a török és német hadak folyton
tömegesebben űzték el telkeikről a szegénységet, mely mindenét elvesztve hajléktalanul kóborolt szanaszét, az országban, tömegük végre oly nagyra nőt, hogy valóságos
nemzeti csapássá vált. Sorukban vegyest akadt mindenféle
nép elem, nemes és jobbágy felekezeti és nemzeti külömbség nélkül.
Akiknek volt fegyverük, azok a végvárakban, vagy egyes
uraknál találtak szolgálatot. Paraszti módra voltak öltözve,
rövid puskával, karddal és csákánynyal voltak felszerelve.
A végbeli küzdelmekben kiváló részt vettek. Ők képezték a
királyi sereg irreguláris csapatait is. Sokszor megverték a
törököt s kipusztították területét, ugy, hogy a hajdú név a török-magyar korszak küzdelmeiben csakhamar ismertté vált.
Csak hogy a király valamint német zsoldosait, ugy haj1
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duit sem tudta fizetni. A hajdú is a szegénységen élősködött
épugy fosztogatta, dúlta, mint a német vagy a török.
Különben igen csekély részök kapott szolgálatot. A velencei követ Duodo Pietro 1599. jan. 21. jelentésében azt
irja a hajdúkról, hogy egyrészök zsoldot nem kapván rablásból él, a fizetéses hajdúk pedig havonként csak 3 frt. zsoldot húznak. Sok-sok ezer bujdosó, kinek még fegyvere sem
volt, hanem csak kaszával, nyárssal, baltával hadakozott, a
maga kezére dolgozott, mert élniök csak kellett. Ugy tartották el magokat, amint épen tudták. Magukat szabad hajdúknak nevezték, csoportokba verődve a királyi terület minden
részét, de legkivált a végeket lepték el. Utonállásból, rablásból, fosztogatták tengették életöket.
Nem volt bün, melyet ez az emberi fajzat — mondja
a törvény — el nem követett.
A vármegyék, az urak és a várkapitányok üldözték,
irtották őket. A legszigorubbb törvényeket hozták ellenök.
Töméntelenül pusztultak el, de folyton ujak léptek a helyükbe.
Rudolf korában a hajdu-kérdés főfontosságu sociális kérdéssé
nőtt, melyet fegyverrel többé megoldani nem lehetett. A munkanélküli tömegek kenyeret kértek, s mivel az ország nem tudott módot adni nekik a tisztességes megélhetésre, törvénynyel és erkölcscsel nem törődve gondoskodtak magukról. A
szabad hajdú rabló, barbár, lelketlen volt, ugyanazon gyilkos
érzelmeket táplálta a társadalom iránt, mint az ő ellene. Nem
kiméit senkit és semmit, kirabolta az élőket, feldúlta az ősök
sírboltjait, összetörte, kirabolta a halottak kőkoporsóit. Féktelen, telhetetlen, félvad ember volt, aki meg mert mérkőzni az
ellenséggel s kész volt meghalni bármikor.
Azokból támadtanak vala, — irja Illésházi följegyzéseiben — akiknek hazájok elpusztíttatott vala a hadak miatt.
Tömegesen csatlakoztak hozzájuk a fizetetlen végbeliek. A
hajdúk első sorban az ellenségen igyekeztek élni. Folytonos
betöréseket tettek a török területre. Tolnát, Baranyát ismételve felverték, megrohanták és kirabolták Eger és Gyula városait „nagy vitézséget cselekedtek ő magoktól, szabad akaratjokból". Igazi csodákat, szemkápráztató hőstetteket müveitek. Pálfy Miklós tábornok 1594-ben például a török kezén
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levő Duna vidékére indította őket, hogy feldúlják és lehetetlenné tegyék a budai basának, hogy innen élelmezze magát.
A hajdúk lehatoltak a Dunán, két erős török hajórajt, mely
kellő fedezett alatt eleséget vitt, megsemmisítettek. Elkalandoztak Valpóig, az eszéki híd felgyujtását is megpróbálták és
egészen Belgrádig kiterjesztették portyázásaikat. Harcaik közt
a jun. 24. volt a legsikeresebb, mert akkor négyszer annyi
törököt vágtak le, mint a mennyien maguk voltak, vagyis 8000
embert vertek meg és 20 ágyút, 58 megrakott gimpliát és
60 teherszállító hajót ejtettek hatalmukba. Ezen a nyáron
olyan rengeteg zsákmányt szereztek, hogy egy-egy hajdúra
1000—1000 tallér jutott.'
Hogy a törököknek milyen rémei voltak, mutatja az az
adat, hogy törökök panaszkodtak a hajdúk ellen, hogy havasalföldi és más birtokaikat pusztítják és 70—80 falut meggátolnak abban, hogy adót fizessen.
De bármily nagy szerencsével harcoltak is, az a sok
ezernyi kóbor nép török zsákmányból meg nem élhetett, igy
legnagyobb részök azt a földet is fosztogatta, ahová a török
elől menekült, nem kimélte a népet, annál kevésbbé a nemességet, mely a hajdúságot kiirtani törekedett. Egyedül a
katonai kormány fogta pártjokat, mert felismerte hadi értéköket, foglalkoztatni, fegyelmezni igyekezett őket, azért a
hajdúság német párti volt s szivesen harcolt német vezérek
alatt, bár zsoldért bárkinek szivesen szolgálatába állott.
Török és magyar kegyetlenül irtotta őket. Szörnyen
bánt velők mindenki, akinek hatalmába estek. Egyes török
bégek a fogoly hajdút elevenen megnyúzatták, testét két földig hajtott fához köttették, hogy kettészakadjon. Mások a
holtra gyötört hajdút éles szögekkel kivert hordóban görgették.
Mikor egy ilyen bég a hajdúk kezébe került, forbátot
(visszatorlás) gyakoroltak rajta s válogatott kínzások közt
végezték ki. Gerendára kötözték, minden egyes fogát külön
kiverték, szakállát szállanként kitépték s minden csontját
összetörték.
De az urak és a városok sem kímélték a hajdúkat, ugy
1

Monumenta R. H.

24
bántak el velők, mint utonállókkal, igaz, hogy sok tekintetben
rá is szolgáltak.
Mihály vajda Magyarországban a hajdúkat tömegesen
vette szolgálatába s nekik adta szabad nyereségül Erdélyországot, főkép a nemességet. Kolozsvárról bocsátotta szét az
angyalokat, a mint magukat a hajdúk nevezgették, a vidékre,
amelyet oly iszonyúan feldúltak, hogy Básta sem nézhette
nyugodtan s megakarta őkettjfékezni, de hasztalan.

Lovas hajdúk.

„Azt pedig a hallatlan kegyetlenséget a magyar hajdú
cselekedte — irja Mikó Ferencz — óh átkozott nemzetiség!
Ugy kellet neked ok nélkül bánnod a te felebarátoddal, aki
neked soha sem vétett, kenyeredben sem ett, szemmel sem
látott."
„Nagyobb része — irja az egykorú Erdélyi Pál — mind
ama Körös-, Maros-melléki féle magyar vala, kik minthogy
török birtokában vannak, nagyobb része, mind török és tatár
természetűek, kiknek sem papjuk, sem istenük nincsen. Azért
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bizonyosan mondhatjuk, hogy sem oláh, sem rác, sem német,
sem vallon, sem pedig tót oly nagy kegyetlenséget nem cselekedett Erdélyben, mint ezen korcsos magyarok, kikben nem
volt semmi irgalmasság". Leirja, hogyan törték fel a sírboltokat, hogyan zúzták szét a kőkoporsókat s dúlták fel a fehérvári öreg templomot, midőn e dulást utóbb egy török
basa meglátta, eliszonyodott ez istentelenségen. Marosvásárhelyt a lakosok rimánkodtak nekik, hogy ne bántsák őket
„hiszen mi is magyarok és keresztények vagyunk". Erre azt
felelték: ti hajas törökök vagytok, ebek vagytok ti, nem szánunk. Az istentől pedig mi semmit is nem félünk, mert
a Tiszántúl hagytuk".
Oly könyörtelenül folyt a rombolás, hogy az egykorúak
szerint: „nincs oly nyelv, ki azoknak a kegyetlenségeket
megírhassa".
Mikor a lakosok Bástához panaszra mentek, csak azt
kérdezte: „Magyar-e, ki azt művelte?" „Magyar, nagyságos
Uram, — felelte a szegény panaszos. Mikor német jő, az
mégis hagy valamit, de a magyar semmit sem hagy, mind
elviszi." Mire a panaszló sirni kezdett, Básta is vele sirt, de
kijelentette, hogy a magyarral ő sem bir. Küldött ugyan rendeleteket, sőt katonaságot is a szegénység védelmére, de
hasztalan.
Különben Básta maga sem volt jobb, csupán Brassónak
és a Bárcaságnak 365 ezer írtjába került. A sok rablás, rombolás után jött a pestis, a rossz termés és nyomában az Ínség és betetőzte az erdélyi nyomorúságot.
A sok háború és változás — irja Básta 1603-ban a királynak — egészen feldúlta és pusztává tette az országot. Az
ok azonban Mihály vajda, Básta és főképen a szerencsétlen
országra rászabadított hajdúk voltak.
Ez a rabló, fosztogató, emberi érzés nélkül való hajdú
tömeg lényegében a magyar köznép volt, aminővé azt a királyi hatalom, urai és az idegen zsoldosok lelketlensége, meg
a török örökös pusztításai átváltoztatták. Ez időben még csak
barbárhorda, de nemsokára a haza megtartásáért, a nemzet
legszentebb eszményeiért folyó küzdelmek egyik legjelenté-
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kenyebb, számbelileg legnagyobb eleme, mely vérével irta be
örökkön-örökké tartó emlékezetét történelmünk évlapjaira.
Hogy szabadhajduság sok ezer főre menő szegény legénység alakulhatott, az a század politikai és polgárosodási
fejleményeinek egyik legsajátosabb eredménye. Amilyen kárára
volt kezdetben a hazának, később annyira hasznára vált. Benne
nyerte meg Magyarország azt az eszközt, mellyel megmentette magát a végenyészettől.
Bocskay István családjában hagyományos volt a királyi ház
iránt való hűség. Apját Györgyöt, János Zsigmond Habsburg
pártisága miatt záratta el, s édes anyja megosztván férjével
a büntetést, a fogságban szülte Bocskay Istvánt. — Miksa
udvarában nőtt fel. — Báthory Zsigmond nagybátyja, diplomatája, az 1595. oláhországi hadjárat diadalmas vezére, föltétlenül német párti volt, amiért sokat kellett szenvednie.
Honfitársai meggyanúsították, Rudolf kapzsi vezérei pedig
birtokaira vetettek szemet.
Az erdélyi bujdosók hazája megsegítésére, elnyomott
nemzete felszabadítására kérték. Tudták ugyan, hogy addig
német lelke volt, de azt mondták neki, tekintse az ország
végveszedelmét és kösse fel a harangot.
Bocskay nem csatlakozott hozzájuk. „Ő felsége hűsége
mellől erővel, az ő felsége ágyúival és éles kardjával kellett
őt elkergetni",1 mert igen erős érzéke volt a törvényesség iránt.
A hajdúk 1604. szept. 19-én szétugrasztották Lippánál
az erdélyi menekülőket, sok más zsákmánnyal együtt elvitték
Bethlen Gábor ruháját is, melynek zsebében voltak Bocskay
és Bethlen Erdélyről irott levelei. Hűséges tiszttartója azonnal
értesítette Bocskayt a dologról, ki ekkor Szatmáron tárgyalt
a németekkel, kik tőle nagyobb kölcsönt akartak felvenni.
Nem ment el tehát a rakamazi táborba, hová Belgiojosó rendelte, hanem Solyomkő várába húzódott s ott gondolkozott
a teendőkről, mert tudta, hogy a gyanúnak legkisebb látszata
elég, hogy ellene fellépjenek, Rudolftól pedig, ki évek óta
súlyos idegbajban szenvedett, igazságot épen ezért nem
remélhetett.
Sok ideje azonban nem maradt, mert levelezése titkát
1
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beárulták Concin váradi kapitánynak, ki kapva kapott az alkalmon, Bocskayt egyszerűen lázadónak nyilvánította, jószágait megrohanta, Szent-Jobb várat elfoglalta és Kerekít is
rajtaütéssel akarta megvenni. De póruljárt, mert Örvendy
Pál megnyerte urának a Kölesér romjai közt tanyázó hajdúkat,
kik kapitányuk Egri István vezetése alatt háromszázan a várba
siettek, s oly vitézül védték, hogy a németek csúfos vereséget
szenvedve menekültek vissza Váradra. Concin ekkor Belgiojosóhoz fordult segélyért, aki szerfölött megörült a mozgalomnak, mert elérte régi vágyát, Bocskay birtokaira is rá tehette
a kezét.
Igy kezdődött el az első szabadságharc, örök dicsősége
a szalontaiaknak, mert az ő őseik vonták ki először kardjukat
az Istenért és a szabadságért.
„A Szent Isten a magyar nemzetségnek szivét felindította és Bocskayban megadta a népnek azt a vezért, akihez
a társadalom minden rétege csatlakozott s kiben mindazon
tehetség egyesült, melyet a nemzeti ügy diadala megkívánt.
Katona és államfériiu volt egy személyben. Erős magyar,
erős kálvinista érzésű ember. Felekezeti, pártpolitikai és társadalmi küzdelmeken felülemelkedve, teljes elfogulatlansággal látta a helyzetet.
Nem szivesen, nem önkényt ment a harczba, kénytelenségből, a végszükség pillanatában fogott önvédelmi fegyvert.
A mi életünk jobb részét — mondotta — mi már eltöltöttük. Ami hátra vagyon benne, igen rövid ; ha mind
öröm lenne is az, vagy ha mind keserűség és bánat lenne is,
nem sokat tenne.1
A körülmények sem biztatták fegyverfogásra. Nyakán
ült a német Váradon, Belgiojosó erős sereggel táborozott
Rakamazon. Magyar és Erdélyország rablánczra volt verve,
A lakosság ki volt fosztva mindenéből, egyes területek pedig
csak nem egészen elnéptelenedtek. Magának sem hadserege,
sem elég pénze nem volt. Siker esetén számithatott ugyan az
elkeseredett néptömegre, de a jól felfegyverzett és fegyelmezett császári csapatokkal szemben diadalról nem igen álmodhatott, a török segítségének pedig, tudta, hogy nagy ára van.
1

Levele 1606. II. 6.
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De bármily kedvezőtlenek voltak a viszonyok, felkellett
kötnie a kardot, ha a császáriak kegyetlen bosszújának ki
nem akarta magát szolgáltatni.
Éles eszével felfogta a helyzetet, megragadta a kedvező
alkalmat. Ott voltak a hajdúk.
A félbarbár hajdú nem sokat okoskodott hazája és maga
dolgairól, de ösztönszerűleg élt benne a szülőföldhöz való
szeretet, az ország sorsa iránt való érdeklődés, s az a sok
nemes, fenkölt érzés, mely nagy pillanatokban, megfelelő vezérek befolyása alatt a tömegekben megszokott nyilatkozni s
halhatatlan tettekre ragadja őket.

Hajdú ház.

A köleséri vagyis szalontai hajdúk példája a legnemesebb érzelmek tiszta vizét fakasztotta fel a kőkemény hajduszivekben. Ösztönszerűleg érezték, hogy Bocskayban megtalálták megváltójukat. Mikor Solyomkő várában a jövőről gondolkodott, maguk fordultak hozzá, felajánlották szolgálataikat,
mert érezték, hogy a német az egész magyarságot ki akarja
irtani s nem akartak nemzetök hóhérai lenni.1
Bocskay elfogadta jobbjukat s a fosztogató magyar hajdúságból, a csavargó, lézengő, szegény legényekből, egyszerre
szabadság harcosok, nemzeti hősök lettek.
1

Bocskay 1605. IV. 8. levele. Thaly i. m. 103.
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Ugyanaz történt meg nálunk, ami hasonló körülmények
közt pár évtizeddel előbb Németalföldön történt, hol rettegett
kalózokból, lelketlen tengeri rablókból keletkezett az a vizi
haderő, mely II. Fülöp zsarnokságát tönkretette.
A hajdúk csakhamar megmutatták, hogy tudnak a fegyverrel bánni. — Október 15-én Álmosdnál csak nem teljesen
megsemmisítették Petz ezredes 3500 emberből álló seregét s
üldözőbe vették magát Belgiojosót. Kassa a győzelem hirére
Bocskayhoz pártolt s bezárta Belgiojoso előtt kapuit. A hajdúk oly kegyetlenül üldözték, vágták, hogy seregéből, mely
még három héttel
az előtt 20000 emberből állott, alig ötven
emberrel menekült Szepesvárra.
Bocskay Kassára összehívta nov. 12-re a szomszédos
megyék rendeit. A gyűlés hadi adót, katonai segélyt s a hadviseléshez szükséges eszközöket készségesen megszavazta.
Nov. 20-án megérkezett a török követ is. A szultán átadta
neki Erdélyt s az athnaméban azt mondotta: Őseinknek s
elődeinknek az erdélyi fejedelmek iránt tanúsított kegyelmes
szokásához képest mi is elküldtük számodra a zászlót, kornyétát, két derék lovat, egy botot, egy hódító kardot s hüdsetünkkel egyenlő köntöst.1
Bocskay ellen Rudolf, Máryás főherceg tanácsára, Bástát küldte 9400 ép erős német gyaloggal és 5000 lovassal.
Örömmel indult el Básta, mert remélte, hogy a hajdúkat
kipusztítja s ezzel Bocskayt megsemmisiti. A hajdúk is égtek
a harcvágytól, de Osgyánnál és Edelénynél verességet szenvedtek, mert hiányosan voltak felfegyverkezve. Básta ölte,
vágta őket, egyik elfogott vezéröket, Németi Balázst kegyetlenül kivégeztette. Dec. 2-án már Kassa alatt volt, de itt
póruljárt, seregét a hajdúk tönkre tették.
Bocskay szózata: Serkenjen fel immár kegyelmetek is
és tekintse nemzetségünknek sok időtől fogván súlyos igáját.
Vegye eszébe kegyelmetek minden szabadságunknak megromlását és hazánknak naponkint való pusztulását és vesse
le nyakáról a kemény igát, — gyújtó hatást tett, csak hamar
táborában volt az egész nemzet.
1

Szilágyi, Török-Magyar kori Emlékek. III. 4. 6.
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Hajdúi ellepték az örökös tartományokat is, feldúlták a
Bécs mellett levő császári kerteket is.
Szerencsen az országgyűlés Magyarország felséges fejedelmének kiáltotta ki, a török királyi koronával tisztelte meg.
De hatalma nem tette elbizakodottá. Nem hallgatott azokra,
akik nagyralátó tervekkel ostromolták s független magyar
királyságról álmodoztak. Ellen tudott állni a hajdúk követeléseinek is, akik a némettel való békességről hallani sem igen
akartak s tudva nem tudva valóságos katonai forradalommal
fenyegették az országot. Hála Bocskay tapintatos és erélyes
föllépésének, ettől a csapástól megmenekült az ország. A
hajdúság zsoldját még a kassai országgyűlés megnyitása előtt
kifizette, a lázadás szitóit pedig felakasztatta. Az egész hajdúság részére katonai szabályzatot dolgoztatott ki, s léptetett
1606. ápril 29-én életbe.
A kapitányokat megadományozta, s azoknak a hajdúknak, akik eddig földet nem kaptak tőle, biztos lakóhelyet
igért, ezzel mindnyájokat lecsendesítette. Vasakaratával a rendeket és városokat is a békére hajlította, meggyőzte őket
arról, hogy az elnéptelenedett, elszegényedett ország két versengő nagyhatalom, a török és a német között, a maga lábán meg nem állhat.
Az országos rendek beleegyezésével : 1606. jun 23-án
megkötötte a bécsi békét, miáltal politikai és vallási szabadságunkat biztosította. Majd ugyanazon év nov. 11-én Zsitvatoroknál a törökkel is békét kötött. Ez a békekötés mentette
fel a magyar királyokat a megalázó adófizetéstől.
Bocskay hűséges hajdúiról is gondoskodott.
Egyik részöket 1605. dec. 1-én és 1606. szept. 2-án
kelt adomány levelével az ország nemesei sorába emelte és
letelepítette őket az úgynevezett öreg hajdú városokban, névszerint: Böszörmény, Dorog, Hadház, Nánás, Pércs, Szoboszló,
városokban.
Másik részöket a Körös-Maros közi szabad hajdnkat
szintén nemesi rangra emelve, a mai Biharmegyébe telepitette
le: Bagamér, Bagos, Berettyóújfalu, Derecske, Félegyháza,
Harsány, Kaba, Kornádi, Konyár, Kölesér, Körösszeg, Mike-
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pércs, Régen, Sas, Sáránd, Szentmárton, Tamási, Tépe,
Ürögd és Vekerd községekben.
A kölesériek, illetve szalontaiak adomány levele magyar
fordításban igy hangzik :
Mi István, Isten kegyelméből Magyar és Erdélyország
fejedelme, és a székelyek grófja stb.
Mivel Mi nem kevésbbé illőnek és szépnek, mint az
emberi társadalomra nézve szükségesnek tartjuk a kiváló férfiakat kegyelemmel, tisztességgel és hasznos érdemeikhez
méltó és igazságos viszonzásképpen más halandók felett kitűntetni, miért is, mint közönségesen nyilvános, a Mi szerencsénk mértékéhez képest, mellyel a hatalmas Isten megmérhetetlen kegyességénél fogva saját magunk és minden ember
reménye ellenére, midőn saját életünket oltalmaztuk, midőn
a megvetett hazai törvényekért és vallásunk szabadságáért
nem támadó, hanem védelmező fegyvert fogtunk a legellenségesebb indulatu császári hadseregek ellen, minket kegyesen
feldiszitett, Magyarország összes népei szavazatánál fogva jelen fejedelmi állásunkra megválasztatván, dicső királyaink és
fejedelmeink ugy mint elődeink, dicső nyomdokába léptetett,
akik hozzánk csatlakozva fegyvert ragadni merészeltek és a
haza üdveért a társadalom fenntartásáért hűségesen, hasznosan és buzgón munkálkodtak, mindazokra együtt és különkülön a legjobb akarattal szándékozunk és törekszünk kegyelmünket és bőkezűségünket, mint a nap sugarait, kiárasztani. Közülök legjobban emlékezünk az időben Egri István,
most pedig Jothe Gergely kapitánysága alatt vitézkedő hü
katonáink szerencsés küzdelmünknek már kezdetén való hűségéről és buzgalmáról, kik különböző helyeken és időben,
részint mezei csatározásokban, különösen pedig Kereki várunk
oltalmánál, melyet midőn hirtelen és minden várakozás ellen
a német katonaság ostrom alá fogott, egyedül emiitett katonáink rohamos benyomulása által nemcsak hogy az ellent
nagyszámban elpusztították, hanem arra is okot szolgáltattak,
hogy a többi katonaság és hajdúság, valamint a lándzsások
serege hozzánk és hűségünkre térének és nem sokára Ő felsége
igen felszerelt seregét, mely Petz ker. János vezérlete alatt állott, egyesült erővel végképp megsemmisítettük, magát a ve-
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zért is fogságba ejtvén. Ezen és más egyébb figyelemre méltó
okoknál fogva, nevezettek kik fentemiitett Jothe Gergely kapitánysága alatt, mint mondják 300-an vannak, s kölcsönösen
megegyeztek és megállapodtak, azzal a kéréssel fordultak
hozzám, hogy összes ingó javaikkal az elpusztult és régibb
lakosaitól elhagyott Bihar megyében levő Kölesér városában
letelepedhessenek, ott maradásul állandó helyet telepitvén, a
Mi és hazánk hadjárataiban, katonai dolgainkban, hü, szabad
erdélyi székelyeink szokásaihoz képest hasznos szolgálatot
tenni buzgólkodjanak : ennélfogva fentemiitett háromszáz katonánkat, kik Jothe Gergely kapitánysága alatt vitézkednek,
összesen és külön-külön a paraszti és nem nemesi állapotból, melyben születtek és eddig voltak, fejedelmi kegyünk és
teljhatalmunknál fogva kivesszük és elhatároztuk, hogy Magyarés Erdélyországunk valódi nemesei közzé felírassanak és
számláltassanak, valamint e soraink által elrendeljük, hogy
oda számláltassanak, határozottan megállapítjuk, hogy mátólfogva nevezett katonáink, valamint mind két nembeli örököseik mindnyájan összesen valódi és kétségtelen nemeseknek
tartassanak és tekintessenek. Továbbá ezen igaz és teljes nemességük jelvényeül adunk két egyenlő részre osztott katonai pajzst, melynek egyik fele fehér, másik pedig piros, vagy
vérszinü és az alját zöld mező foglalja el; ennek fehér részében egy dühös, borzas sörényű természetes szinü fel álló
oroszlán, a pajzs másik vagy vérszinü részén levő sasnak,
mely szárnyait kiterjesztve karmaival védekezik, jobb szárnya
repülő tollait tépni és kiszedni látszik, jelvényeül azon Isten
kegyelme által adott győzelmünknek, melynél fogva császári
ő felségének nagyszámú és kitűnően felfegyverzett, sasos
zászlókkal ékesített seregét katonáink — kiknek jelvényeül a
Mi családi oroszlánunk szolgált, — bár megszalasztották, de
csak a sas szárnya sebesült meg. A pajzsra nyilt katonai
sisak van helyezve, jelzőjéül emiitett katonáink vakmerő bátorságának, gyorsaságának és a veszedelmek kiállására való
készségének. A katona pajzs pedig kis és nagy gyöngyökkel
stb. van ékesítve, mint mindezek adomány levelünkön a festő
ügyes keze és művészete által érthetőbben kifejezve és lefestve láthatók. Irányukban való nagyobb bőkezűségünk be-
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bizonyítására az egész Kölesérnek nevezett mezővárost, melyet ezelőtt a váradi vár birtokolt és hozzá tartozott, minden
benne levő fejedelmi jogunkkal stb. nekik adományozzuk
azon törvény és kikötéssel azonban, hogy ők, örököseik és
utódaik a donatárius nemesek kötelessége szerint, jó katonai
fegyverekkel felszerelve, mindennemű általános vagy részletes
hadjáratban az ország védelmében résztvenni köteleztetnek.
Kelt Szabad királyi Kassa városunkban 1606. márc. 16-án.
Bocskay, miután az ország ügyeit rendbe szedte és a
hajdúságot kielégítette, nyugodtan élvezhette volna nagy munkája gyümölcseit. De a sors máskép határozott, amint müvét
elvégezte, élete fonala is ketté szakadt.
Dec. 29-én pénteken reggel virradóra meghalt Kassán.
Halálának hire gyászt és bánatot keltett az egész országban,
mint a magyarok Mózesét, megszabadító, megváltó fejedelmét gyászolták és méltán, mert abban, hogy Magyarország
megmaradt magyarnak, a történelem igaz tanúsága szerint
Bocskay Istvánnak és hajdúinak örök emlékű része van.

3

Szalonta története.
irta: Dr. Móczár József.

Bocskay a 300 hajdú vitéznek kereki vára megvédelmezéséért a romban heverő Köiesér városát adta összes tartozékaival együtt.
Köiesér már az Árpádok korában virágzó város volt,
Biharmegye déli részének ugy politikai, mint egyházi tekintetben székhelye. A vármegye déli részét még a XVI. század
végén is köleséri kerületnek nevezték. A váradi egyházmegye
köleséri főesperessége szintén itt székelt.1
Szalontától mintegy félórányira nyugat felé a Köiesér
patak partján egy földhát emelkedik, itt állott hajdan Köiesér
városa. A legmagasabb ponton, nyugatról keletre húzódó, körülbelől 30 méter hosszú és 10 méter széles horpadás van,
amelyet ma is egyházdülőnek neveznek, itt állott egykor Köiesér egyháza. Tőle nyugatra a Köiesér és Kétér patakok egy
hat holdnyi magaslatot folynak körül, melynek várdomb a
neve, itt állott egykor Köiesér vára.
Annak a jó nagydarab földnek, mely Várad, Arad, Belényes és Gyula közt elterül, Köiesér mintegy központját képezte. itt kereszteződtek az országutak, ennek köszönhette
élénk forgalmát. Vásárai már a XII. században olyan népesek
és jövedelmezők voltak, hogy Imre királyunk még az egyház
javára sem volt hajlandó róla lemondani.
1273-ban a váradi püspök birtoka lett, valószinüleg királyi adományozás által. A XIV. század derakán 2 papja volt,
akik évenkint 35 garas pápai tizedet fizettek. A XV. században iskolája is említtetik; 1495-ben tanítója: Zsoldos János
volt.
1282-ban itt tartózkodott Kun László felesége Izabella,
1

Bunyitay. A váradi piips. tört. 111. k. 466. 1.
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amit vízkereszt ünnepének nyolcadán (jan. 13.) kelt levele
bizonyít. 1 De máskor is látott falai közt királynét.
1548. tavaszán Erdély és kapcsolt részeinek rendeivel
Fráter György Köleséren tartott országgyűlést, amelyen János
király özvegye Izabella is megjelent.
Mihelyt a reformáció tanításai ismeretesek lettek, Kölesér
azonnal hozzá csatlakozott. Váradon is egyik szülötte köleséri
Kristóf deák hirdette először a reformációt. 1597-ben már
ordinált ref. papja volt. 2
I. Ferdinánd által 1552-ben eszközölt összeírás szerint:
Köleséren a váradi püspökségnek 117 portája volt.
Szalontdn birt Toldi Mihály 7 '/2, Toldi Miklós 6, összesen 13'/s
portát.
Madarászon Todor András, Semjéni Mihály, Horvát Ferencz, Huszár Pál összesen 27 portát.
Homorogon Toldi Mihály 10, Hegyi Gergely 5, Vásári László 47 2 ,
Harangi Benedek 1, Lovász László 2, Fodor András 2, Huszár Pál 1,
Vojvoda István 3, Cserepesi Gyergely 1, Tóturi Gergely 2, összesen
31'/, portát.
Andacson a nagyváradi püspök 17 portát.
Patán a nagyváradi püspök 53 portát.
Pata-Össi-ben nagyváradi püspök 20 portát.
Tulkán a nagyváradi püspök 26 portát.
Fekete-Bdthorban Toldi Miklós 10, Toldi Mihály 8'/ 2 , Toldi Miklós 17, Toldi Miklós és Tamás 16, összesen 517, portát.
Csdtfalván Toldi Miklós 1, Toldi Mihály 3 portát.
Csegödön Vasvári Péter 1, Csegédi Pál 4, Vásári Bernát 1, Hegyi
Gergely 1, Vojvoda István 1, összesen 8 portát.
Csömegen (most Cserepes) llyei Gergely 8'/2 Nagy Tamás l,Nagy
Ferencz 1, Borsoldi Pál 1, Vas Mihály 1, Csegédi Pál 1, összesen
13"2 portát.
Kisvdsáriban Vásári Bernát 2, Vásári Péter 3, Stresaljai András 3,
Csikfy Ferencz 1, összesen 9 portát.
Nagyvásáriban Vásári László 3, Hegyi Gergely 2'/„ Mocsári Benedek 3, összesen 8V2 portát.
Erdőgyarakon Bidi Mihály 3'/2, Ispán Márton 31/',, Literáti Mihály
3, Kereki István 3, Toldi Miklós 1, Nagy Gergely 3, Toldi Mihály 1,
Béda Miklós 1, Huszár Pál 2, Hegyi Gergely 1, Csegődi Pál 1, Csáki
Miklós 5, összesen 28 portát.
Kesziben (most részben puszta, részben Szalonta egyik része)
Toboli Ferencz 2, Vásári László 3, Vizesi János 4, Hegyi Gergely 3'/3
Horváth János 372, Toldi Mihály 472, összesen 1872 portát.
1
A levél Bunyitay birtokában van. Bunyitay i. m.
2
Tört. tár. 1898. é.f. 621.1.
3*
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Mezőpanaszon Sarkadi Ferencz 15, Békési László 11, összesen
26 por tát.
Mezőgyarakon Bai Péter 1, Földeáki János 1, összesen 2 portát.
Kézán a nagyváradi püspök 71.', portát.
Szilán a nagyváradi püspök 35 portát.
Szil-Tárcsán Nagy Tamás 3'/2, Csikós Albert 1, Tóth Boldizsár 1,
összesen 51/,, portát.
Simonkeréken Czirják János 1, izsák Benedek 1, Geszti Lajos 1,
Barna Gáspár 1, Fodor Gergely 2, Csutak Benedek 1, Békési Ferencz 3,
összesen 10 portát.
Orosiban Toldi Mihály 10, Toldi Miklós 9, összesen 19 portát.
Nagyfaluban Toldi Miklós 18, kis Toldi Miklós 1 összen 19 portát.
Barmodon a nagyváradi püspök 14 portát.'

Ez a 25 község Összesen 582V3 portát számlált, egy-egy
portál 4 négyfogatú igás jobbággyal számítva legkevesebb
2330 jobbágyot illetve az asszonyokat, gyermekeket, zselléreket és az 54 birtokos nemes családot is beleszámítva 12—14
ezer lakosa lehetett.
Feitiinő, hogy a nemescsaládok közt a Toldi nemzetségnek volt legtöbb birtoka. Toldi Miklósnak csak Nagyfaluban 18 portája volt. Nem csoda tehát, hogy az Arany által
megénekelt Toldi Miklós emlékezete élt és él a szalontai nép
ajkán s emléke visszanyúlik egész Nagy Lajos koráig. Határunkben Bence nyara nevü dülő is van és volt már 1813-ban
a hivatalos összeírás szerint, valószínű tehát, hogy elnevezése
igen régi keletű lehet. Toldi Miklós mondájának tehát történelmi alapja volt, amint azt Arany János mindig hitte és Szilady Áron megbizonyitotta.
Szalonta és környéke, mint Erdélyhez közeleső terület,
kezdettől fogva János király pártján állott, s a váradi béke
értelmében János király országához tartozott, halála után az
erdélyi fejedelemséghez kapcsoltatott s a püspökségi javak
a váradi vár részére vár-birtokul foglaltattak le.
Gyula 1566-ban került török kézre, 128 évig ült benne
a pogány s háborgatta a környéket. 1573-ban az orosiakra
ráírt: „Mi, Musztafa basa, az hatalmas török császárnak helytartója Budán és gondviselője Magyarországnak. Ti orosiak!
Azt adjuk mi nektek tudtotokra, hogy a hatalmas császár jóakaratjából adtunk mi titöket tisztül egy jámbor vitézlő szö1
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miinek Musztafa iszpahiának. Azért jöjjetek be hozzája és
ami a hatalmas császár jövedelmét illeti és iszpahiátok jövedelmét illeti, szolgáltassátok be Gyulára stb."1
Ebből látszik, hogy bár Szalonta és környéke az erdélyi
fejedelemséghez tartozott és a törököknek, mint adófizető szövetségesének birtokát, kímélnie kellett volna, mégis kísérletet
tett behódoltatására. 1598. őszén pedig, mikor Váradot sikertelenül ostromolta, az egész vidéket elpusztította és kirabolta. Ekkor vált rommá Köiesér, s pusztultak el a körülötte
levő falvak. A lakosság amennyire tehette, az erdőkbe és rétekre menekült, hazátlan bujdosóvá lett.
A fegyverforgató férfiak, mint annyi sok más, szabadhajduknak csaptak fel. Zsoldba állva részt vettek a János
Zsigmond, Mihály vajda és Básta harcaiban, vetélkedtek a
többi hajdúval Erdély kipusztításában, s sok zsákmánnyal
megrakodva jöttek vissza elpusztult szülőföldjükre2 s tanyát
fogtak a köleséri romok között.
Kereki diadalmas megvédelmezése után örök tulajdonul
kapták Kölesért, kapitányukból: Egri Istvánból Bocskai főtisztje lett, 1626-ban is élt, mint a mezei hadak generálisa.
Helyette Jothe Gergelyt választották meg, s mint hogy a gyulai törökök megneszelték a köleséri uj lakosokat s nyugtalanítani kezték őket, beköltöztek Szalontára, ezzel Köiesér politikai
és közművelődési fontossága örökségkép Szalontára szállt. —
Ez a rengeteg erdőkkel, feneketlen rétekkel, nádasokkal körülvett és az országúttól félreeső falucska, biztos otthont Ígért.
Szalonta a Toldi család birtoka volt. Kicsinyke kis erdőháti község volt, legfeljebb 50 háza 250—300 lakosa lehetett. A török pusztítás után pedig csak a Toldi-kastély és
3 ház volt épségben,3 a többit felégették a törökök, a népet
pedig lemészárolták, vagy rabláncra fűzték, akik idejekorán
elmenekülhettek, a rengeteg erdőkben vonták meg magukat.
Hét esztendei bujdosás után jöttek vissza elpusztult tűzhelyükre, a szalontai néphagyomány ezt kisebb futásnak nevezi.
Mikor visszajöttek, már itt találták a hajdúkat, kik az elpusz1
2
3
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tult birtokot Toldi Györgytől 1000 írtért zálogba vették. —
Itt érte őket a Kölesérről szóló adománylevél is, úgyszintén
a birtokba iktatás is, ami 1606. junius 3-án történt.
A birtokba vezetésre és beiktatásra a váradi káptalan kiküldötte Debreczeni Jánost; a sarkadi várkapitánya Dormáni
Péter, mint homo regius jelent meg, de a tatárok száguldozása miatt nem mehettek ki Kölesérre, hanem Körösszegen
hajtották végre a szomszéd birtokosok nagyrészének jelenlétében.
Hogy az adománylevél és birtokbaiktatás a 300 hajduvitézt Szalontán találta, bizonyítja maga Toldi György, aki
1625-ben a váradi káptalan előtt vallotta, hogy mintegy 20
évvel ezelőtt adta át összes szalontai birtokát a beleköltözött
vitézeknek.

Régi módos hajdú ház.

Szalonta Jóthe Gergely kapitánysága alatt csakhamar
virágzó község lett, nagyszámmal telepedtek le bele a környékbeli lakosok is, bizva a fegyveres kar oltalmában.
Általában a hajdúság, hiába gyűlölte feneketlenül a nemesség és a papság, virágzó községeket alapított, birtokait
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és kiváltságait megőrizte, Bocsky által adott katonai szervezete, nagy száma döntő befolyást biztosított történelmünkben
a hajdúságnak egy hosszú évszázadon keresztül, egész addig,
mig Károlyi Sándor a majtényi sikon le nem tette a fegyvert
s örökre el nem némultak a tárogatók.
Erdély fejedelme az lett, aki a hajdúkat magának megnyerte.
Báthori Gábort a hajdúk emelték a trónra, a hajdúk is
buktatták meg, illetve koncolták fel a váradi hév-vizek mellett.
Közben, mint a többi hajdúk, a szalontaiak is foiyton
gyarapodtak. Báthori Gábortól vámszedési és vásártartási jogot nyertek. Egymás után szerezték meg a körülöttük levő
pusztákat. Kastélyukat bástyákkal erősítették meg, városukat
palánkkal és vizárokkal vették körül.
Hogy valamennyi hajdú város megvolt erősítve, tudjuk
Bethlen Gábor Querela Hungáriáé cimü kiáltványából:
A királyi kormány a törökkel kötött egyességben a palánkok lerombolását határozta el. ,A palánkok lerombolásának értelme alatt —
mondja Bethlen — nem egyéb lappang, mint a Tiszántúl levő hajdúk
megszüntetése és kiirtása.
Talán ezek a katonák nem szereztek ^érdemeket a haza iránt ?
De igen is. Hazájuknak békességes, egyetértő polgárai. Királyi engedelemmel alkották újra a Tiszántúl elpusztult mezővárosait. Medvék, farkasok és más vadak által lakott tájakat szántottak fel. Munkájukat az
ur Isten jósága annyira megáldotta, hogy náluk a haza közjavára töméntelen sok gabona s háború alkalmával nagy erő és segítség található.
Meg is sokasította őket az Isten, s annyira kiterjesztette birtokaikat, hogy közülök néhány nap alatt igen számos jól begyakorolt fegyveres katona szállhat sikra a haza védelmére. Felséges uruk, hazájuk
és nemzetük iránt való hüségüket és hálájukat mindenkor készek megbizonyítani, azért az idők minden viszontagságai között a haza bástyái
és elővédjei gyanánt tekintendők. Minden józan gondolkozású ember
nem elpusztításukat, hanem megmaradásukat és boldogságukat kivánja,
mert a hajdú katonák előbbi vad természetükből kivetkezve, emberségesek és vendégszeretők. Fegyelmet tartanak és tisztelik a törvényt. —
Megelégszenek a magukéval. Nyilvános piacaikon nemcsak nappal, hanem éjjel is megnyugodhat mindenki a holmijával.
Ezeket az embereket, kik királyaik iránt hálásak, vérüket a hazáért és tűzhelyükért ontani készek, azért igyekszik eltörölni a klérus,
hogy ezáltal a magyarság erejét megtörje és kiönthesse veszélyes mérgét a Krisztus egyházára.
Bár a hajdúk, mint a honszerző magyarok, kóborolni
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és zsákmányolni, nemcsak a török és német területre, hanem
még külföldre is el-el jártak, letelepedésük után csakhamar
fegyelmezett néppé váltak, ami Bocskay által adott szabályzatuk szigorúságának és papjaik buzgóságának köszönhető.
Karjuk és vitézségük erejét Bocskaytól kezdve mindnyájan ismerték és méltányolták Erdély fejedelmei. Az erdélyi
fejedelmi trónnak és a protestáns vallásnak a hajdúk voltak
legerősebb támaszai.
A bécsi kormány pedig minden időben nyiltan vagy
titokban az erdélyi fejedelemség, e kis Magyarország megsemmisítésére és a protestántizmus kiirtására törekedett. Nagy
oka volt rá. Erdély volt a magyarság védőbástyája. Mikor
már azt hitte, hogy csaknem száz esztendei küzdelem után
sikerült igába hajtani, Bocskay és hajdúi uj életre keltették.
Gyűlölte is a hajdúkat a bécsi kormény, a jogaira féltékeny nemesség is ellensége volt, az elvakult kat. papság
pedig kész lett volna őket a föld szinérői is eltörölni.
Ennek az engesztefhetlen gyűlöletnek a vallási elfogultságon kivül az volt az oka, hegy Bocskay a hajdúk zsoldját
jórészt elkobzott kat. egyházi kincsekből fizette ki, sőt letelepedésükre is részben egykori egyházi birtokokat adományozott. De minél jobban fenekedett a cs. és k. kormány és a
kat. klérus a hajdúk ellen, annál jobban pártfogolták őket az
erdélyi fejedelmek,
Bethlen Gábor és kormánya rávette Toldi Györgyöt,
hogy Szalontát, melyet használatra adot át a hajdúknak, örök
áron eladja nekik. Az 1625. évben megjelent a váradi káptalan előtt szalontai Toldi György s élő szóval előadta, hogy
Szalontát, mely műveletlenül és pusztán hevert, körülbelül
20 évvel ezelőtt a hajdúknak hasznátatra adta át. A fejedelem
és kormány felhívásának engedelmeskedni óhajtván, azért
egész szalontai birtokát, — mely most már mezőváros, erőditménnyel van körülvéve és házakkal és épületekkel van felékesítve, — a benne lakó katonáknak és mindkét nemű maradékaiknak a rajta levő kastéllyal és összes haszonvételeivel
együtt 1000 tallérért örök áron eladja. Csak azt kötötte ki,
hogy maga és utódai számára a hajdúk két beltelket adjanak,
volt jobbágyainak pedig szabad lakást és jogaikban való ré-
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szesedést biztosítsanak. Ugy a Toldi család, mint volt jobbágyai és a liajduk pereiben a kapitányi szék Ítéljen, azonban
a felek jogaiban álljon Biharvármegye törvényszékéhez fellebbezni.
Ugy Toldi György, mint a hajdúk maguk és utódaik
nevében 4000 frt vinkulum megfizetésére kötelezték magukat
arra az esetre, ha a feltételeket meg nem tartanák.
Ezt az örök bevallást Bethlen Gábor 1625. szept. 22-én
nemcsak megerősítette, hanem ha fejedelmi jogai lettek volna
is Szalontához, azt is a szalontai hajdúknak adományozta.
1626. ápril 21-én vezették be a hajdúkat törvényesen
Szalonta birtokába. Homo regius Inczédi Mátyás, káptalani
kiküldött Beregszászi Mihály volt. Jelen voltak Csomaközi
András, Várad városának vicekapitánya, több váradi lakossal
és Csatári János, a sarkadi vár kapitánya, több környékbeli
birtokossal. Ebben az okiratban a szalontai hajdúk mindnyájan névszerint felvannak sorolva.1
Kitváltságuk és szabadalmuk, Erdély törvényeibe (1626)
következőleg iktattatott be: „A hajduvárosok, kik hajdúi szabadsággal és némely dolgokban a vármegyék törvényétűi megkülönböztetve vannak és élnek, azok, kiket Bocskay fejedelem
elsőben megtelepítvén és nemesitvén, bizonyos szabadságokkal
meg is erősített, meg is ajándékozott volt a hazának fegyverekkel való szolgálat]'okért s azután több fejedelmektül is abban
megtartattak és erősítettek, melyek nevezet szerint ezek: Szalonta,
Ürögd, Szentmárton, Tamási, Harsány, Körösszeg, Kornádi,
Vekerd, Sas, Régen, Félegyháza, Bagamér, Mikepércs, Bagos,
Konyár, Derecske, Berettyóújfalu, Kaba, Sáránd, Tépe. Ezeken
kivül több hajdú városok, fejedelmek és ország híre s consensusa nélkül ne ültessenek és telepitessenek hasonló szabadsággal.
A fellyebb megirottokon kivül a szabad hajdúságnak nevezeti
penitus tolláltassék és letétessék."
Szalonta virágzásnak indult, lakosai száma megszaporodott Bethlen Gábor alatt, aki „Gyönyörködött igen abban,
— irja Kemény János — az, mely hazafiában jóindulatot
látott; bezzeg valóban apjuk is volt."
Mikor Erdély rendei Rákóczi Györgyöt választottak fe1
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jedelemmé, a szalontaiak azonnal mellé állottak, s részt vettek
ifj. Bethlen István vezérlete alatt a rakamazi csatában, hol a
hajdúk és székelyek Eszterházi nádor seregét szétverték. —
Ezért 1631. febr. 8. kelt adomámy levelében Rákóczi a szalontai hajdúknak adományozta N'-Vásári, Kisvásári, Répáskeszi és Simonkerék pusztákat, összes királyi jogaival egyetemben, különösen kiemelve adománylevelében szolgálatkészségüket és buzgóságukat, melyet részére állva fejedelmi székbe
való jutásakor tanúsítottak.
1632. október 20-án Nagyváradon kelt oklevelében Kéza
puszta birtokában erősiti meg őket.
1636-ban Rákóczi ellen feltámadt Bethlen István. — A
török teljes erejével támogatta, mert az eszén túljáró takarékos Rákóczit nem szerette.
Fegyvernek kellett tehát döntenie az -erdélyi trón felett.
Rákóczi hadai Tordán gyülekeztek, innen indult el Várad
felé október 2-án, 6-án már Barátkára érkezett, (ma Brátka).
A török vezér Bethlen Istvánnal és összes haderejével
Gyulára érkezett. Ibrányi Mihály, hogy Szalontát a törökök
fel ne égessék, a hajdúsággal és a marosszékiekkel, kiknek
kapitánya Huszár Mátyás volt, továbbá ónodi és a fejedelem
tiszántúli jószágaiból való hadakkal Szalonta mellett Madarásznál ütött tábort, vele volt Kornis Zsigmond Biharvármegye főispánja is egész megyéjével. A fejedelem azt irta Ibrányinak, hogy várakozzanak rá; mig meg nem érkezik, egyáltalán ne ütközzenek meg, inkább húzódjanak vissza Váradra.
De Bethlen István megtudta a kémektől, hogy mikor
indult el a fejedelem, s hogy kik táboroznak Szalonta alatt,
azért sürgette a támadást. Maga a vezér Gyulán maradván, a
temesvári basa vezérlete alatt elbocsátotta az összes haderőt
szerencsét próbálni. Az volt a tervök, hogy meglepik a magyarságot, hogy vissza ne vonulhasson.
Mikor a török váratlan támadásának hire megjött, azonnal előre küldték Bagosi hadnagyot és Virágházi Gáspárt
tiszti alattvalókkal és ónodi jó legényekkel, a fősereg pedig
csatarendbe állott.
A vezérek szerénységből egymásra unszolták a fővezérséget, mit a tudatlan nép egyenetlenségnek gondolván, elkez-
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dett kiáltozni, hogy árulók vannak a seregben, s kis hijja,
hogy rut veszedelem nem támadt köztük. — Végre Kornis
Zsigmond biharmegyei főispán ékesszólásával megnyugtatta
őket s elválalta a fővezérséget.
Már a nap szinte lenyugvóban volt, midőn az ellenség
megérkezett és szokása szerint rettenetes kiáltozással megrohanta őket; de a mieink is mind egyszerre hatalmas Jézus,
Jézus kiáltással összecsaptak velők. Rettenetes kopja-törés és
nagy kemény viadal keletkezett. A magyarság oly erővel rontott az ellenségnek, hogy kénytelen volt hátat fordítani. Nagy
darab földön nyomon űzték, vágták őket, mig a tartalékba
helyezett janicsárok sürü tarack lövései meg nem riasztották
őket. Kevesen voltak. A magyar sereg fegyelmezetlen volt,
sokan a csata kezdetén azonnal elosontak, sokan pedig az
elhullott magyar és török tiszteket fosztogatták és a gazdátlan
lovakat iparkodtak kézre keríteni és mihely értékesebb zsákmányra tettek szert, azonnal odébb álottak.
Az üldözők, amint Szalonta felé visszafordultak, látván
csekély számukat, menekülőkké váltak. Maga Ibrányi Mihály
is félvén, hogy nyomában a török, gyorsfutó lovon vágtatott
Váradra, a veszedelem hírét megvinni. A magyar sereg tehát
szétoszlott, de a janicsárok is megijjedtek, ágyút, port, golyót otthagyva a sereg után menekültek. Nagy volt a fejetlenség. A szerdár Bethlen Istvánnal, a basákkal és a bégekkel arról tanakodott, hogy virradóra, mit csináljanak.
Ekkor egy Győri Jakab nevü jeles, bátorszivü mezei
próbált vitéz, ki kora ifjúságától fogva a csaták zajában forgolódott, sok törököt levágott és elfogott, török rabságban is
volt néhány esztendeig és jól beszélt nyelvökön, a harc után
vagy 300 lovast összeszedett. Örömest csatlakoztak hozzá,
mert nagyhírű és ismeretségü ember volt, bár az idő már
éjszakára járt, de tiszta és csillagos lévén nagy csendesen a
török után nyomultak.
Megközelítvén a tábort megállította Győri a sereget.
Megparancsolta, hogy várjanak rá, maga pedig a török táborba ment.
Bethlen István magyar szolgájának adván ki magát
szerencsésen bejutott. Nagy örömmel hallotta, hogy a törö-
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kök nagyon meg vanak rémülve, minden percben várják a
fejedelem hadainak megérkezését.
Visszament tehát elhagyott seregéhez. Két részre osztotta
őket, — szerencsére 2 dobosa is volt, — s meghagyta nekik,
hogy mihelyt ő dobot üttet, ők is doboljanak, amint a csata
kiáltást meghallják, amennyire csak birnak, kiáltozzanak, mikor lövetni kezd, minél sűrűbben lőjjenek, de tudta nélkül a
helyükről ki ne mozduljanak.
Azzal csapatával szép csendesen a török tábor másik
oldalára húzódott. Mikor megütötték a dobokat, felrebbentek
a réti madarak, ijjedt visongásuk növelte a harci riadót. A
megrémült török sereg azt hivén, hogy a fejedelem hadai érkeztek meg, vad futásnak eredt.
Legnagyobb részük a lápok felé menekült, s lovastul
együtt ott lelte halálát, vagy ha nagy üggyel-bajjal kivergődött is éhen veszett el az ingoványon.
Sokan közülök csakhogy élelemhez jussanak, pásztoroknak és földműveseknek is megadták magukat.
Győri Jakab sok szép szóval intette vitézeit, hogy kevés számukat eszökbe vévén ne zsákmányoljanak. Visszatértek tehát nagy örvendezve Szalontára s elbeszélték, hogy futott meg Isten kegyelméből az ellenség, jothe Gergely szalontai kapitány, azonnal megirta a győzelmi hirt Váradra a
fejedelemasszonynak, aki nyomban értesítette róla a fejedelmet.
Győri Jakab másnap reggel a vele valókkal és a szalontaiakkal, kiment a táborhelyére, hol sok elhagyott élés szert
és barmot találtak. Az elhullott testeket is kifosztogatták. A
lövő szerszámokat a hozzájok való szekerekkel, porral, golyóbissal bevitték Szalontára és az itt való kastély bástyáira és
tornyába állították föl. Tömérdek zsákmányhoz jntottak. Még
a parasztság is ladikokkal, csáklyákkal járt ezen az őszön a
lápokon és ingoványokon s ugy szedte össze az ott veszett
törökök értékes holmijait. A török rabokat a táboron, Váradon s a hajduvárosokon nemesség és vitézlő nép között mindenütt árulták, várakba és kastélyokba hurcolták és egy néhány esztendő alatt nagy nyerességök volt velők.
Ekképen az Úristen ő felsége a nagy sok török népet,
minden emberi erő nélkül, csodálatosképpen megverte és
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megszégyenítette. Ezt a napot a fejedelem, mig élt, nagy
isteni tisztelettel, böjttel és hálaadással szokta esztendőnként
megünnepelni és megszentelni.
Győri Jakabot pedig udvari tisztségre alkalmazta, illendő
szép fizetést rendelvén neki-. De mivel egyszerű, jámbor ember volt, nem tudott sehogy sem a fejedelmi udvarban megszokni, haza kívánkozott tehát. A kegyes fejedelem haza
eresztette, de otthon is pontosan kijárt neki a fizetése.1
Ekkor élte Szalonta aranykorát, határa 40 ezer holdra
terjedt, lakossága jólétnek, biztonságnak, és dicsőségnek örvendett. Mig a török és német uralom alatt levő Magyarországon pusztult a köznemes és a jobbágy és szaporodtak
a földönfutók, ugy, hogy 1631-ben valóságos pórlázadás
ütött ki, szervezett sereggel, generális, kapitányok, hadnagyok,
stb. vezetése alatt támadtak fel a hadaktól való inség és a
földes urak zsarolása miatt, addig Erdély aranykorát élte s
vele Szalonta is.
Váradon virágzó ref. főiskola volt, valószínű, hogy a
szalontai csata után vagy már előtte a szalontai iskola is
virágzott. Ez időre esik a vénkerti szöllők ültetése, a tengeri
termelés meghonosítása is, amit a szomszéd gyulai töröktől
tanultak el. A török végbeliekkel általában jó barátságban
éltek, a törökök egész bátorsággal jöttek-mentek Szalonta,
Várad, Jenő vásáraira, viszont a magyarok Gyulára, Aradra és
Lippára.
II. Rákóczi György vagyonos, megelégedett országot
kapott, de kicsiny volt neki, a lengyel koronáról álmodozott.
Vállalkozása csúfos kudarccal végződött, nemcsak hogy a
lengyel trónt el nem nyerte, hanem magát és országát is a
romlás örvényébe sodorta.
A török császár fejedelemségétől megfosztotta és elrendelte, hogy az országgyűlés más fejedelmet válasszon. Rákóczi kénytelen-kelletlen lemondott. A rendek Rédey Ferencet Biharmegye főispánját választották meg, de a váradi alkapitány a vár átadását megtagadta, példáját követte Szalonta,
Jenő, és több más vár is, nem törődve a jövendővel, megmaradtak Rákóczi iránt való hüségükben.
1
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Rákóczi a bihari hajdúkat megnyervén, újra felvette a
fejedelmi cimet, benyomult Erdélybe és a medgyesi országgyűlésen Rédeyt lemondatta s fejedelmi székét újra elfoglalta.
De a török császár nem tűrte meg a fejedelmi széken.
1658. tavaszán hadat indított ellene. A budai basa Lippa felé
igyekezett s a Maros völgyén akart betörni Erdélybe. Rákóczi Szalontánál egyesülve a hajdúkkal elébe sietett, s Lippánál útját állta, véres ütközetben megverte. Több mint kétezer török lelte halálát, részint a csatamezőn, részint a Maros hullámaiban.
De ez a szép győzelem Rákóczin nem segített, a török
föltétlen megadást követelt, 80 ezer főnyi sereggel tört Erdélyre Moldva felől, mint az árvíz szennyes hullámai, elborította az egész országot, égetett, rabolt mindenfelé. — A
nagyvezér Boros Jenőt vette ostrom alá, az őrség csakhamar
feladta. Ekkor Rákóczi, nehogy a török mely Jenőtől Váradnak tartott, magát Szalontán megfészkelhesse, kiadta rendeletét, a szalontaiaknak, hogy a kastély bástyáit rontsák le és
csatlakozzanak táborához családostul együtt összes elszállítható vagyonukkal, a többit pedig gyújtsák fel és égessék el.
Ezzel kezdődött a második úgynevezett nagy futás.
A nőket, gyermekeket és öregeket Szabolcs megyében
Bököny községben helyezték el, a férfiak Rákóczi zászlója
alatt maradtak. Hiába intette a budai basa a hajdúságot,
hogy a hatalmas császár fegyverei által fognak mind elveszni,
hüségükben rendületlenek maradtak.
Rákóczi országgyűlést hitt össze Marosvásárhelyre, benyomult hajdúival Erdélybe, Barcsait letétette és harmadszor is
megválasztatta magát. Egész Erdélyt, kivéve Szebent, hová
Barcsait és a török sereget beszorította, hatalma alá hajtotta.
A nagyvezér figyelmeztette a rendeket, hogy ha tavaszig
békesség nem lesz s bele nem nyugszanak Barcsay fejedelemségébe, soha tovább sem Erdély, sem Várad meg nem
marad, hanem porrá teszik. A basák kérve kérték a hajdúkat,
sőt az egyik mint „atya és anya édes magzatait" ugy intette
őket, hogy szakadjanak el Rákóczitól.
A nagyvezér ismételten megírta, hogy büntetésül elveszi
Váradot, ha a rendek tavaszig a porta hűségére nem térnek.
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Maguk a rendek beismerték, hogy a portát a történtekért nem
lehetett szemrehányással illetni. Már 1659 őszén tisztán állt
Erdély előtt, mit várhat, ha a portának nem engedelmeskedik.
Mindez azonban siket fülekre talált.
Erre a török, hogy Rákóczit tönkre tegye, erejének
főforrását, a hajdúságot, akarta megsemmisíteni, neki esett
a hajdú városoknak s mindeniket földúlta és elpusztította, ugy
hogy Biharmegye Váradot kivéve meghódolt a töröknek.
Rákóczi 1660. május 22-én ütközött meg Gyalu és
Fenes között a törökkel, de elvesztette a csatát és vele életét
is, mert kapott sebeiben 2 hét múlva Váradon elhunyt. Alig
csukódott be mögötte a sirbolt ajtaja, már a török 40 ezer
emberrel fenyegette Váradot.
A megszorult polgárok első sorban a magyar királytól
kértek segélyt, mikor innen elutasították őket, elküldték Tisza
Istvánt a török táborba és 100000 tallért ígértek, ha békén
hagyja őket, de sem Tisza István ékesszólása, sem az arany
csengése nem használt semmit, mert a töröknek Várad kellett.
A szegény lakosságnak a meghódolás, vagy az önvédelem között kellett választania. Az életfentartás ösztöne azt
súgta, hogy meneküljön, de a hazafiság és az otthon szeretete arra ösztönözte, hogy az utolsó csép vérig védelmezze
ősi tűzhelyét.
Szabadon elbocsátottak min jenkit, aki önként nem maradt. Sőt távozásra kényszeritették mind azokat, akik a fegyverforgatáshoz nem értettek. A nők, gyermekek és öregek a
legnagyobb részt idegenben kerestek menedéket. így igazán
válogatott, halálra szánt emberekből alakult meg a védők
lelkes kis csapata. Várad védelmére 5000 fegyveres kellett
volna, s ők mindössze csak 850-en voltak. Agyúval, lőszerrel, eleséggel bőven el volt a vár látva, de nem volt egyetlen egy tüzér sem, aki az ágyukkal bánni tudott volna.
A papok az őrséget kitartásra lelkesítették, ki is tartottak. Dicső ellenállásuk e korszak legragyogóbb mozzanata s
bár sikertelen volt, mindenkor méltán állitható párhuzamba
Egervár viadalával. A váradi nők ép oly halhatatlan érdemet
szereztek maguknak, mint az egriek. Köveket dobtak, forró
4
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vizet, olajat, faggyút öntöztek az ellenségre, sőt a férfiak
mellett a kardot is vitézül forgatták.
Hét heti ellenállás után az őrség 300 emberre olvadt le,
kívülről segítséget remélni sehonnan sem lehetett. A nők és
sebesültek nagy számára való tekintettel kitűzték a fehér
zászlót és Tisza Istvánt többek kíséretében a török táborba
küldték.
Ali basa szivesen fogadta őket, s megkötötte velük az
egyezséget, akik maradni akartak, vagyonuk birtokában maradtak, akik elakartak távozni, összes ingóságaikkal békében
elmehettek, elvihették a könyvnyomdát, a biblia kinyomott
részeit, sőt a káptalani levéltárt is.
Várad eleste borzasztó csapás volt, ugy Erdélyre, mint
Magyarországra nézve. „Ez a város Biharvármegyének és a
Tiszán innen való földnek a metropolisa, fővárosa vala, s
Európában a kereszténység egyik főbástyájának és Magyarország kulcsának tartatott. Gyönyörűséges iskolája, sok temploma és két kórháza volt, egész vidéke viruló jólétnek örvendett".
Váraddal nagy darab föld, rajta mintegy 400 község
jutott a török birtokába. Ez időből Szalonta sorsáról nagyon
kevés bizonyosat tudunk.
Bizonyos, hogy- a szalonlai lakosság nagy része visszajött elpusztult otthonába, tudjuk hogy a török hatalom legkevésbbé sem akadályozta meg a hajdúkat egyes helységeik
visszafoglalásában. Sarkad 1666-ban már hajdú kézben volt
s örökös háborúságban élt a gyulai bégekkel, mert a török
rabló támadásai annyira napi renden voltak, hogy még tehén
fejni is alig mehettek ki a mezőre, de viszont ők is gyakran
elvették a töröktől a Várad felé hajtott marhákat. Ha arattak
vagy kaszáltak fegyvereiket mindig készen és kéznél kellett
tartani. Sokan 3—4 felföldi katonát tartottak házuknál elővigyázatból, mert minden nap megvagdalkoztak a törökkel. Ha
a gyulai basának — amint akkor mondani szokták — rosszul
égett a pipája, a sarkadi határra ütött s az elfogott magyarok
leütött fejeit várkapuja előtt póznára tűzte; amint ezt észrevették a sarkadiak, legfőbb gondjuk volt keríteni egy pár
törököt, hogy ők meg turbános fejjel díszíthessék föl sáncaikat.1
1
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Ebből a korból Sarkadon Leel-Össy János és Csavargó
Varga Mihály vitézi tetteit őrizte meg a néphagyomány, Szalontán pedig Bakó János hajduvitéz vakmerő kalandjai maradtak fent az utókorra.
Élt Sarkadon egy kalandor természetű ember, Varga
Mihály. Minthogy majd itt, majd ott tűnt fel egy-egy csinjével, a nép Csavargó Vargának hitta, a szomszédos Szalontán meg Bakó János hajdú katona tetteiről beszélt a nép.
Egymást érte róluk a sok dal, az volt kettejök közt a
boldogabb, aki néhány hétre el tudta homályosítani a másik
dicsőségét.
Egyszer Csavarga sánta koldusnak öltözve kiment a
gyulai országútra s egy magas fára feldobván mankóját, midőn látta, hogy a gyulai basa gyönyörű paripán jön felé, elkezdett keservesen jajgatni. A jószívű basa megkérdezte tőle,
hogy mi baja. Mikor azt hallotta tőle, hogy néhány török
katona pajkosságból feldobta a fára mankóját, kezébe adta a
kantárt, s fölmászott érte a fára. Mikor a basa fölért a fára,
Csavarga fölpattant a lóra és elvágtatott. El is adta még az
nap 100 aranyért
Bakó uram sem akart hátra maradni. Beorozkodott hát
Gyulára. A város végén volt a basa nyári lakása, magyar dajkája nyitott ablaknál hintázta siró kis fiát s amint meglátta Bakót odaszólt neki: „Fogja hajdú bácsi ezt a rossz gyereket".
Bakó azt gondolva, hogy ez nagyobb dolog lesz, mint a
lólopás, meg is fogta, el is szaladt vele. A dajka lármájára
a katonaság s maga a basa is a rabló után rohant, ki a réteken át egyenesen a Fekete Körösnek tartott.
Mikor látta, hogy nyomában vannak, letette a kis fiút
Remeténél a Köröspartra, maga pedig egy felfordított csolnak
alá bujt. A basa szerencsésen ráakadván gyermekére, éppen
a felfordított csólnakra ült le pihenni, s mig emberei a rabló
után jártak a nagy hőségtől elszenderedett.
Bakó uram észrevette a csolnakon levő résen át, hogy
a basa csizmáján arany sarkantyú van, nagy óvatosan lecsavarta és zsebre rakta.
Mikor aztán az üldözés nem vezetett eredményre, a
basa és kísérete haza ment, s az éj beálltával Bakó is elil4*
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lant a veszedelmes helyről. — Néhány nap múlva a basa
levelet kapott Szalontáról és két sarkantyút. — Arra kérte a
hajdú a basát, hogy mivel ezt az egész dolgot pusztán Csavargóval való vetélkedésből s nem rossz akaratból követte el,
döntsön ő maga, melyik kettőjök közt a bátrabb.
Döntött is, — ha igaz, — ilyenképpen:
„Én Szelim basa bizonyítom, hogy Bakó János Csavarga
Miskánál sokkal nagyobb lator, de azért ha mindkettejöket
kezeim közé kaphatom, Bakót csak egy óráig fogom nyúzatni, de ugy, hogy bele ne haljon, Csavargát azonban két
egész napig — s akkor nem bánom, ha életben marad is".'
Attól kezdve, hogy a szalontaiak városukat felégették s
Rákóczi táborába szálltak, vele és érte küzdöttek, 30 évig
szakadatlan háborúban telt el a férfi népség élete. Rákóczi
gyászos halála után Keményhez áltak, aki buzgó, derék ember volt, de sem a hadvezetéshez, sem a politikához nem
értett. Serege legnagyobb részével levágta, letiporta a német.
Az életben maradt hajdúk bujdosók lettek, majd Tököli
zászlai alá állottak. 1674. márczius 9-én a bujdosók Szalontán gyűltek össze. Megjelentek: Bernáth Zsigmond, Jászberényi Mátyás, Mezei Nagy György, Mikolay Boldizsár, Szendrei Vég Mihály. Tekintettel Biharvármegye népének elszegényedésére, más helyet kérnek tartózkodási helyül a fejedelemtől, a felajánlott zsoldot köszönettel fogadták, s megesküdtek, hogy mind végig kitartanak a felkelés ügye mellett. Igy
csaknem minden fegyverfogható szalontai résztvett a kuruczlabancz világ elkeseredett harcaiban. 1688-ban Püspöki mellett megverte Heiszler császári tábornok Tökölit, 11 zászlót
vett el tőle sőt seregének nagy részét is elfogta. Ezzel Tököli szerencse csillaga leáldozott. A szalontaiak menedéklevelet kaptak Heiszlertől, melyben még a katonai beszállásolástól is felmentette őket s hazatértek.
Erdély nemsokára Lipót hatalmába került. Lipót diplomájában (1691. dec. 4, 2. pont) szórói-szóra ez áll:
Megerősítjük a hűséges karoknak minden magyar királyok, hasonlóképen Erdélynek Magyarországtól külön válása óta, fejedelmi ado1
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mány leveleit, jószág adásait, kiváltságait, nemesítéseit, az általok adott
cimeket, tisztségeket, méltóságokat, dézsmákat s végre minden nemű
javadalmakat és jószágokat, akár magánosok, akár városok, községek és
céhek, akár a bevett vállások kiizül bármely egyház, paróchia, vagy iskola részére adattak, mind Erdélyben, Magyarország részeiben, a székely földön és Debrecenben, habár egykor valamely egyházhoz, káptalanhoz, vagy conventhez tartoztak is ; ugy hogy senki, sem tőlünk, sem
más egyházi, vagy világi rendű férfiutói megtámadás, vagy pör által ne
háborgatassék, hanem hogy mindenki azt, mit most vall éá bir, jövendőben is valhassa és bírhassa az emiitett királyok és fejedelmek adomány levelei szerint, kivévén ha valamely adományjukat, azon fejedelmek saját végzéseik által eltörölték volna".

Ebben bizakodva kettőzött erővel serénykedtek a szalontaiak. Majd nemsokára az öröm napja is kisütött fölöttük,
mert 1692. jun. 5. Heiszler tábornok Váradot a töröktől vissza
foglalta. Ezzel Szalonta rohamos fejlődésnek indult. 1693ban az erdőbe kellett ugyan menekülniök a lakosoknak a
török elől, — ez volt a hagyomány szerint a szalontaiak
harmadik és utolsó futása, — de ez a várost fejlődésében
meg nem akasztotta, mit igazol az 1695-ben metszett pecsét:
Szalonta városa pecséti. 1695. Ez a rohamos fejlődés csak
ugy érthető meg, hogy Várad eleste után a lakosság egy
része török oltalom alatt lakóhelyén maradt, s lassankint
visszaszállingóztak a többiek is, akik a harc téren el nem estek.
Már a 18. század elején két papjuk, templomuk, rendezett
községi életük, elemi fiu és leány iskolájuk, sőt gimnáziumuk
is volt, amint az a fentmaradt jegyzőkönyvekből világosan
megtetszik.
Lipót király 1700-ban megparancsolta Biharvármegyének, hogy a hajdú városokat irja össze. Elrendelte, hogy
mindazok a városok, amelyek azelőtt az erdélyi fejedelmek
alatt fegyveres szolgálatra voltak kötelezve, jövőre a hadi szolgálat alól fölmentessenek, de jobbágyi szolgálattal ne terheltessenek, csak dézsmát adjanak és ha jobb viszonyok közé
jutnak, a szokott taksát is fizessék meg.
Ezzel kezdődött el a bihari hajdúknak szabadalmaikból
való kivetkőztetése. 1702-ben a kamara jus armorum cimen
100 ezer forint válságot követelt tőlük s minthogy fizetni vonakodtak, illetve nem is tudtak, Eszterházi hercegnek adta
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zálogba, de a puszták birtokában a lakosok zavartalanul megmaradtak.
Bocskay és Pázmány a magyar alkotmányos szabadság
érdekében feltétlenül szükségesnek tartották az erdélyi fejedelemség fennállását. Hogy ezeknek a nagy szellemeknek
mennyire igazuk volt, a történelem megmutatja. Mihelyt nem
volt kitől félni, sutba dobták az udvari emberek a magyar
alkotmányt, nem törődtek törvénnyel, igazsággal s a jogaiból
kifosztott, önérzetében vérig sértett nemzetnek fegyverrel kellett magát védelmeznie.
Sajátságos istencsapása rajtunk, hogy ez a törekvés ha
elalszik is egy időre, mintegy uj erőt gyűjtve magának, uj
utakon, módokon ismét lángra kap ; a nemzetet, ha életéről
lemondani nem akar, védekezésre kényszeríti, s ezzel szellemi
és anyagi előrehaladásunkat megakasztja, sőt fejlődésében
visszaveti.
Lipót uralkodásának utolsó éveiben a hatalom féket
nem ismert, a nagy adó és a katonaság zsarolása miatt a
szegénység jajkiáltása szinte az égig hatott, de a trónon nem
hallották meg, tovább folyt az elnyomatás és üldözés.
Szalontai János 1702-ben a maga jószántából kiment
Rákóczi után Lengyelországba, addig járt-kelt, mig megtalálta
előadta neki az ország nyomorult állapotát, hivta haza, hogy
a forrongó tömegek élére állva tűzze ki a szabadság zászlaját. Rákóczi türelemre intette, de megígérte, hogy haza jön.
1703. tavaszán kibontották a szabadság zászlóit, égő lelkesedéssel sorakoztak alá a Rákóczi uradalom jobbágyai, az elnyomott parasztság, a hajdúk, a jászkunok, a tiszántúli nemesség, végre az egész ország. A dicső küzdelem a szatmári
békekötéssel végződött.
Vigan oszoltak szét a kurucok, bizva a békekötés erejében. Azonban Rákóczinak, aki a németben bizni nem tudott, fájdalom csakhamar igaza lett.
Elnémították a tárogatókat, újra működésbe kezdett a
Szerzeményi bizottság (Neoacquistica commissio) és keztyüs
kézzel ugyan, joggal, törvénnyel takarózva, de hozzá fogtak
a hajdúk szabadalmainak eltörléséhez.
A hajduvárosoktól zálogjog címen Eszterházy előbb bi-

• • p p p p 1 wmmm

wpiwmiph — w i - wn
55

zonyos számú marhát kapott, 1711-ben már 1000 frtot fizettek, 1715-ben kelt szerződés szerint 5000 frtot tartoztak évenként fizetni. 1715. és 1717-ben a lakosok az elzálogosítás
ellen törvényes óvást emeltek, Toldi György is felemelte tiltakozó szavát ugy Szalonta, mint Feketebátorra nézve, s a
herceget a szalontaiak háborgatásától eltiltotta, de hasztalan.
Ezért közös birót, jegyzőt és tiszteket választottak, kik kivetették és behajtották az egyes községekre eső részt, a közös
ügyekben eljártak, sőt Gáborjánban közösen egy vizi malmot is tartottak fen, melynek jövedelme a közköltség jórészét
fedezte.
A váradi püspökség 1712-ben visszafoglalta az 1552-ben
kitüntetett összes birtokait, a szalontaiaktól 12000 holdat vett
el. Azonban a visszafoglalt pusztákat igen mérsékelt, a jobbágyi tartozásoknál jóval csekélyebb haszonbérért, továbbra
is a szalontai lakosok használatában hagyta, ugy hogy régi
időből való tanya épületeiket békességesen birták körülbelül
100 esztendeig. A hatalom túlkapása ellen a sikeres védekezést
nagyon megbénította a régi és uj lakosság közt való egyenetlenkedés. A hajdúk a beköltözőitek felett földesúri jogokat akartak
gyakorolni, miben a vármegye is támogatta őket. 1724-ben Biharvármegye alispánja a szalontai nemesek panaszára meginti a nem
nemeseket, hogy a Szalontához tartozó pusztáktól, a nemeseknek adózzanak. Ugyanazon évben ünnepélyes óvást tettek a
váradi káptalan előtt a nemesek az uj szalontai lakosok ellen s kijelentették, hogy erőszak ellen erőszakot alkalmaznak,
ugyanekkor tettek óvást a püspökség birtokfoglalása ellen is.
1725-ben újra óvást emeltek, de ekkor 100 arany birság terhe
alatt békés egyezségre léptek. A nemesek azonban az ünnepélyes egyezséget megtörték, mire a jobbágyok az Eszterházi
hercegségnél kerestek oltalmat. 1726-ban a viszálykodás anynyira elmérgesedett, hogy a jobbágyok védelmére megjelent
Sibrik Ádám csendbiztos és György Gáspár megyei esküdt
30 Montecuccoli ezredbeli katonával s az ellenszegülő hajdúk
házait felgyújtatta. Hasonló sors érte 1727-ben a Kölesér
partjára, Keszibe átköltözött 50 hajdú családot is.
A hatalom kegyetlen fellépése a viszálykodást elnyomhatta, de meg nem szüntethette, annál szenvedélyesebb láng-
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gal égett és képtelenné tette a város közönségét jogainak és
érdekeinek okos védelmére.
1727-ben a szalontaiak M. Gyarak és M. Panasz pusztákért, 1734-ben pedig Kis- és Nagyvásári, Répáskeszi, Bagd
és Simonkerék pusztákért a Neoacquistica commissio elé idéztettek, de meg nem jelenvén mind a két pert, mint makacsok
elvesztették. Különben akik védelmezték magukat, azok is
legtöbbnyire igy jártak, a Biharmegyei birtokosok közül egyedül csak Tisza Lászlónak sikerült a királyi tábla előtt birtokait visszaperelni.

Gazda ház.

Mikor 1736-ban kijött az exekució, a szalontai községi
elöljáróság kinyilatkoztatta, hogy az elitélt javakhoz nekik
semmi joguk nincs, mert az összes puszták a szalontai régibb nemesek tulajdonát képezik.
Mikor III. Károly halála után leánya Mária Terézia trónra
lépett, a birodalom kapzsi ellenfelei minden felől megtámadták, hogy osztozkodjanak örökségén, de a magyar nemzet
nem hagyta el királynéját. Nem csak a köteles alattvalói hűség, hanem a nők iránt tartozó lovagiasság adta a rendek ajkára a
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kitörő lelkesedés igéit: vitám et sanguinem, moriamur pro
rege nostro!
Mintegy a földből termettek elő az ezredek, mit nyomban követett a nemesek fölkelése. Országszerte megkezdték a
nemesek összeírását. Szalontán Fónagy Miklós felmutatta a
nemeseket összeíró küldöttség előtt Bethlen Gábor eredeti
adomány-levelét és beigtatási okmányát, melyben a hajduvitézek névszerint fel vannak sorolva. Minden szalontai lakost, akinek neve a beigtató levélben benne volt, a nemesek közé irtak és a következő év tavaszán Biharvármegye

Gazda ház az udvarról.

nemesi bizonyítványt adott nekik. Erre a nagyszámú szalontai nemesség hadnagyot választott és személyes ügyeinek
intézésére hadnagyi széket állított fel.
A nemesi felkelés azt a reményt keltette bennük, hogy
most már katonai szolgálatot teljesítvén, hajdú jogaikban
mindenféle támadás és per ellen meg fogja őket a kormány
oltalmazni, ép ugy, mint Bethlen és a Rákócziak korában.
Hogy az örökösödési háborúban a szalontaiak közül
kik és hányan vettek részt, nem tudjuk csak azoknak a
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résztvevőknek neveit ismerjük, kiknek a kormány nemességét felfüggesztette. Róluk — számszerint 30 voltak —
azt irja Beöthy Mihály alispán, hogy minden ember magát dicséretesen és vitézül viselte. (Bizonyítvány 1754. febr.
28.) De reményükből csakhamar kiábrándultak. Hiába kínálták fel a hercegnek a zálog összeget, nem fogadta el tőlük,
hanem magának és utódainak a bihari hajdú községekre
örökös donációt szerzett.
Mária Terézia 1745. április 13-án Bécsben kiadott adomány levele kivonatosan igy hangzik :
Minthogy boldog emlékezetű Lipót császár és király 1702-ben az
úgynevezett derecskei tiszántúli birtokokat néhai galanthai herceg Eszterházy Pálnak, Magyarország nádorának a királyi- fiscus szavatossága
mellett 100 ezer forintban oly feltétel mellett adta zálogba, hogy azon
javak megbecsültessenek és a felülhaladó összeg a fiscusnak megtéritessék. Miután ezen javak 1735-ben összeirattak, ezen birtokot herceg
Eszterházy Antalnak adományozza oly formán, hogy a becsár feleslegében Eszterházy átbocsátja a kamara birtokába a lévai uradalomhoz
tartozó Hont vármegyei Gyükes, Viszoka és Pocsivád községeit, egyszersmind néhai őse Eszterházy Pál nádornak fizetésében még fenlevő
követelését örök időre megszünteti. Az Eszterházy család Magyarország
fejedelmi koronájának és a hazának már a multakban kitűnő és hires
szolgálatokat teljesítvén, már elődei által a legfőbb hazai tisztségekre
lettek felemelve, különösen pedig az 1741. országgyűlésen Eszterházy
Antalnak volt legnagyobb része abban, hogy a magyar nemzet fegyverre
kiáltott, vérét és életét a királynőért és gyermekeiért példátlan módon
felajánlotta. Egy maga egy egész lovas ezredet állított ki a saját költségén s vele a harctéren is dicsőséget aratott.
Mivel tette által Eszterházy magát az uralkodó ház előtt örökre
emlékezetessé tette, arra indította a királynő szivét, hogy egyébb neki
adományozott legfőbb méltóságokon kivül a derecskei dominiumot, névszerint: Derecske, Kaba, Berettyóújfalu, Gáborján, Konyár, Bagos, Sáránd, Félegyháza, Bajom, Sas, Kornádi, N.-Szalonta, Sz.-Miklós, Zsadány
és F.-Bátor községeket a hozzájuk tartozó puszták és szállásokkal az
Eszterházy Pál által felállított majorátus örököseinek örökre és visszavonhatlanul adományozza és elrendeli, hogy herceg Eszterházy Antalt a
birtokba bevezessék.
A bevezetést Beöthy Imre, mint homo regius és Fábri
Jakab kanonok 1745. május 15. Derecskén kezdték el, melyre
az említett községek képviselőin kivül Biharmegyének csaknem minden részéből jelentek meg érdekeltek. Nagyszalonta
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község részéről Kelemen György másod biró és Kertmegi
János esküdt jelent meg.
A bevezetés a fentnevezett községekre és Szalontát illetőleg Nagy- és kisvásári, Répáskeszi, Mezőpanasz, Orosi, Vimer, Simonkerék, Bagd, Mezőgyarak, Marciháza és Pánt
pusztákra és minden tartozékukra nézve megtörtént.
Nagy János szalontai nemes, ugy saját, mint a többi
szalontai birtokosok nevében ellent mondott Szalonta, Nagyés Kisvásári, Répáskeszi, Bagd, Simonkerék, Vimer, Mezőpanasz és Mezőgyarakra.
Tolnay István a Toldi család nevében: F.-Bátor, Csetfalva, Szalonta, Orosi, Sz.-Miklós és a hozzátartozó Nagyfalura1 nézve mondot ellent.
A bevezetést május 16., 17., 18., 19. és 20. folytatták,
de özön ellenmondással találkoztak. 21-én Szalontára igyekeztek, de a madarászi határnál 24 szalontai nemes fegyveresen ellentállott s a küldöttséget Szalontára be nem bocsátotta. Másnap pedig, mikor a beigtatás Madarászon megtörtént,
ellent mondott, a szalontai elöljáróság azonban az ellenmondást visszavonta, ami azt bizonyítja, hogy a tanács a hadnagyi székkel nem volt egy értelemben. Tisztára megállapítható, hogy a szalontai hajdúk azért vesztették el kiváltságukat, mert jogaikat és birtokukat nem osztották meg a települőkkel, mint a jászkunok, hanem jobbágyi állapotra akarták
őket kényszeríteni. Ezek a szegény emberek pedig azt hitték,
hogy Eszterházyban jobb gazdát találnak, mint a hatalmaskodó nemesi társasúg
A bizottság a beigtatást 27-én fejezte be. — Működése
nagy rémületet okozott az egész megyében, minden birtokos
család résen állott, az ügyvédek dolga megszaporodott, hogy
milyen sok volt az érdekelt, mutatja, hogy még a püspök és
a káptalan is kénytelen volt ellentmondani. Évszázados pörök
keletkeztek. Szalontának a herceggel folytatott pörei csak az
1871-ben kötött úrbéri egyességgel értek véget.
1

A Toldi család ősi birtoka Arany János szerint; határa a mai
O.-Sz.-Miklós és Rojt, továbbá az Orosi és Mácsai puszták közt van.
2
így nevezték magukat együttesen a nemesek.
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Biliarmegyének legtermékenyebb része az Eszterházy
család birtokába jutott. De Szalontának és a többi hajdani
hajduközségnek a jobbágyokhoz viszonyítva, igen kedvező
helyzetük volt. Dézsmát-robotot nem ismertek, urbárium is
csak elvileg létezett, az összes községek által fizetett összeg
évi 16150 frtra rugóit, kezdetben még ennyi sem volt.
De azt sem akarták fizetni. 1745-ban a községek együttesen folyamodtak Mária Teréziához, előadták, hogy birtokaikat elődeik részint törvényes fejedelmek kegye és adományozása, részint fejedelmi megegyezéssel megerősített örökbe vallási levelek, zálogjog utján szerezték és valóságos nemesi
joggal birták. Hivatkoztak Lipót király diplomájára, de hasztalan volt könyörgésük, a helytartó tanács elutasította őket s
rendeletet bocsátott ki, amelyben az erdélyi fejedelem adomány
leveleit elavultaknak jelentette ki, a községek birtoklását pedig, mint nem nemesekét lehetetlennek határozta el.
1752-ben Szemes István, a szalontai nemesek hadnagya újra folyamodott a királynőhöz, de nemcsak, hogy
figyelembe nem vette indokait a helytartótanács, hanem egyenesen elrendelte a szalontai nemeseknek nemességükből való
ki vetkezte tését. A vármegye mindazokat, akiknek a Bethlen
katalógus alapján adott nemesi bizonyítványt, nem nemeseknek nyilvánította. Eszterházy pedig megintette a szalontai nemeseket Kesziben gyakorolt korcsma és mészárszék jogamiatt,
de biz azok azt tovább is gyakorolták, sőt 1761-ben a királyi
tábla előtt perbe fogták a herceget.
A helytartó tanács 1762. augusztus 19-én leirt • Biharvármegyéhez Szalonta megrendszabályozása miatt:
Hg. Eszterházy Miklós ur ő királyi felségéhez terjesztett kérvényében előadja, hogy Nagyszalonta mezőváros lakosai, némely az erdélyi fejedelem által az az időbeli hajdúk számára kiadott, most már
elavult kiváltság alapján nemességet követelvén és a községi biróság
alatt lenni, a közterheket viselni vonakodván, magukat a községtől elkülönítették, maguk megerőltetésével külön tanácsot alakítván, élükre
hadnagyot állítottak, továbbá a részükre illetéktelenül kiadott (1741—2)
nemesleveleket, királyi parancs ellenére a megyei hatóságnak visszaadni
vonakodnak és azokban bizakodva, tilosán pénzt gyűjtenek, összejöveteleket tartanak, ellenszegülve a földesurak együttesen birt földjeit elfoglalják, a magánosokét bitangolják, a több év óta függőben levő földesúri adót fizetni vonakodnak és igy a közös terheket a község egyéb
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tagjaira átszármaztatni és az uri hatóságot tettlegesen és szabadosan
megszüntetni igyekeznek. Minthogy pedig az érintett közbotrányba átment és a többi adózóknak romlására szolgáló visszaéléseknek eleje
vétetett volna, ha az ez érdemben már 1746. okt. 13., 1753. aug. 21-én
és 1756. május 20. kiadott királyi rendeletek végrehajtást nyernek. Ennélfogva t. t. uraságtoknak ő felsége kegyelmes és határozott parancsából, ezen helytartó tanács meghagyja, miszerint arról, miért mulasztották el ez ideig az idézett rendeleteket foganatositani, számot adjanak és
egyszersmind ezen helytartó tanács komolyan kötelességükbe teszi, a
fentérintett rendeletekhez képest azon szalontai lakosokat, kik a többi
adózó lakostársaiktól magukat elkülönítették, ugy személyük, mint javaikra
nézve adó alá vetni, a községbe bekebelezni, a községi birónak alárendelni, a hadnagyságot eltörülni, külön tanácsukat megsemmisíteni,
tekintélyéből kivetkőztetni, minden elfoglalt és bitangolt községi javakat
előbbi állapotba visszahelyezni, a pénzbeli gyüjtésektül, összejövetelek
tartásától, lázongások élesztésétől, a bujtogatok és ámítók ellenében alkalmazandó legszigorúbb büntetés súlya alatt eltiltani, minden nemii
fegyvereiket tőlők elvenni, az 1741. óta nemességökről kiadott nemesleveleket visszavenni, azokról jegyzéket készíteni és pedig kiknek adattak ily nemes levelek, kiktől vétetett már vissza és kiktől még visszaveendő, és e helytartó tanácshoz eredetben felterjeszteni kötelességüknek ismerjék.

Az Eszterházy uradalmak jószágigazgatója attól tartott,
hogy a vármegyén valami akadálya lesz a királyi parancs
véghezvitelének, személyesen Váradra jött, a megyegyűlésen
kihirdettette és nyakra-főre sietett foganatosítani.
„Az 1762. esztendő e városnak igen gyászos emlékezetűvé vált. Ugyanis a városnak Jeszenák János nevű ügyvédje a város jogait kitanulva s azok okmányait védelmezés
szine alatt magához kéregetve, magát s azokat a Hercegnek
elárulta s annak szolgálatjába állván, a városnak donáciőit s
védelmére szolgálható minden okiratait a Hercegnek kiadta,
sőt a város pesti ügyvédjének Ernyei István urnák kezében
levő Mező-Gyarak, Mező-Panasz és Bagd nevü pusztáinkról
szóló eredeti donációnkat tőle erőszakosan kivette, — a kir.
Helytartó Tanácshoz hamisan adván fel bennünket, mintha
törvénytelen donációkkal élveznők a nemességet, azokat kihallgatásunk nélkül elavultaknak — obsoleta — nyilvánította,
lefoglalta a város pecsétjét s hírünk nélkül oly tartalmú írást
tett fel, mintha mi a Herceg ellen ad recipiendam contradictionis rationem 1761-ben indított perünktől elállanánk, azt a
mezőről haza hozatott jegyzőnkkel Kis Pállal aláíratta, be-
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mutatta a káptalannak, a Herceg számára expediáltatta s ezzel a pert a kir. Táblán megszüntette : itt helyben a nemes
leveleket, megtekintés szine alatt a városháza előtt az ég alatt
kitett asztalhoz bekéregette, azokat megtartotta, s kiket igy
rászedhetett nemességéből is kivetkőztette, a panaszkodó közbirót s jegyzőt, — nem ugy tekintve, mint peres feleket, hanem őket oly szinben tüntetvén fel, mint torzsalkodó jobbágyok bujtogatóit, — bezáratta, kik közül az utóbbit Jámbor Gáspárt a tömlöc sanyara s letiprott igazságának lélekölő érzete által a tömlöc hideg falai közt a halál hideg karjaiba taszította".1
Ekkor vették el Szalontától a Bocskay által adományozott cimert s adták helyette a zöldfa fölött csőrében olajágat
tartó galambot, talán azt hitték, hogy vele megnyugtatják a
felizgatott lakosságot.
1768-ban az uradalom külön választotta a szövetséges
hajdú községeket és külön az előbbinél terhesebb szerződést
csikart ki tőlük, a lakosság azonban ebbe bele nem nyugodott. A helytartó tanács közbenjárására örökös szerződést
kötöttek, melyben a város magát az úrbéri szolgálatok megváltására s ezek helyett évenkint 2500 pengő forint fizetésére
kötelezte.
1771-ben és 1772-ben a királyhoz folyamodtak panaszaikkal. 1790-ben a Felséges Hazához (országgyűlés) folyamodtak a nagyszalontai Hajdú Nemesek és Lakosok. Az 1790—1.
országgyűléshez beadott kérvényükben sérelmeik elpanaszolása után egyetemlegesen megajánlják a hajdú községek Eszterházy hercegnek a 100 ezer forint megtérítését és ő felsége
a király uralkodásának védelmére 1000 lovas harcosnak kiállítását, ezen felül 1000 pozsonyi mérő búzának 4000 pozsonyi mérő zabnak kiszolgáltatását. A helytartó tanács és a
királyi kamara nagy jó akarattal fogta fel ügyüket és törvényes biróság elé utasította.
1791-ben Erdély országgyűléséhez folyamodtak a hajdú
községek, mely panaszukat alaposaknak találta, mivel ily elnyomatás az erdélyi fejedelmeknek a magyar királyokkal kö1

Nagyszalonta Városának jogai rövid vázlatban. Arany János.
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tött szerződésük sérelme nélkül meg nem eshet s azért őket
Ő felségének s Magyarország rendeinek kegyelmébe ajánlotta.
Abban a reményben, hogy hajdú szabadságukat visszanyerik, 1795-ban a francia háborúkban az uralkodó védelmére siettek : „Isten áldja meg kegyelmeteket ! Parancsoltatott nekem, hogy adnám tudtokra, hogy Ö Felsége azon 300
katonát és lovat, ugy 4000 pozsonyi mérő zab és 1000 posonyi mérő gabona ajánlását, melyet kegyelmetek a tudvalevő
Communitásokkal együtt tettek, kegyelmesen elfogadta és
hogy ezáltal Ő Felsége meggyőződött aziránt, hogy kegyelmetek is azon hiv hazafiak közé tartoznak, akik a mostani
háború terhes voltát megismervén a Haza javát igaz szivből
gyorsan kívánják elősegéleni.
Én tehát jetentem kegyelmeteknek, hogy ezen hivségekkel s önként való ajánlásokkal Ő Felsége kegyelmét és
irántok való hajlandóságát megnyerték".'
1799-ben adták be a hajdú községek joggyökösségi
keresetüket Herceg Eszterházy ellen. Ennek az ugy nevezett
„Hajdonikáiis" pernek az 1848. törvények vetettek végett.
Közben az uradalom 1813-ban az évi váltságdijat 15000
forintra csavarta fel, miből ujabb pörösködés származott,
1836-ban a király előtt is jártak panaszkodni, 1844-ben újra
az országgyűléshez fordultak, ebben a perben a kir. tábla a
szabadságharc után azt a végzést hozta, hogy megszűnvén az
urbériség a per tárgya elenyészett.
Ezzel azonban a dolog véglegesen el nem dőlt, mert
herceg Eszterházy Pál, mint felperes, a volt dél-bihar megyei
cs. és kir. úrbéri törvényszéknél kártalanítás végett perbe
fogta a várost.
A hercegi uradalom méltányos megegyezést ajánlott, az
úgynevezett regale-jogot is olcsón kínálta a városnak. De
egyes szájas emberek annyira feltüzelték a közvéleményt, hogy
fizetésről hallani sem akartak, azt hangoztatták, hogy a herceg egy tarisznyában is elviheti, ami neki a szalontai határból jár. A főbiró az összes iratokat közszemlére tette ki a
városházán, hogy az ügy állása felől mindenki tájékozódhas1

Péchy Imre, Biharmegye ispánjának levele 1796.
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son. A város ügyvédje Szilágyi Lajos, Szilágyi Dezső atyja
békés megegyezést ajánlott és mivel a város nem fogadta el,
védelméről lemondott.
Közben az Eszterházy uradalom örökébe vétel utján
Tisza Kálmán, Móricz Pál és Lovassy Ferencz léptek, a regále is elkelt. Szalonta városa pedig Teleszky István ügyvédet
bizta meg a védelemmel. A vége az lett, hogy a regálét
drága pénzen vásárolta meg a város és az úrbéri perben is
kénytelen volt egyezségre lépni.
1871-ben kötötte meg Tisza Kálmán, Móricz Pál és
Lovassy Ferencczel az úrbéri örök egyezséget, melynek értelmében a földesúri jogok és igények teljes és végleges megváltásául 210 ezer forintot fizetett. Megjegyzendő hogy ezen
a pénzen annak idején az összes Szalonta körül fekvő Eszterházy javakat, a földesúri és regále joggal együtt megvehette volna a város, ha az üres fejű és nagyhangú népvezérekre nem hallgat, ma az ország egyik leggazdagabb városa lehetne.
A francia háborúk nagy veszedelembe döntötték hazánkat. A nagy vér és pénzáldozat a lakosságot elszegényitette. A sok adó és katona fogdosás a népet erkölcsi alapjában támadta meg. A megugrottak futóbetyárok
lettek, az adó által sanyargatottak a törvény ellenségei, tolvajok és orgazdák. A bajt tetézte, hogy a háborúban elnyomorodottak koldusrajként árasztották el az országot.
A bécsi kormány, hogy nyomorúságos sorsán segítsen
a pénzértéket kétszer is leszállította, minek következtében a
nép bizalma még az államhatalomban is meggyöngült.
Ugy a megyei, mint saját választott tisztviselői a nép zsírján élősködtek. A köztisztviselői számadások legtöbbször a ma is
emlegetett minta szerint voltak összeállítva : jöttünk-mentünk
100 forint, ettünk-ittunk 100 forint, kerékkopás 100 forint,
összesen 600 forint. A közigazgatási bajokhoz elemi csapások
is járultak. Hogy egyebet ne említsünk 1816-ban oly iszonyú
árviz pusztított országszerte, hogy Szalontától a Tiszáig dereglyén lehetett járni. Szalonta 2 egész álló hétig volt viz
alatt, elpusztult benne 300 lakóház, minek következtében éhínség fenyegette az országot, a buza köble 1817. juniusában
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100 forintot ért el. Mocsárrá változott a szalontai határ legtermékenyebb része a Sziget, csak három év múlva lehetett
újra beléereszteni az ekét.
De nem részletezem az elemi csapásokat, melyekből
Szalonta épp ugy kivette a részét, mint az ország többi községei. Csak azt emlitem fel, hogy az 1831. nagy kolerától
Szalonta szerencsésen megszabadult, mert a város orvosa néhány nappal előbb elzárta Szalontát a világtól, mint az országos vetegzár kimondatott, igy Szalonta a bajtól megmenekült.
De Szalontát az anyagi csapásoknál sokkal súlyosabb
csapás is érte. Egyes buzgó főispánok, illetőleg adminisztrátorok, hogy a rohanó-kor árjának gátat vethessenek, az elszegényedett, bocskoros nemesekre támaszkodtak. Gróf Rédey
Lajos megengedte a szalontai nemeseknek a hadnagyi szék
felállítását.
Ebben az időben a müveit lelkű emberek a francia
forradalom eszméit: szabadság, egyenlőség, testvériség magukévá téve uj Magyarországról álmodoztak, a nagy többség
azonban újításokról hallani sem akart.
Adózunk, nem adózunk lett a jelszó, s a szalontai nemesek, akik nemcsak adózni nem akartak, hanem a többi
lakosokat saját jobbágyaikká akarták tenni, bőven kivették
részüket a vármegyei életből.
Forgatták az olmos botot, kivonták magukat a községi
és egyházi terhek alul és csak nem végromlásba taszították
a várost. Ezt az elöljáróság 1834-ben a Helytartó tanácshoz
intézett panaszában igy adja elő :
Azon 1762. helyben tartott törvényszék határozatának, mely a nemességet és adófizetőket egy bíróság alá rendelte, oly szerencsés következése volt, hogy attól fogva egész 1810. esztendeig a szép egyetértés városunkat virágzásba hozta, — az adókat még előre is lefizette
és még tőke pénze is maradt.
1810-ben ezen t. megyében az az idea ke'etkezett, hogy a több
nemesség által lakott községek és városokban a közrendű nemesség
hadnagyi széket állítson fel. Noha az m. kir. Helytartótanács 1817. máj.
13 és aug. 2-án kelt leiratában a hadnagyi székek működését megsemmisítette, mindazáltal az lábra kapván e megyében, a mi városunkban
is, az akkori megyebeli kormány erővel felállította. Ez által újra elhin5
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tődött városunkban azon szerencsétlenség és vesződöttség magva, melyből 1762. évben szerencsésen kiszabadultunk.
A nemesi hadnagyok sem hivatalukhoz való tudománnyal nem
birván, sem hatóságuk ha árvonalát nem ismervén a város dolgaiba
avatkoznak a közdolgok kára és teljes hátramaradásával.
Igy ezelőtt két évvel Nagy Sándor, sok mesterkedés és fondorkodás által nemesek hadnagyának magát elválasztatván, vakmerősége
annyira hágott, — mint szokott többnyire mindent cselekedni, ki magát
vagyonából kiforgatja, — hogy a népet, a községi tanács és főbirák ellen hamis aláírások által, felbujtotta, fellázította, — a gonosztevőket
pártolta — a tetten kapott nemes rablót a városi őrök kezéből kivette,
az őröket széjjel verette. Ezen és több vétkes tettei és példaadásai által az egész népet oly zavarba s egymás és elöljáróik ellen duló torzsalkodásba hozta, hogy nemcsak városi tanácsunk, hanem maga járásbeli főszolgabiránk is kénytelen leit a megye közgyűléséhez orvoslásért
folyamodni. A megye egy ünnepélyes küldöttséget nevezett ki a panaszok megvizsgálására.
E küldöttség megtartván a vizsgálatot, a folyó év böjtmás hava
23-áról kelt s a megye közgyűléséhez beadott jelentéséből kitűnnek ezen
Nagy Sándor és előző hadnagy társainak a közjó és rend felforgatására irányzott törekvéseik, valamint az is, hogy városunk közelebbi időben történt vesződségeinek kútfeje egyenesen a n. m. királyi Helytartó
tanács rendelete ellenére nyakunkra tolt hadnagyság és nemesi hadnagyi szék.
Ily előzmények után azon reményben voltunk, hogy városunk a
hadnagyi széktől s kicsapongásaitól meg fog menekülni, azonban épen
ellenkező történt, t. í. az, miszerint a megyei közgyűlés elhatározta,
hogy ezentúl városunkban nemes ember sem bírónak, sem tanácsbelinek meg ne választassék, másrészről a hadnagyi széknek még az eddiginél is nagyobb hatáskört adott, t. i. azt, hogy a város gazdasági és
egyébb dolgaiba a tanácscsal együtt teljes befolyása legyen, miáltal
helyzetünk még az 1762. esztendőt megelőzőnél is szomorúbbá és nyomorúságos jövendővel fenyegetőbbé tétettett.
Nem volt figyelemmel a megyei közgyűlés az iránt, hogy a m.
kir. Helytartó tanács 1762-ben épen azért törölte el itten a nemesi hadnagyi széket, hogy a nemesek a közlakosokkal együtt egy községi bíróság alatt egyesittetvén, az iszonyú véres verekedések elhárítva és a
község terhei is egy kormányzat alatt könyebben elviselhetők leendenek.
Nem volt figyelemmel a közgyűlés, hogy városunkat a hadnagyi
széknek vesztünkre felállításáig csendesség, békesség, egyetértés és jólét boldogította.
Most már is kész a szakadás a t. megye végzése következtében,
— kész a fenyegetődzés, torzsalkodás, kész a nemeség az adó és a
közterhek viselése alól kibuni. A legszigorúbb állapottól rettegünk városunknak bizonyosra vehető megbukásától.
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Mély alázattal esedezünk cs. k. Főhercegséged és a m. kir. Helytartótanácshoz, méltóztassék az emiitett megyei közgyűlési végzést, mely
minket szomorú jövendővel, végelpusztulással fenyeget, megváltoztatni
és községünknek azon álapotát, mely 1762-től 1810-ig nemes és nem
nemesekből álló tanácsnak kormányzata alatt városunknak boldogságot
és jóllétet adott, kegyelmes redeletével visza állítani és városunk életének a közjó és közrend érdekében, folytatását vegyes tanács alatt
elrendelni".

De a folyamodásnak sikere nem volt, mert a kormány
szemet hunyt, hogy az úrbéres földön lakó nemeséget lekötelezhesse s a reform-párt törekvése ellen fordíthassa. A

Uri lak.

konzervatív párt kortesei a megvásárolt vagy elcsábított nyers
erőt beterelték a közgyűlésekre, s a tudatlan tömeg szótöbbségével megakasztották az ország előhaladását.
A hadnagyi szék fentartása rendkívül káros volt Szalontára. A nemesség vérszemet kapva lassankint az adó fizetést
teljesen megtagadta, az egyház és község terheinek viselése
alól magát kivonta. A rossz példa átragadt a nem nemes
lakosokra is. Rendetlenül fizették az adót s minden módot
megragadtak, hogy nemességhez jussanak.
A pénztár üres volt, a város még tiszztviselőit, papjait

i
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és tanítóit sem tudta fizetni, csak adósság csinálásból
tengődött.
Mindenki nemes ember szeretet volna ienni, eladta
marháit, pénzzé tette mindenét, fűt-fát megmozgatott, hogy
vágya teljesüljön. Jó dolog is volt nemes embernek lenni,
mert eltekintve attól, hogy adót, vámot nem fizetett, törvényes
idézés és kihallgatás nélkül letartóztatni nem volt szabad, kapuján csak az alispán engedelmével lehetett belépni.
A nemes ifjak paripát tartottak, este viradt nekik. Csapatosan jártak, mint ők mondták : portyázni, veszélyeztetve
az egész környéken a személy és vagyon biztosságot. A hatóság ugy szólván tehetetlen volt velük szemben, mert mire
kijött az idézés, vagy az alispán kutatási engedelme, a lopott
marha vagy ló, már rég elkelt a gyulai vagy a debreczeni
vásáron.
Nem is volt legény, aki még nem pengette a vasat,
akinek még nem volt egy pár sora a vármegyén, az ilyenre
a lányok rá sem néztek.
Az 1848. törvények véget vetettek a nem adózásnak s
ezzel a város anyagi viszonyai rendes kerékvágásba jöttek,
de nem vetettek végett a betyár életnek. A szabadság harc
lezajlása után, a bujdosók, katonaszökevények, a Kossuthbankó érték vesztésével vagyonuktól megfosztott emberek gyarapították számukat; különben is erény számba ment a fináncok és zsandárok kijátszása, igy országunk és városunk kárára
és szégyenére virágzott biz az egész az úgynevezett Rádaykorszakig, mikor a Ráday erős keze az egész Alföldön véget
vetett a betyár romantikának.
Szalontát 1847-ben váratlan csapás érte csaknem egészen leégett. Arany János, aki ez időben városunk második
jegyzője volt, a vész után nyitott jegyzőkönyv elején igy irta le :
Atya, — Fiu és Szentlélek — Istennek nagy nevében.
Amen!
Miután tetszett a világokat kormányzó Főhatalomnak
népes városunkat egy irtózatos tüzveszélylyel ostorozni meg,
elannyira, hogy füsfogta romok, össze-vissza düledezett falak
veszteglenek most, hol az előtt jóllétet és megelégedést tanúsító hajlékok fehérlettek, s az egész város pusztult házaival
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nem mutat egyebet, mint egy kopár vidéket, melyben a rendetlenül szétszórt szikla darabok közt semmi élet, semmi
tenyésztés nincs, nem mutat egyebet, mint csata-mezőt, kemény ütközet után, hol a holt tömegek közül csak egy-egy
elhaló nyögés szakasztja meg néha a sivatag romlásnak éji
csendjét, — elannyira, hogy a keresztyén hiába keresi a megszokott helyet, Isten szent hajlékát, hogy ottan, mint meglátogatott hivő, mint megostorozott fiu megcsókolhassa a kinyújtott atyai vesszőt, bünbocsánatért könyöröghessen és lelki
vigasszal térhessen onnan vissza Ínségre jutott családjához,
— elannyira, hogy a polgár nem leli fel többé a szokott
helyet, honnan ügye-bajában törvényt és igazságot követelt,
s hol a közjólét és megmaradás biztosítéki, az oklevelek, hol
a közigazgatás gyeplői, a mindenféle hivatalos irományok
őriztettek : nincs egyébb hátra, mint Isten akaratán való megnyugvással s keresztyéni béketűréssel zúgolódás és meddő
panaszok nélkül a teendők végetlen láncolatának első szemét
megkezdeni s mindazokat, mik e Szentegyház és város jólétének visszaállítására, fölvirágoztatására szükségesek, egymás után határozatba és teljesedésbe venni, mely határozatoknak maradandóvá tételére jelen jegyzőkönyv a borzasztó
eset körülményes leírásával megnyittatik.
1847. április 17-én déli 12 és 1 óra között Szabó János
helybeli adófizető lakosnak, Kis Kölesér utca keleti végén a
Kölesér szélén legvégül álló háza valószínűleg nőjének, nemes
Zempléni Klárának a katonasággali cimborálása, azok részére
sütés-főzés és feslett életű személyek befogadása, s az ilyes
házaknál szokott rendetlenségek miatt kigyuladván, a nyugatészaki irányban futt, igen erős délkeleti szél hihetetlen gyorsasággal és távolságra ragadta az égő perjét és láng darabokat, ugy hogy harmadik utcába is lángba borultak már a
házak, mikor a közben maradt utcában levő házak még épségben voltak. A város egyetlen tüzfecskendője az irtóztató
vész ellen semmit sem ért, annál kevésbbé, mert nem is volt
elegendő embererő s mert azt éppen szél alá vitték, hol
semmi emberi erő nem segíthetett volna. Általában, ahol a
a vész elvonult, ott az oltás, sőt csak a megmaradás is lehetetlen volt. Az ember nem javai, csupán élete megmenté-

70
sén igyekezett s rémületes volt látni a lángbaborult házsorok
közül futva menekvő, házaikat, mindenüket a vész zsarnoki
hatalmának átengedő kétségbe esett lakosokat. A még épen
állott házak lakói aggódva várták magukra a kikerülhetetlen
csapást s haszontalan erőlködéssel hordták javaikat egyik
helyről a másikra, hol azok semmivel sem voltak nagyobb
biztonságban: másnak segítségül menni, vagy a középületeket oltalmazni senki sem sietett. Csakhamar lángba borult a
város benső istállója és magtára, mely utóbbiban ugyan gabona nem lévén, boltozata sem szakadván le, a fedelén kivül
kár nem történt; meggyúlt a városháza, mely náddal volt
fedve s levéltára is, jóllehet boltozatos volt, de sem vastábla
sem vasajtó nem védelmezték, ablakain s a törvényház felől
ajtaján begyült s minden hivatalos irományaink, törvény és
jegyzőkönyveink, számadási irataink, a várost érdeklő régi
hasznos okleveleink, szóval minden, a mi a város beligazgatására s jövője biztosítására szükséges vala, a város pecsétjével együtt a pusztító vész martaléka lőn.
Kipótolhatatlan kár és veszteség háromlott ezáltal városunkra, s egyes lakosainkra, ez utóbbiakra külön azért is,
mert több év óta felbontatlan eredeti számos végrendelet,
melyeknek tevői közül sokan már meg is haltak, elégett.
Az 184-5—46. évi birói és gazdai számadások elégése
szinte kárpótolhatlan veszteség, minthogy a februárban tartott számadás alkalmával mind a pénztárnok, mind a városgazda számadásai a hozzájuk tartozó oklevelekkel együtt
eredetben bevétetvén, letisztázás végett a leltárban voltak,
minthogy azokat a f. év juliusban tartandó adóegybevetéskor
kelletvén a megyére bemutatnunk, letisztázásuk s elkészítésük
nem volt annyira sürgős, hogy más szorgosabb dolognak,
adóvetésnek stb. elébe kellett volna tenni. — A megelőzött
évekről szóló számadások csak annyiban kiegészithetők, amenynyiben azok már a főméltóságu uradalomhoz beküldettek.
Érzékeny csapást ejtett rajtunk a földek felmérését, s az
egyéni birtokot kimutató könyveknek elégése, mely ujabb
mérés által kipótolható lesz ugyan, de mivel ennek megtörténtéig évek jöhetnek közbe s az adókivetésre az alatt semmi-
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nemű kulcsunk, alapkimutatásunk nincs, nagy zavarok fenyegetnek bennünket a beligazgatás ezen ágában is.
Régibb okleveleink közül a főbbeket, ugy mint a Toldi
György örök vallását 1625-ről, melyben Nagyszalontát ezer
tallérért eladja a köleséri 300 hajdúknak, s mely örök vallásra
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem, fejedelmi egyezését adá, —
nemkülönben I. Rákóczi György uj adomány levele NagyVásári, Kis-Vásári, Répáskeszi és Simonkerék pusztákról, a
szalontai Hajdúk részére 1631-ről, sőt talán azon jószágba
igtatásról jelentés is, mely szerint az emiitett 300 Hajdúk
1626-ban Szalonta birtokába, ellenmondás nélkül bevezettettek,
s mely oklevél nálunk pergamenen irva s függő, de már
összetört s igy zacskóba tett viasz pecséttel ellátva volt, —
részint a fehérvári, részint a nagyváradi káptalanokban feltalálhatók és keresendők. De alig lelhetni fel azon határjárásról szóló levelet, melyet a 17. század közepe táján mezőgyáni
lakosok Sipos János, Gazdag János és mások az orosi puszta
határjárásáról kiadtak, amely nálunk eredetben volt meg.
Egyéb okleveleink nagyobb része a város és uradalombeli többi községeknek a f. m. uradalom ellen folyamatban
levő pereiből megszerezhető s itt a veszteség nem felette nagy,
minthogy a levéltárban is csak látozott másolatok és nem
eredetiek, vagy káptalani átiratok voltak. Általában szükséges
leend minden kártalanok és Conventeknek kerestető parancs
melletti felhányatása, hogy azokban netalán rejtve levő okleveleink világosságra kerüljenek.
Későbben gyúlt meg a templom zsindelyes tetője, mit,
nem lévén senki jelen, senki sem védelmezett, a vizfecskendő
is távol a tüz közé szorult, s a nélkül ily magas épületet
alulról védeni teljességgel nem lehetett, padlására menni pedig
nagyon veszélyes volt, mert már jóval elébb megnémultak a
vészharangok s a harangozok életüket óvandók meg, elhagyták volt a tornyot. Nemsokára meggyúlt a torony is; az óramutató egy és fél órakor megállott, a torony magas tetőállványa ropogva omlott össze. A harangok közül a két kisebb
elolvadt, a második, az úgynevezett ócska harangnak féloldala
szinte elolvadván, maga a toronyba feljáró helyen keresztül a
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torony alá esett; a legnagyobbik pedig koronája körül olvadván el, szinte leesett, de az első emelet boltozatán fennakadt.
A templom belseje, minthogy ajtói védelmezték, nem
égett meg.
Leégett az egyik lelkészi lak, mely Nagyutca végén volt,
de benseje megmaradt.
Leégett két ócska fiu iskola s a városház melletti leányiskola. Leégett a nemes megye raktára, raktárnoki és katonatiszti laka.
A tűztől csak a hidas-utcai egész tijed, Nagy-utcából
az első, Várad-utcából keleti részén szinte három vagy négy
ház, ezenkívül a város délnyugati részén Kölesér-utcából a
a Köiesér szélén és a posta házon tul levő egy-két ház, Csegéd-utca végén szinte annyi maradt menten.
A tűzvész szélvonala terjedt keleten Kölesér-utca szegletétől a megyei raktárig, s a városi cserépszinig, nyugaton
a Köiesér szélén levő házak vékonyan megmaradván a posta
házon kívül. Ezen vonalak közötti tér merően rom és pusztulás.
A leégett házak száma összeírás szerint 790-nek, mindenféle épületé 2400-nak találtatott.
Emberélet, amennyiben felfedezhető volt, hét esett áldozatul, (Kádár György és felesége, csaplár Balogh János és
felesége, Biró Mihály és két Mogyorós gyermek), jószág, különösen kis borjú, számos. Az aprómarhák jobbadán végveszélyre jutottak.
Nagyobb része a házaknak, minthogy mindaddig, mig
a tetők le nem égtek, nemhogy oltalmazni, de köztük még
életbe maradni sem lehetett, belül is megégvén, s igen sok
lakostársunk mind élelmétől, mind ruházatától, bútoraitól stb.
megfosztatván, a kár és veszteség kiszámíthatatlan.
Mely szomorú esemény azon óhajtás mellett jegyeztetik
be ide, vajha e rémítő romlás, mihez hasonlót városunk még
nem szenvedett, jövendőbeli felvirágzását hintette légyen el
közöttünk, vagy bennünket arra indított légyen, hogy amenynyiben Isten az emberi észnek efféle veszélyek megelőzését
és elhárítását hatalmába adta, igyekezzünk mindent elkövetni,
hogy többé ily általános szerencsétlenségnek hajlékaink áldó-
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zatul ne essenek. Kelt Nagy-Szalontán, 1847. április 23-án
bejegyezte Arany János m. k. Szalonta város másod jegyzője."
Ezt a hivatalos leirást Arany Petőfihez intézett levele,
mely Szalonta égését, a kiállott félelmet, a bekövetkezett
szükséget művészien festi le, egészíti ki.
„Kedves Petőfim ! Hol találhatnék keblet, melyben érzéseim oly
rokon érzést gerjeszthetnének, mint a tiedben ; mely felsírna a nép Ínségén — és, a mivel az alamizsnázó gazdagok nem, — részvét könynyével hintené fájdalmának égő tüzét. A mezőváros, melyben bölcsőm
rengett, romokban hever. Irtózatos látvány, barátom, egy nagy sík területen semmit sem látni, mint kormos falakat, nyúlánk kéményeket s
itt-ott még most is füstölgő üszköket. A házak — vagy inkább romok,
többnyire lakatlanok, néhol egy-egy hü kutya, félig összeégve, őrködik
azok körül, vagy az éhenhalással küzdő házigazda tántorog köztük,
megtekinteni, most először, a hajlék omladékait, honnan szombaton alig
tudá kimenteni maga és családja életét az éhenhalás számára.
Szombaton, ápril 17-dikén, déli 12—1 óra közt épen hivatalban
valánk. Megkondul a vészharang, szerteszét futunk. Egyetlen rossz fecskendőnket néhányan megragadjuk, — mert a lovakat várni már késő
volt, — de mit ér ez, nádas, a mellett sürün és rendetlenül épített házak közt, oly irtóztató szélben, milyen akkor dühöngött!
Visszafutok, s már előttem is tüz. A városház teljesen lángban
van, körülvéve a leomlott égő náddal, s nincs egy lélek körülte, de minek is — a védés lehetetetlen. Rémülten futok lakomra, mely cserépfedelü ugyan, de azért nem biztos : mert látok cserepes épületeket lángba
borulni. Végső szobámból egy másikba hordom bútoraimat, hol azok
semmivel sem valának nagyobb bátorságban, de pincém már tele a
szomszédok holmijával, oda nem hordhatom. Már a templom — velem
csaknem szemközt — ég, köröttem nádas épületek. Hátul harmadik
szomszédom háza s tőszomszédom óla már lángokban. Semmi védelem,
mert kiki sajátját oltalmazza. Négy-öt szomszéd mégis összekerül s
erőnk végmegfeszitésével hordjuk a vizet: az elhalt remény éledni kezd
s a nádas kis ház tőszomszédomban meg van mentve. Szerencsére az
égő házacska nem is náddal, hanem elavult, elrothadt gazzal volt fedve
a miatt nem éghetett sebes lánggal, különben végünk. A tűzveszély
végső vonala lakom megett húzódott át. Kerítésem, ólam, kertem teljes
épségben maradt, s most, bár a város, mondani, egészen nyugotra feküdt lakom megett, az én kerítésem maradt legszélsővé — azontúl a
gyepig rom — meg rom.
Azonban ez még nem volt elég.
A lenyugvó nap vérveres szemeket vetett vissza a füstölgő romokra, az ellankadt emberek pihenni ültek le, nem azért, mintha már
nem volna veszély, hanem mivel végkép kimerített erejök megtagadta
a további szolgálatot. Egyszerre zúgva jő nyugotról a szél, szikrákat
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szórva a még foiyvásí égő romok körül, mindinkább gerjesztve ezeket,
s a város hátramaradt keleti részét is végveszélylyel fenyegetve. Ez még
inkább megölé reményemet: mert a déli tüz csak haránt szolgált lakomra ; de ez egyenesen annak tartott. Én, s rólam az egész város . . .
már bizonyosnak hivém. Magam, nőm. egy-két szomszédnő és gyerek
. . . ennyien valánk a gát, melynek a vész-rohamot meg kellett akasztania dühöngésében! . . . A nők jajgattak s kezeiket törték; reményem
nekem sem volt ugyan, de azért edényt ragadtam s öntözni kezdém az
égő romokat. Buzdításomra a nők is azt tevék. S ime! egy rom a másik után ki lön ragadva a vész fogai közül; a szikrák mind távolabbról
repültek, s elfáradtak, mielőtt épületet találtak volna. Fel-feléledtek ugyan
a már elöntözött romok is, mint megannyi hydrafővel kellett küzdenünk
velők — de a győzelem mégis inkább részünkön állt, mindaddig inig
— éjfél tájban — végkép el nem hagyott erőnk.
Most megszánt az ég — bőven hullatta részvét könnyeit . . .
Zápor ömlött a romokra — hosszas — órákig tartó. Soha szebb zenét
nem hallottam, mint e zápor zuhogása.. Nem olthatta ugyan ki a romokat, de megáztatá a fedeleket, s ellocsolá a repülő szikrát és parázst.
Ez éjt és még egy másikat felöltözötten virasztánk át; még most sem
vagyunk tul minden vaszélyen, egyfelől az inség látása, másfelől a rettegés — egy, talán éjjel jövő, vésztől, melyben, nem lévén jel-adó haragunk, — talán sokunk élete lenne lángok martalékává, irtóztatóvá teszi
napunkat, éjünket. Hozzá a teljes zavar, minden közirományaink
elégése miatt — s csak az Isten tudja miféle baj nem . . . A leégett
épületek száma 2175.
Ölellek kedvesem. Oly jól esett ezeket neked megírnom, punaszul
részemről, megnyugtatásul a tiedről. Meglehet, hogy te mint családtalan,
nem érzed eléggé ily vésznek rettenetességét, de képzelni mindenesetre
tudod, s képzeld az aggodalmat, melyben vagyok, a rémületet, melyben
valék. Máskor talán az irodalom is eszembe jut, most csak az ember
irja e levelet, ki téged ugy is, mint embert és barátot, igen szeret. —
Holtig hü barátod
Arany János.
A város elöljárósága kötelességéhez képest minden eszközt megragadott, hogy a tüzkárosultakon segítsen. A nagyközönséghez közadakozásra felhívást intézett, ezt is Arany
János szerkesztette meg.
Folyamodtak V. Ferdinánd királyhoz is, hogy a királyi
kincstárból törvényes kamatra nagyobb kölcsönt kapjanak.
Kérő szavuk hő részvétre talált.
A vármegye atyailag pártját fogta a tüzkárosultaknak,
az állam is adott kölcsön ötezer ezüst forintot, az ország jószívű közönsége sem fukarkodott adományaival.
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12322 kenyeret osztottak ki a tüzkárosultak közt, melyből Biharmegye 3317-et, Szentes város 1000-et, Szacsvay
Imre 320 darabot küldött stb. Pénzadomány 16581 v. forint
gyűlt össze. Gróf Apponyi Györgyné, gróf Apponyi Albert
édesanyja 2500 frtot, herceg Eszterházy Pál 1000 forintot és
ugyanannyi értékű épületfát, Nagyvárad 1335 frtot, Debrecen
1929 frtot adott stb.
Kivülök még sok más adott élelmiszert, kenyeret, vagy
pénzt, különösen kitűntek Szalonta felsegitéséban buzgóságukkal a Tisza fiuk.
Az Ur Isten segítsége sem maradt el, olyan bő termést
adott ebben az esztendőben, aminő Szalontán emberemlékezett óta nem volt.
Igy Szalonta romjaiból hirtelen kiemelkedett. — Arany
János tanácsára a piacteret rendezték, igy keletkezett hatalmas, szabályos főterünk. A várost is szabályozták, de fájdalom, a szabályozási tervet a nép ellenkezése miatt csak nagyon
tökéletlenül hajtották végre.
Az 1848. eseményeket Szalonta népe nagy lelkesedéssel
fogadta, mert élénken élt emlékezetében a független szabad
hajdú élet.
A szabadság, testvériség és egyenlőség elvének törvénybe
iktatása megszüntette a nemes és nem nemes lakosság torzsalkodását. A jobbágyság eltörlése felmentette a földesúri
járom alul, melyet száz évig hordott vállain.
Majd mikor a politikai ármány elakarta ragadni alkotmányunkat, letiporni szabadságunkat, Szalonta sem fukarkodott vérével és vagyonával, még Arany János is felkötötte a
kardot és táborba szállt. Egykorú feljegyzések szerint 6—7
száz szalontai fiu harcolt a honvédek és szabadcsapatok közt;
a férfiakból pedig 4 század 800 főnyi lovas és gyalogos
nemzetőrséget alkottak, fele részük hazulról vitt tarisznyával
csaknem állandóan a harctéren mozgott, a biharmegyei határt védte az oláhok ellen. De részt vettek Arany Jánossal
együtt Arad körülzárásában, sőt Rozvány Gyögygyel a piski
csatában is.
Szalonta, mint a nagyvárad—aradi útvonal mentén fekvő
város, nagy állomása volt az átmenő csapatoknak. Az átvo-
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nulás csaknem szünet nélkül tartott. Az elszállásolás, élelmezés, felszerelés tömérdek gonddal, vesződséggel és felelősséggel járt és a városnak igen sok pénzébe került.
De a magyar nemzet öröm és diadalmámorát nemsokára szomorú gyász váltotta fel, az orosz hatalom fegyveres
beavatkozása tövében törte ketté a szabadság viruló fáját.
1849. augusztus 10-én Szalontán voltak az oroszok; menekült
előlük, aki tudott.
A világosi fegyverletétel után nemsokára megindult a
politikai üldözés, a legönzetlenebb hazafiaknak halál és börtön
vagy legjobb esetben keserves bujdosás lett a sorsa. Szalonta
is osztrák helyőrséget kapott, felütötték benne tanyájukat a
zsandárok és a gyűlölt fináncok is. — Működött a katonai
exekúció, mert mint a többi hazafias városok, Szalonta sem
fizette meg máskép az adót. Az elnyomás hosszú keserves
esztendeit türelemmel végig szenvedte. 1861. február 2-án
üdvözölte az alkotmányos élet hajnalhasadását. A közgyűlés
emelkedett hangú jegyzőkönyvét Vörösmarty szózata rekeszté
be, utána pedig ez a fohász következik:
Hallgasd meg Uram Isten a mi kérésünket, szabadíts
meg a gonosztól minket, városunkat, nemzetünket és ne vigy
soha a kísértetbe. Amen.'
Az 1863. és 65. esztendők, melyek a nagy magyar Alföldet éhínséggel sújtották, Szalontán elég jó termést hoztak,
s nem csekély mértékben mozdították elő a lakosság vagyonosodását. A kiegyezés megkötése is általános örömet okozott. A koronázás ünnepélyén, valamint 1896-ban országunk
* 1000 éves fenállásínak ünnepén osztatlan lelkesedéssel vett
részt Szalonta.
Általában elmondhatjuk, hogy a művelődés, fejlődés és
haladás utján biztos lépésekkel tör előre és ha lakosai a
multakon okulva összetartanak és tudatlan emberekre nem
hallgatva a közjóra szükséges áldozatoktól vissza nem riadnak, nem sokára ép olyan fontos központja lesz Délbiharmegyének, mint volt egykor Köiesér városa.
1

Városi jegyzőkönyv 1861.

Közigazgatás.
Irta : Olti Mózes.

A hajdúság közigazgatása letelepítésük idejével kezdődik.
Közigazgatásuk alapja az a hadi szabályzat, melyet a
rendek közös egyetértésével a kassai gyűlésen bemutattak
1606. április 29-én és május 11-én szentesitettek.
Egy-két pontot felemiitek, melyek megvilágítják a hajdúság életét, mert akkor csak katonai életről és katonai viszonyról lehet szó.
„Aki kapitányát vagy hadnagyát szidalmazta, annak
ugyancsak bot a büntetése, de aki ellene kardot huz, az a
bocsánat minden reménye nélkül halállal lakol. Ez a büntetése
annak is, aki mágnásnak, nemesnek, papnak vagy iskolának
udvarára betör". Halállal büntették a templom-, sir-törő katonát, a nők megbecstelenitőjét, továbbá, aki a fejedelem vagy
az ország szükségére beszerzett szállítmányokat megrohanja stb.
A hadi szabályzat gondoskodott a katonák lelki szükségletéről is, arra törekedett, hogy a hajdúság között a szelídebb erkölcsök és az isteni tisztelet gyökeret verjenek. Ezért
elrendelték minden hadban a tábori prédikátorok alkalmazását. A kapitány kötelessége volt felvigyázni arra is, hogy a
katonák ne káromkodjanak, ő szabta ki ezekre a büntetést,
de elvárta, a szabályzat tőle, hogy jó példával járjon előre.
A hadi szabályzatból tudjuk meg, hogy egy kapitány
alatt csak 500 ember állhatott, egy hadnagy alatt 100 embernél több nem szolgálhatott. A kapitányt maga a fejedelem
nevezte ki, a hadnagyokat a kapitány szemelte ki és Bocskay
erősítette meg.
A hadnagyokat és a katonákat eskü kötötte a zászlóhoz, aki kapitányát vagy zászlaját elhagyta, az becsületét és
fejét egyaránt eljátszá, ha a kapitány vagy a hadnagy a más
zászlója alól az övéihez csalt el katonát, különösen tapasztalt,
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írástudó, nagyértékü altiszteket, úgynevezett vajdákat, kik valóságos oraculumok voltak a vitézlő nép előtt, az becsületét
és tiszti rangját vesztette.
Szalonta katonailag az erdélyi fejedelem váradi kapitányának hatósága alatt állott, de nem volt megyei és földesúri hatóságok alatt, hanem önkormányzattal birt, helyi ügyeit
saját közegeivel kezeltette.
Hogy a hajdúk Bocskay szabályzata szerint mintaszerű
községeket alkottak, bizonyítja az, hogy a „Querela Hungáriáé"
a hajdúkra vonatkozólag azt mondja: szorgalmas földmivelok, kiváló katonák, vad szokásaikból kivetkőztek és sokkal emberiesebbek, mint az ország belsejének lakói. Vendégszeretők, törvénytisztelők és békés életűek.
A besztercei országgyűlés fontos adatokat foglal magában a hajdúságra vonatkozólag, ebből tudjuk, meg ; „Mindenkor a kegyelmetek megnemesitése idejétől fogva a gyűléseken jelen kellett követeiknek lenni", vagyis mióta nemességet nyertek résztvettek az országgyűléseken.
Később Rákóczi György 1644-ben kiadott szabályrendeletéből tudjuk meg, hogy a szalontai hajdúság községe
élére kapitányt állithat, ügyes-bajos dolgait pedig elsőbirósági
szék intézi el és ezért birót és tanácsot választhatnak, a bíró
azonban a kapitány alárendeltje lesz. Ezen utasításból látjuk,
hogy Szalonta városának katonai szervezete volt, amennyiben
a város élén kapitány állott, aki végzi az igazságszolgáltatást
fontosabb ügyekben azonban a főkapitányi szék ítélkezett.
A kapitány parancsnoksága alatt állottak a hadnagyok
és a tizedesek. A kapitánynak kötelessége volt továbbá az
alatta levő vitézeket tizedenként összeírni, továbbá meg kellett akadályoznia, hogy a hajdúk között lopás, tolvajlás elő
ne forduljon.
Szalonta a virágzás és fejlődés utján hatalmas lépésekkel haladt előre Jothe Gergely kapitánysága alatt, aki ötven
esztendeig kormányozta Szalontát. Nemsokára II. Rákóczi
György háborúskodásai és a törökök dúlása elpusztitotta.
Az elpusztult Szalonta kettős erőfeszítéssel fogott a romok fölé uj otthont teremteni, a feldúlt község helyett célszerű vezetés mellett uj politikai községet alapítani.
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A Leopoldi diploma biztosítása kevés ideig tartott.
Nemsokára Szalonta a szepesi kamara hatósága alá
került, a kamara hadiköltség cimén roppant nagy terhet rótt
rá, majd megígérték, hogy a hajdúkon esett sérelmet gyógyítani fogják. Szép szóval, ígérettel kecsegtették őket. A szatmári béke V-ik pontja határozottan megígéri a hajdúk sérelmeinek orvoslását : „A jászok, kunok és hajdúk kiváltságai
mennyiben sérelmet szenvedtek, az országgyűlésen helyreállíttatnak".
Szalonta közigazgatása nagyon természetes, hogy ily

Régi városháza.

körülmények között nagyon fogyatékos volt. Elüljárói küzdöttek a nép nevében a nemesi jogok sértetlen élvezetéért és
a várost érdeklő jogokért. 1714-ből fenmaradt régi városi
jegyzőkönyv tanúsága szerint az eskü mintából látjuk, hogy
mi volt a főbiró kötelessége.
„Mostan Isteniül és ő Felségének a szegény városban
levő népétül egyenlő voxul választatott Főbírája N. N. kegyelmed igazi lelki esmereti és hiti szerint a következendő
Articulusokra köteleztetik, úgymint:
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A. Kegyelmed az Istennek dicsőségét s Anyaszentegyházának megmaradását, annak tisztaságát oltalmazni és megtartani teljes tehetsége szerint igyekezik.
B. Az Istennek törvénye szerint és városunk régi jó
rendtartási szerint igazságot, Ítéletet mindeneknek úgymint:
lakosoknak, jövevényeknek, özvegyeknek, uraknak, utonjáróknak kedvezés, személyválogatás és ajándék vitel nélkül, kiszolgáltatni teljes tehetsége szerint igyekezik.
C. Kegyelmed városunknak közönséges javát és jövedelmét, a közönséges szükségre és haszonra, nem maga hasznára megtakargatni és fordítani, teljes tehetsége szerint
igyekezik.
D. Kegyelmed magával együtt törvényszéket ülő Böcsületes Esküit társaival minden igaz, jó dologban egyetért, azoknak illendő tiszteséget megadja.
Ez előszámlált Articulusokra kegyelmedet az igaz Isten,
aki Atya, Fiu, Szentlélek, teljes szt. Háromság egy bizony
áldott örök Isten ugy segélye és ugy adja meg lelke üdvösségét.
A Böcsületes Főbiró mellé választott B. Esküdt társainak ezen feljebb megirt Articulusokra jó lelki ismeretek, és
hitek szerint lészen kötelességük".
A következő esküminta szerint az esküdtek tartoztak
a főbíróval szemben tiszteletet tanúsítani, és neki engedelmeskedni.
„Kegyelmed előtte levő B. főbirájának Isten rendelése
szerint engedelmeskedik, minden igaz, jó dologban vele
együtt érez, neki illendő tisztességet, beesületit megadja tehetsége szerint.
Kegyalmed a Böcsületes Tanács közönséges törvénytételében elvégzett jó dolgokat magában tartja, hizelkedés és
fondorkodás nélkül, a titkos végzést és akaratot megőrzi,
másoknak ki nem hirdeti".
Nagyon érdekes a főbírónak 1714-ben meghatározott
fizetése, illetőleg „haszna". Az egész esztendős főbiró Nagyváradról hozathatott 12 kis csöbör bort és ezt a város korcsmájában nyereségre kiárultathatta, kapott még ezenkívül két
pár csizmát, ha pedig pénzül kivánta, akkor egy pár csiz-
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ináért 7 marjást adtak. A félesztendős főbiró mindezeknek a
felét kapta. 1728. december 31-én elhatározták, hogy örökre
6 kis csöbör bort áruitathat ki a biró.
Szintén a régi városi jegyzőkönyvből tudjuk meg, hogy
téli és nyári kisbirák voltak. A téli kis bíráknak nem adtak
porciót, a nyáriak azonban mentesek voltak minden tehertől,
ezen kivül mindenik kapott borjubőrből egy pár csizmát, azon
kikötéssel, hogy ha kiszakadt, a város köteles megfoldatni.
A jegyző fizetése 1714-ben 20 magyar forint készpénz,
10 debreceni köböl buza, egy pár kordovány csizma és egy
fejelés, továbbbá négy boglya széna volt. A borbiró jövedelme
az volt, hogy esztendőnkint 14 kis csöbört saját nyereségére
kiárulhatott.
A korcsmárosok jövedelmét is pontosan előírják, a megmaradt seprőt kifőzheti ötödében, évenkint 4 kis csöbör bort
kimérhet saját hasznára, különben mindennemű szolgálattól
mentes ő is.
Érdekes határozat, mely az akkori szokást híven tükrözi
vissza a következő:
„N. Kiss János ur főbirósága alatt 1717-ben határozták
el, hogy nunc et imposterum B. Bírák Uraimék a helységnek
adózó lakosaitól semminemű dologhoz a Pecsétért fizetést ne
vegyenek, hanem az Írásért a Nótáriusnak tartoznak".
Szintén tanulságos az akkori időkre vonatkozólag, hogy
Bonczos Mihály főbirósága alatt 1717-ben a nemes várostól
a mészárszéket haszonbérbe kivevő fizetett egy évre 20 forintot, 40 font faggyút, két nyers tehén bőrt, „sem jobbikat,
sem rosszabbikat".
A város kocsisa kapott 9 magyar forintot, hozzá való
egész „gúnyát" továbbá egy dolmányt, mely félig abával félig
vászonnal volt bélelve, végül egy borjú bőr csizmát, „egy
köböl vetést".
A gulyásoknak, ökrök és tehenek csordásának is pontosan megállapították a fizetést, a borjuk pásztora fizetésébe
minden héten egyszer megfejhette a teheneket. Ezeken kivül
a város alkalmazott az akkori viszonyokhoz mért fizetés mellett, ménes-, dinye-pásztorokat, továbbá mezőkerülőket és
városgazdát is.
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Kis János főbirósága alatt a város 1718-ban anyagilag
is jól állott. Egyes intézkedésével, célszerű rendeletével törekedett az elöljáróság a várost emelni, sajnos azonban az
ezen időből ránk maradt gyér adatokból nem festhetjük meg
a város akkori közigazgatásának igazi, hü képét. A város
fejlődéséhez nagyban hozzájárult, hogy a püspöki birtokokat
a szalontaiak olcsón bérelték, ugy osztozkodtak azokon, mint
testvérek szoktak saját földjeikkel.
Az 1731. április 17-én hozott tanácsi határozat rendkívül fontos, amely az akkori tanácsosok értelméről, felvilágosodottságáról tesz bizonyságot. Ács János bepanaszolta Biró
Mihálynét boszorkánysága miatt, de mivel bizonyítani nem
tudott, a tanács bölcsen ugy oldotta meg a kényes kérdést,
hogy Ács János, ha nem áll el a vádjától és tovább is perel,
akkor köteles fizetni 40 forintot; Biróné is, ha bosszantja
Ácsot, szintén köteles 40 forintot letenni.
A régi városi jegyzőkönyvben legtöbb bejegyzés a számodásokra vonatkozik, sok helyen találtam, hogy ezt és ezt
megszámláltatták, egyik nem maradt adós, a másikat azonban
elmarasztalták.
1822. óta a birák könnyelműen kezelték a város vagyonát, a gyűléseket a templom előtt tartották meg, a fontosabb
ügyeket a városháza kis termében intézték el a rokonság jelenlétében, hasztalan zúgott a kint szorult tömeg. — A város
számadását a derecskei uradalom tisztikara vizsgálta felül, a
vármegye nem szólhatott a dologhoz, mert a földesúr és a
tisztsége volt a nép gyámolitója.
Balogh Ferencznek bírósága alatt a város vagyona nőtt,
felépült a város majorja, ő sem volt azonban képes segíteni
ama kiáltó aránytalanságon, hogy minden ember, szegény és
gazdag egyformán viselje a város terhét. A város lassankint
elszegényedett, a terhek nőttek, még Balogh Mihály erélyes
birósága sem tudott a bajokon egészen segiteni. — A város
eme sorsát nagyban előmozdították a különféle elemi csapások, majd szárazság perzselte ki a terményeket, majd a hoszszas esőzés tette tönkre a gazda vagyonát, majd ínség ütötte
fel borzalmas tanyáját, majd a különféle betegségek szedték
áldozataikat. Még ez sem volt elég a teljes rend felbolyga-
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tásához, majd a határmesgyék kérdése haragított össze barátott baráttal, rokont rokonnal. Senki sem tudott igazat adni.
A peres felek kifáradva a hosszas veszekedésben, felhagytak
perlekedésükkel.
A csapások legnagyobbika volt az 1847. tűzvész.
A város 1847. május 24-én elhatározta, hogy ujabb
tűzvész esetén jobban védekezhessenek, ki-ki födesse be építendő házát cseréppel, s ezért a város cserép- és téglavető
gyárát kiadta Kis János törvénybirónak, akinek kötelessége
volt a téglavetőt jókarban tartani, továbbá kötelességévé tet-

Szolgabiróság.

ték, hogy első sorban az egyház, aztán a helybeliek szükségletéről tartozik gondoskodni, ha pedig az idegeneknek
előnyt nyújtana a városiakkal szemben, akkor büntetésül 20
pengő forintott tartozik a magistratusnak fizetni. Az elöljáróság a tűzvész után hozzáfogott a város utcáinak rendezéséhez, a földek ujabb felméréséhez. Sok nehézséget kellett leküzdenie, sok támadás élét kellett elviselnie az elöljáróságnak.
1847. október 24-én tartott ülésen Kenyeres Jánost tiltakozása
ellenére ismét bíróvá választják és szóba kerül 60 tagu bi-
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zottság szervezése, melynek feladata lesz a város kül- és
belügyeit rendezni, ugyancsak ekkor emeli fel tiltakozó szavát a magistratus a hercegség illetéktelen beavatkozása ellen,
kimondják, hogy a város ügyeit függetlenül intézik, a uradalomnak évenkint a köteles összeget megfizetik, de a város
belügyeibe semmiféle beleszólása nincs.
A város jegyzőkönyveiből látjuk azt a széleskörű tevékenységet, azt a mozgalmat, amelynek feladata volt olyan
intézkedéseket létesíteni, melyek alapján a tűzvész által okozott nyomor enyhül és a város helyrehozná a nagy veszteséget. Folyamodtak a megyéhez, hogy engedjék el a hadi és
megyei adó fizetését, majd az Orosi harmadrészének bérbeadásán indult meg a heves vita, melyen eddig ősidők óta a
lakosság ingyen legeltethette barmait, ez megakad, megengedi
azonban a gyűlés az elöljáróságnak, hogy ujabb terheket
csinálhat. Az Orosi sorsa valóságos veresfonál, melyért azelőtt
és most is sok vita folyik.
1847. julius 11-én tartott közgyűlésen a város főbíróját
megbízzák, hogy a határ ujabb felmérése céljából kösse meg
a szerződést Szász József főmérnökkel, majd keservesen panaszolja el a főbíró a város összetorlott bajait, jelenti, hogy
Szalonta a régi és a közelebbi időből származó ügyeinek elintézésére megyei bizottságot kért, majd ez rámutat a bajok
forrására, de egyszersmint feltárja a kivezető utat is.
A főbíró szokásos választása érdekesen világítja meg az
akkori közigazgatást. Ősidőktől fogva szokás volt, hogy a
főbírói jelöltek közé 3—3 tanácsbeli nemest és nem nemest,
a külső nemes és nem nemesek közül szintén 3—3 jelöltet
vettek fel és az igy jelöltek névsorát, természetesen azok között kellett lennie a lelépő főbírónak is, a derecskei uradalmi
tisztséghez küldötték, ez a jelöltek közül háromnak nevét zárt
borítékban elküldötte Szalontára, itt a jegyző a választó közönség előtt feltörte a pecsétet, felolvasta a jelöltek nevét és
a volt főbiró neve benne volt, akkor hozzáfogtak a választáshoz. Ennek észszerüsége abban rejlett, hogy a nép a volt
főbiró megválasztásával, vagy mellőzésével akarta vele szembe
helyeslését, vagy rosszalását kifejezni.
Szalonta közigazgatása a földesúrral kötött szerződésen
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alapult, ennek értelmében az elöljáróság a lakosság mindennemű polgári pereiben elsőbiróságot gyakorolt. Itt döntötték
el a gyámi kérdéseket, gondnokságot, örökségi, sőt végrendeleti kérdéseket is elsőbiróságilag. A jegyző feladatát, jogi
jártasságát megpróbálták sokszor elég kényes ügyek helyes
elintézései. Ebben a tekintetben is kivette óriási részét Arany
János, ezen a téren is ragyogtatta fényes elméjét. 1848. február 13. közgyűlésen Arany vezette a jegyzőkönyvet és
azzal a szándékkal ment az ülésre, hogy szeretné szülőföldjét az elmerülésből kimenteni. A város számadásait átvizsgálván, 71,878 frt. volt az adósság, erre az egész gyűlés kifakadt, hangosan követelték a megyei bizottság kiküldését,
mivel az adósság nagy része „sem mindég parancsoló kénytelenségből sem mindig közgyűlési határozat folytán történt".
Az adósságok kifizetésén sokat tanácskoztak, lármás, hangos
gyűlés volt, egyik is, másik is javasolt egyet-mást, mig végre
Arany János ajánlotta, hogy adják bérbe az Orosi pusztát
szalontai 100, vagy több részvényes gazdának, kik kötelezvény ileg állanának jót a haszonbérlet összegért és a pénzt egy
a tanácstól különálló választmánynak kellene kezelnie. Arany
indítványát elvileg elfogadták, kivitelére azonban egy bizottságot
küldöttek ki.
A város belső csendjét, személy- és vagyonbiztonságot
az elöljáróság lándzsásaival tartotta fenn eddig. 1848. március 5. közgyűlésen azonban eltörlik őket, tekintettel a város
szegénységére, ezek kötelességeit, úgymint ezelőtt is szokás
volt, a városi ármás hadnagyra és ármásaira bizzák, akikre
a tanács ügyelt fel. A közgyűlés március 9. kimondotta, hogy
az egyház pénztárát az egyházi gondnok kezelje. Ugyanezen
a gyűlésen Szabó Mihály főbiró elpanaszolja a városnak már
sokszor emlegetett nyomasztó adósságait, a kamatok elviselhetetlen terhét és egyéb szükséges kiadások fedezését, a tanáccsal egyetértőleg ugy gondolják segíthetni a bajon, hogy
az Orosi közös pusztát sem idegeneknek, sem helybeli társulatnak haszonbérbe ki nem adják, hanem a tőke és a kamatok törlesztésére a város neve alatt a külső érdemes tagok
közül kinevezendő és eskü mellett működő bizottmány kezeli azt ugy, hogy ebbe a tanácsnak semmiféle beleszólása
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se legyen, hanem gondozza a beszállított pénzt és fordítsa
azt kizárólag az adósságok törlesztésére. Kikötik azonban a
bizottságnak, hogy első sorban a helybeli marhák hajtandók
oda és ha ilyenek kellő számban nem volnának, akkor idegeneket is lehet oda hajtani több fizetés mellett; a legeltetésért fizetendő összeget, a tanács egyetértve a bizottsággal, az
összeirt marhák arányában határozza meg. A kiküldött héttagú bizottság elnöke Balogh Mihály, jegyzője pedig Arany
János volt.
Nagyon érdekes a márciusi mozgalmak „fontos" vívmányok után tartott április 9. közgyűlés, melyet Arany örökitett meg; kifejezést is adott azoknak a nagyszerű és átalakító eszméknek, melyek következtében az eddigi földesúri
hatalom alatt volt községek megszabadultak az uri szolgálat
és adózás nyomasztó terhétől s ennek következtében Szalonta
városa a 22 ezer váltó forint kifizetésétől, mint földesúri
taxától menekedett meg, ezt a kivetett 22 ezer forintot most
már a város saját költségei fedezésére fordította, természetesen most már mindenki szabadon hajthatta marháit Orosiba.
1848. május 7-én tartott közgyűlésen a városnak régi
baját panaszolja el a főbiró, hogy megint sok a lopás, a
rablás, bent és kint naponkint előfordul az emberek megkárosítása, s épen ezért kérik a főispánt, hogy a szalontai járási csendőrség hadnagyának lakását tegye a központba át.
Kenyeres egyik legfontosabb alkotásai közé tartozik a rendőrség szervezése. 0 már 1845. decemberi közgyűlésen meghatóan
festette le a vagyonbiztonság kétségbeejtő állapotát, előadva,
hogy valósággal üzletszerüleg folytatják sokan a betyáréletet,
kifosztják a szegény embert marhájából, hasztalan keres orvoslást, a nemes ember tanyájára a kárvallott be sem léphet,
vagy míg a káros kutató engedélyt kér az alispántól, addig
már a 3. vagy 4. vármegye határáig vitték ellopott jószágait.
A csendiztos is messze lakott, orvoslást ő sem nyújthat, igy
sokan büntetlenül lophatnak, a város hírnevét, becsületét
szennyezik be az idegenek előtt. Ekkor állítja fel a tanács
a hét személyből álló és egy hadnagy vezetése alatt levő „ közbiztonsági közeget". A rendőrség megjavította egyideig a nép
elvadult erkölcseit, csend és rend volt egész a szabadság-
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harcig, akkor ismét előtűnt a betyári élet. A Kenyeres-féle
rendőrséget 1848. március 5-én, tekintettel a város szegénységére, eltörölték. Szalonta lakosának egy része nem szivesen nézte, tűrte a rendőrséget, valóságos szálka volt a megfékezett tolvajok és orgazdák szemében a Kenyeres-féle rendőrség. Nem egyszer támadták meg a hadnagyot és rendőreit,
majd nyilt csata is folyt közöttük az utcán.
A város olyan sok baját, nyomorúságát Arany Jánosnak
1849. május 28-án történt lemondása is tetézte. Arany lemondó levelében sajnálattal jelenti, hogy a város ügyei rosszul

Járásbíróság.

állanak, össze vannak bonyolodva, oka annak azon körülmény, hogy a város lakossága érzéketlen a város ügyei iránt,
egy-két ember pedig bármennyire is akar a bajokon segíteni,
tanáccsal, jó példával, még sem képes mindent végbe vinni.
Végül Arany lemondó levelében Istentől áldást kér e város
elöljáróira, egész közönségére, egyetértést és erőt tömérdek
bajai orvoslására és kéri a lakosokat, hogy őt, mint aki mindig jót akart, ne feledjék el.
Arany ezen lemondó levele fényes világot vet Szalonta
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zilált közállapotaira, akkor is hiányzót polgártársainak nagyrészében az egyetértés, a közérdek meleg felkarolása. — Az
átkos széthúzás, vagy nemtörődömség okozta a legnagyobb
bajt.
A jelenlévő nagyszámú közönség nagyon jól ismerte
Arany buzgó, pontos hivataloskodását, becsületességét, önzetlenségét s épen ezért siet is jegyzőkönyvileg fájdalmának,
elismerésének és egyrészt örömének kifejezést adni, mert
„egy oly hivatalnokot vesztett el, ki fáradhatatlanul munkálkodott a városnak legzavartabb ügyei tisztázásában, ügyes tapintattal vitte hivatalát s egy ily egyén elvesztése érzékenyen
hathat városunkra. De bármily érzékenyen hatott a közönségre
kedves jegyzőjétől való megválás elgondolása: másrészről enyhítette fájdalmát azon öröm, hogy eddigi hivatalánál egy jobb
és fényesebbre emelte saját érdeme és épen érdeme méltó elismeréséül Szalonta város közönsége Arany János umak ezennel jegyzőkönyvileg hálát és köszönetet szavazván: Isten áldását kéri reá és családjára". Arany János kiváló munkássága
valóban megérdemelte a város hálás elismerését.
A főjegyző ezen időben való fizetése: készpénz ötszáz
forint volt, ezenkívül buza 24 köböl, ajjgabona 12 köböl,
széna 6 szekérrel, a kis tallónál 2 köb. Kesziben is 2 köb,
melyből egy évben két köblöst lehetet csak használni, mivel
kettő ugar volt; továbbá Orosiban tavasz föld 4 köb; fa 8
öl, gyertya 10 font és alkalmas lakóhely.
A 48-as időkben szociális mozgalommal is találkozunk,
amely veszedelmesen fenyegette az elöljáróságot és határozottan követelték, hogy vegyék fel velük együtt a harcot a
püspöki puszták felosztására nézve, mert különben fegyverrel
támadnak a tanács ellen. A megrettent magistratus Fónagy
László szolgabíró erélyes fellépését kéri a mozgalom elfojtására.
Nemsokára beköszöntött a reakció kora. A szabadságharc leveretése után az önkényuralom alatt seregestől jöttek
be az idegen hivatalnokok hazánkba, meglátszott a visszahatás működése a közigazgatás és jogszolgáltatás terén is. —
1850-ben köszöntött be a polgári önkényuralom. 1853-ban
végleg szervezték a közigazgatást, felállították cs. kir. hely-
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tartósági parancsnokságot s ezzel Biharvármegyét ketté osztották; az egyik Dél-Bihar-, a másik Észak-Biharvármegye
volt, mindenik élén a megye főnöke állott. Dél-Biharmegyét
hét járásra osztották, az 5-ik a szalontai volt, mindenik élén
a főszolgabíró állott, alatta a szolgabirák és az esküdtek. —
Ez az úgynevezett Bach-korszak, mely Szalontán is hátrahagyta emlékét. Mezey Ferencz előbb volt szalontai jegyző,
nemsokára a Bach-korszak közigazgatási szelleme értelmében
a kisebb városokban is neveztek ki polgármestereket s igy
ő lett Szalonta ezidőszerint első polgármesterévé 1859-ben,
hivatal oskodása 1861-ig tartott.
A Bach-korszak alatt Szalontán alakult törvényszék elnöke a főszolgabíró volt, alatta állott 3 alszolgabiró, 4 tollnok, azonkívül voltak írnokok is, itt volt a közgyámi és az
adóhivatal is. A törvényszék hatáskörébe tartoztak a kerület
ügyei. Kezdetben polgári peres ügy nem igen akadt, mert a
lakosság az uj rendszertől vonakodott, inkább a régi magyar
urakhoz fordultak ügyeik elintézésében. Az egész rendszer
szellemétől idegenkedtek, rossz szemmel nézték az idegen
hivatalnok sereget, annyira, hogy Szalontán éjjel a kályha
tövénél kiásták a falat, az adóhivatali irományokat részint
bedobták a bizonyos helybe, részint a kútba és pedig azért,
hogy több adót ne fizessenek. A mostani girnn. osztályaiban
voltak elhelyezve a Bach-korszak hivatalai.
Ezen mozgalmas időkben a közigazgatás képe is folyvást változott. 1891. április végével megszüntették a kerületi
főtörvényszékeket, közigazgatás tekintetében az 1848. előtti
állapotokat állították vissza és igy Biharvármegyét öt járásra
és minden járást szakaszokra osztottak fel. A szalontai járás
a III. volt 6 szakasszal. A főszolgabirák az egyes járások
székhelyén laktak, az alszolgabirák pedig a szakaszok székhelyén és az esküdtek is.
1853. május 1-én tartott tanácsgyülésen határozzák el,
hogy felszaporodott teendők gyorsabb lebonyolítása végett
a harmadik jegyzői állást szervezni kell, fizetésül 300 pengő
forintot állapítottak meg és szabadlakást.
A város elöljárósága — Tenke példáját követve — szükségét érzi egy takarékmagtár létesítésének, erre a célra legalkal-
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roatosabbnak tartják a Csonka tornyot, annak célszerű átalakítására 400 pengő forintot szavaztak meg.
A város közigazgatása minden térre kiterjedt, figyelemmel volt a lakosság szükségleteire, törekedett olyan intézkedéseket létesíteni, melyek hivatva voltak a város fejlődését,
a lakosság anyagi jólétét előmozditani. Ezt tapasztaljuk az
1856. február 12-én Lakatos Benedek főszolgabíró elnöklete
alatt tartott gyűlésen is, ahol fontos határozatokat hoztak. —
Igy a sertéskupecekre vonatkozólag egyszersmindenkorra kimondották hogy az elöljáróság a kupec sertések darabjáért
a nyári, jelesen május, junius, julius, augusztus szeptember
és október hónapokban 2—2 pengő forintot, a többi hónapokban pedig 1 — 1 pengő forintot, végre az olyan kupec
sertések darabjáért, melyek rövid ideig lesznek a határon,
6—6 pengő krajcár hetibért tartoznak a város pénztárába
befizetni.
E határozat célja az volt, hogy a lakosság többé ne
panaszkodjék a sertéskupecek által okozott károk miatt.
A kéményseprők hanyagsága miatt, a város felmondott
nekik, a régi állapotot állitatta vissza, melynek értelmében a
harangozok végezték a kéményseprést.
A város régi baja, régi sebe folyton fel-felujul, a város
atyái töprengenek, tanácskoznak, hogyan lehetne a fejük felett már-már összecsapó adósságot lefizetni. — Az Orosihoz
fordulnak, mint mentőeszközhöz, mert ebben nyugszik Szalonta gazdasága, ipara, élete felvirágzása, vagy halála. Majd
önmaguknak adják bérbe, majd más módon kísérleteznek
vele, bizottságot küldenek ki, hogy kutassák a város jövedelmi forrásait s így kisebbítsék a közköltő terhét.
1857. április 26-án a főbiró indítványára segítenek a
csőszök anyagi helyzetén, tekintetbe véve roppant nagy felelősségüket azzal, hogy minden földtulajdonos egy hold szántóföldje után tartozik 4 icce búzát, minden olyan kaszálóért,
mely egy boglya szénát terem, 3 p. krajcárt fizetni. A csőszöknek kötelességük ezért a 4 részre osztott egész határra
felügyelni, a kár megtérítése mellett,
A lakosság, — mivel tagosítás még nem volt s ma
sincs — közös gazdálkodást űzött, egyik korábban, másik ké-
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sőbben takarította be gabonáját és hajtotta ki barmait, emiatt
sok baj, sok kellemetlenség fordult elő, nehogy ezentúl is
ezek ismétlődjenek, a tanács hirdeti ki a nyomtatás, a szénahordás, valamint á jószág kibocsátásának idejét is. A nem
engedelmeskedőket első izben 12 p. kr., másod izben pedig
24 p. kr. büntetéssel fogja sújtani.
Sok baja volt a tanácsnak a fogyasztási adók kivetése
miatt is, sokan zúgolódtak, hogy aránytalanul vetették ki reájuk a borfogyasztási taxát, épen ezért célszerűnek tartják a
szöllőskerteknek ujabb felmérését.
A politikai élet képe ekközben megváltozott, az abszolutizmus fölölt meghúzták a lélekharangot és az 1860. okt.
20-án kiadott diplomával az alkotmányosság kezdett derengeni.
Az 1861. február 14-én kibocsátott legfelsőbb kézirat
érceimében az országgyűlést április 2-ára hivták össze, ezt az
időt a választásra való készülődések töltötték ki. Nemsokáig
tartott cfószabadság édessége, mivel már augusztus 22-én az
országgyűlést feloszlatták, evvel egyúttal a katonai provizóriumot is életbe léptették.
Ezen ujabb korszakban lázas tevékenységgel fognak
a .közigazgatás hiányainak pótlásához, igy a főbiró ajánlatára
elhatározták, hogy- az eddigi szokásos fogdosás és kényszerítés helyett, — mivel a város hadnagyának jogában állott minden
uj házas legényt egy évi ingyen szolgálatra behívni a városházához, a tehetősebbek segítettek magukon, tapasztalás
szerint azonban a szegényebbek kénytelenek voltak szolgálni,
— rendes díjazással ellátott ármás hadnagyot és hét ármás
legényt alkalmaznak,akiknek kötelességük a szokásos teendőkön kivül a városi fogház főfelügyelete is és szolgálataikért a
díjazást a közpénztárból kapják még pedig a hadnagy 120
forintot, az ármások 96 forintot.
Ezenkívül alkalmaztak a városnál még 4 hetest 96 forintért. A város előrelátását bizonyítja azon körülmény, hogy
4 kis birót választott a tisztességes és megbízható emberek
közül, akiknek kötelessége volt a tanácsteremben előforduló
és más egyébb dolgok elvégzése és még azért is alkalmazták
őket, hogy lassankint tanulják meg a városi adminisztráció
gépezetét s annak idején alkalmas elöljárói lehessenek a
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városnak. Kötelességeiket hetenkint felváltva 2—2 teljesítették
évi 25 forintért. Az utcai kapitányi állásokat is szervezték 10
forint fizetés mellett.
A városban ismételten jelentkező csavargók, csendháborítók, korcsmahősök és a lakodalmakban hívatlanul megjelenők megfékezését az éjjeli őröknek teszik feladatukká, azon
szigorú meghagyással, hogy a rendetlenkedőket fogják el és

Uj városháza.

vigyék a város börtönébe. Ha nagyobb fokú zavart csinálnak,
akkor még 2 forinttal is büntessék meg, ebből egy forint az
éjjeli őröké lesz, a másik forint az egyházat illeti, ha valaki
a reá rótt pénzbüntetést nem volna képes lefizetni, akkor
bőjtös fogházra vetik, vagy bot ütésekkel sújtják.
A tanács határozata értelmében szigorúan ellenőrizték a
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lakodalmakat, a bálokat, ezeket csak hatósági engedéllyel
atrthatták meg, a rendelet ellen vétőket pedig 2 forinttal
büntették, mely az egyház pénztárába folyt be. A tanács
megkívánta a lakodalomra hivatalosok névjegyzékének előleges bemutatását, volt is erre ok. mert a hívatlan tolakodók
sokszor vakmerően viselkedtek és összeütközésre is okot
szolgáltattak. A báli engedély megadásáért egy forintot kellett fizetni.
A tanács figyelme kiterjedt az elöljárók napidijának megállapítására is. Szükségesnek látták határozottan körvonalozni
ezt a kényes dolgot, hogy a közönség is tisztán lássa, mivel
tartozik az előljáró egy vagy más dolgáért. Az elöljárók és
jegyző napidija a városban 50 krajcár, kint az elöljáróké 1
forint, a jegyzőké pedig 2 forint volt. Ezenkívül egy folyamodványért, öröklevélért és adóslevélért 1 forintot, becsülevélért, erkölcsi és vagyoni bizonyítványért 50 krajcárt kérhetett a kiállító, egyébb fontos ügyek elintézéseért járó dijakat a jegyzők méltányosan szabják meg.
Szalonta városának közigazgatása elég pontos volt, a
törvényeket megtartották és megtartatták s ennek következtében a személy- és vagyobiztonság hitele emelkedőben volt.
Megszűnt a városházánál szokásos tobzódás, tivornyázás,
mely botrányos visszaélésekre és törvénytiprásra is vezette az
intézőket. Bethlen Gábor intézkedésében találjuk alapját azon
szokásnak, hogy a városházánál az utazók számára vendégszoba volt és 1848-ig városunkban nem volt vendéglő, az
idegen utazók kivált az előkelőbbek, a városháza vendégségét
élvezték; a város gazda-asszonya rendszerint valamelyik elszegényedett özvegy asszony, ételt készített az idegen számára, de ha vármegyei hivatalnok vagy földesúri tiszt vagy
épen katonatiszt jött Szalontára, akkor már rendes, nagyszabású főzést rendeztek a városházánál és ilyen alkalommal
a főztéről híres gazda-asszony szorgoskodott, a város konyhájában. Gyakran megtörtént, hogy üres volt a város kamrája, ilyenkor a város hadnagya kiadta a rendeletet, hogy 4
kisbiró és 12 ármás menjen tyuk-ütni. Ez volt a legszívesebb
kötelesség, ennek nyomában azonban csak panasz, sikoltozás
fakadt az asszonyok között.
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1861. ápril 1-én a közgyűlés megállapítja, a legeltetési
jogot s ezzel sok méltányos panasznak és visszaélésnek vágja
útját. E szerint minden 6 vékás forgó föld után, valamint 3
hold szigeti földre egy számos marha legeltetési jogát engedélyezik, ki-ki csak másfélannyi legeltetési jogot vásárolhat,
mint amennyivel birtoka után bir. Ezen a gyűlésen hajszálnyi
pontossággal irják elő az úrbéri törvények • szerinti legeltetési
jogot is, továbbá az idegen, de helybeli gazdáknál lakó juhászok és kondások jogait, kötelességeit is meghatározzák. A
legeltetési idő a helybeliekre nézve a gyulai áldozócsütörtöki
vásár, az idegenekre nézve pedig szt. Qyörgy napja.
A megyei Bizottmány gondoskodik arról, hogy a hus
ára seholse legyen több 16 krajcárnál s evvel elejét akarta
venni a lelketlen mészárosok túlkapásainak. 1861. május 3.
közgyűlésén azonban a székgazdák panaszkodnak, akiknek
kötelességük volt gondoskodni arról, hogy elegendő marhahús legyen, hogy a marha drágasága miatt tetemes károsodásuk nélkül az előirt összegért hust nem vághatnak. A tanács
próbavágatást rendelt el és megengedi, hogy Nagyszalontán
ezentúl a hus 18 krajcár legyen.
Ugyanezen a gyűlésen megállapítják a városi orvos
fizetését 400 forintban, elvárják tőle, hogy első sorban a város betegeiről gondoskodik és előírják, hogy a városból 24
órára is főbiró tudtával távozhatik ej.
,
1862-ben rendszeresítik az adószedési állást is, erre
Ryhliczky Tituszt választják meg, évi 300 forint fizetés mellet. 1863. május 31-én tartott közgyűlésén mondott le a
pusztabirói állásról Bondár István és elhatározták, hogy t e kintetre véve a hosszas szárazság miatt beállott mostoha „időt,
egyelőre nem is töltik be ezt az állást, majd később ,1864.
márcz. 6. ismét megbízzák Bondár Istvánt, de fizetését 200
forintról 100 forintra szállították le.
1864. november 27-én a város kéri Sélley Sándor főszolgabírót, hogy árva-ügyeit ezentúl is maga intézhesse el.
Szalonta belső békéjét zavarták ebben az időben is szokásos lopások, ezt részint a zavaros politikai viszonyok, részint a fogyatékos rendőri ellenőrzés okozta. A tanács B.
Balogh Mihály indítványára egy küldöttséget küldött ki, hogy

95
ez dolgozza ki az igavonó marhák ellopása ellen biztosító
társulat szabályait, melyet 1866. május 6. közgyűlésén be is
mutattak. Érdekes ez a maga nemében, talán Szalonta ezen
a téren úttörő!
A társulat célja az igavonó állatokat az ellopatás ellen
biztosítani, továbbá Szalontán a tolvajság bűntényének terjedését meggátolni, ennélfogva az ismeretes rossz jellemű
egyéneket lopási bűntényük üzésében fékezni és a határon
is a lopásokat csökkenteni.
A társulat alapvagyona 60000 o. é. forint, melyet egyesek fognak befizetni.
A társulat szabályzata nagyon szigorúan lelkére köti
minden részvényesnek, hogy ha lopott jószágról hall, azt
azonnal jelentse be, ellenkező esetben elveszíti befizetett pénzét és a társulatból is kizárják.
A biztosítani akaró jószágát a tulajdonos a könyvvezető
elé vezeti, aki két hites becslése alapján bejegyzi az állat értékét. A biztosító pedig minden 100 forint után egy és 7.%-ot
köteles fizetni.
A társulat igazgató bizottmányának kötelességét az eskü
szavai is előírják.
„Én N. N. az igaz Isten nevében esküszöm hűséget a
nagyszalontai biztosító társulatnak, esküszöm, hogy hivatalomat lelkiismeretesen, igazán és buzgón folytatom, Isten engem ugy segélyen!"
Az ismertetett biztositásnak volt e valami eredménye,
arról hallgatnak a város évkönyvei.
1866-ban a főszolgabíró rendelete értelmében Szalonta
köteles volt toborzás utján 30 alkalmas katonát előállítani. A
toborzást az elöljáróság végezte, tartott augusztus 15-ig. Ha
kiszolgált katonát toborzanak be, ez foglalóul kap 10 forintot, ha őrmester volt, akkor 25 forintot, ha káplár vagy szakaszvezető volt, akkor 20 forintot kap, ezt a pénzt a kincstár fizeti, ezenkívül köteles a város minden jelentkezőnek
40 forintot adni. Szolgálati idő a háború végéig tart az önkéntesekre nézve, a besorozottakra nézve pedig 10 év.
1871-ben a megyei törvényszékeket a kir. törvényszék
váltotta fel.
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1871-ben az igazságügyminiszter szervezte a járásbíróságokat és ekkor kapott Szalonta is járásbíróságot.
Nagyszalonta közigazgatása részint a földesúri viszonytól függött, részint a tanácstól és a közgyűléstől. Kezdetben
két fórum volt, a szűkebb körű tanács és a közgyűlés, melyben Szalonta minden lakosa részt vehetett. Igy volt ez 1871-ig,
ekkor a 18. §. t. c. a közgyűlést képviseleti alapon szervezte,
némileg megváltozott ez 1886-ban a 22. §. értelmében.
A közrendészetet és közbiztonsági szolgálatot 1890. év
végéig egy városi hadnagy vezetése alatt 2 egyenruhás és
fegyveres rendőr és 10 polgári fizetéses éjjeli őr teljesítette,
akik kártérítési felelőséggel tartoztak. Ez a kötelezettség igen
gyakran káros következményekkel járt. Sokszor megtörtént,
hogy egyes élelmesebb gazdák maguk fogyasztották el hizott
libáikat és rucáikat, maguk törték fel kamráikat, rejtették el
húsféléiket, aztán jelentést tettek az elöljáróságnál, hogy meglopták őket. Ilyenkor, — ha nem derült ki a turpisság — a
felelős őrség sajátjából fedezte a bejelentett károkat.
1890. évben Nagy Márton főszolgabíró tekintettel a község fejlődésére és nagy idegen forgalmára, a felelős éjjeli
őrséget eltörülte és utasította az elöljáróságot, hogy a kor
kívánalmainak megfelelően, egy szakértő rendőrfelügyelő vezetése alatt szervezze a rendőrséget. Ezen rendelet értelmében
egy rendőrfelügyelőt, egy tizedes rendőrt, 7 közrendőrt és 10
polgári éjjeli őrt alkalmazott a város, kizárólag a belrendészet és közbiztonság céljából. A régi szervezetből meghagytak még 6 ármást (hajdút), akiket egyenruhával és karddal
láttak el, ezek teljesítették a hivatalszolgai és küldöncz szolgálatokat.
1898. január 1-én beszüntették az emiitett 10 polgári
éjjeli őrt és az ármások állását, ehelyett szaporították 6 emberrel a rendőrséget és ezek végezték az éjjeli őri és hivatalszolgai teendőket is.
1899-ben az önkéntes tűzoltó egylet megfelelő tagok
hiányában feloszlásnak indult, igy tehát következett volna a
törvényben gyökerező kötelező tűzoltóság szervezése, ezt elkerülendő, az elöljáróság előterjesztésére a képviselőtestület
elhatározta 7 tűzoltó rendőri állás szervezését, ezeket besoroz-
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ták a rendes rendőrök sorába és valamennyinek kötelessége
volt résztvenni vasárnaponkint a tűzoltó gyakorlatokon és
tűzvész esetén, mint tűzoltóknak közreműködni a tűz lokalizálásában.
A rendőrség szolgálati beosztása a következő: A rendőrség tulajdonképpeni rendőri illetőleg közbiztonsági szolgálatot csak éjjel teljesít. A város öt tizedében két-két rendőr
őrködik, a rendőrfelügyelő és a tizedes ellenőrzése mellett.
Nappal csak a piactéren van állandóan egy őrszem, akit két
óránként váltanak fel.
A rendőrök nappal a hivatalos küldönci szolgálatot teljesitik, továbbá közreműködnek az adók, tankötelesek és mindenemü összeírásoknál, adózálogolásoknál, végrehajtásoknál,
kézbesitik a katonai behívókat stb.
Nagyszalonta város értelmisége okulva a tűzvész borzasztó
áldozatain 1883. évben megalakította az „Önkéntes Tüzoltótestület"-et több mint 60 taggal. Idővel azonban tagjainak
kilépésével annyira megfogyott, hogy 1899-ben az akkori
főparancsnok jelentésére a város a rendőrséget alkalmazta a
fizetéses tűzoltók mellé a tűzoltási szolgálat teljesitésére.
Az egyesület felszerelése teljesen modern, van egy vészvonata, 3 városi kocsifecskendője, egész uj szerkocsija megfelelő mellék felszereléssel. — A fizetéses tűzoltók száma jelenleg 8. — A város 1360 koronával járul a testület költségeinek fedezéséhez. Az egyesület tagjairól életbiztosítással
gondoskodik, melyet a város által kezelt segélyalapból fedez.

Vallás.
Irta : Böszörményi Lajos.

Szalonta a középkorban egyházi tekintetben a váradi
püspökséghez tartozott, közvetlen a köleséri főesperes joghatása alatt állott. Történetéről vajmi keveset tudunk, csak
azt tudjuk bizonyosan, hogy a XIV. század derekán saját
papja volt, aki pápai tizedet is fizetett.'
Amint Luther a reformáció zászlaját kitűzte, tanításai a
magyar földön is csakhamar termékeny talajra találtak.. Gyulán már 1545-ben protestáns iskola volt, Tenkén pedig a
kat. lelkészség 1552-ben megszűnt, Kölesérnek már 1597-ben
ordinált ref. papja volt, igy teljes bizonysággal állitható, hogy
a XVI. század végén az egész vidék lakossága protestáns
vallású volt.
Református

egyház. Bocskai által Köiesér városába telepitett 300
hajdú kivétel nélkül protestáns és pedig helvét hitvallású —
köznyelven kálvinista — volt s mikor ezek a folytonos pusztítások elől a több biztonságot igérő Szalontára költöztek,
kétségtelenül erős és virágzó egyházat alkottak, iskolák felállitásáról is gondoskodtak, mert a protestantizmus legfőbb
erejét mindenkor a művelődés előmozdítására szolgáló iskolákban találta.
Ezen kor vallásosságára fényt vett a kassai országgyűlés által 1606. április 29-én hozott IX. törvénycikk, melynek
1. pontjában el van rendelve, hogy: „a hadseregek vezetői,
a kapitányok gondoskodjanak arról, hogy az alájuk rendelt
katonák között az istenitisztelet gyakoroltassák és növekedést
vegyen, e célra minden seregben prédikátorok szolgáljanak
és tartassanak; káromlások és más rut átkozódások a katonák közt ne történjenek".
1

Bunyitai. A váradi piispöks. története.
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Az 1637-ik évtől kezdve a református lelkészek névsorát majdnem teljes sorrendben ki tudjuk mutatni. Ezen év
junius 14-én Debrecenben tartott közzsinaton avattatott szalontai lelkésszé Huszti András, de a ki csak egy évig lakott
itt s már 1638-ban junius 6-án Kismarjai Lukacs tétetett
Szalontára; 1641-ben Pankotai Ferenc hivatott meg lelkészül s itt szolgált 1666-ig. — Ez a Pankotai Ferenc irta a
Váradon megjelent „Szent Hilárius" cimü munkát, melyet
Szalontán 1650. március 23-án kelt levelében „Nemes és Vitézlő Jothe Györgynek Szalonta városának hivséges kapitányának, — tiszteletes és kegyes férfiúnak Mike Jánosnak, mostan
városunk főbirájának és 12 böcsületes Eskütt társának" ajánl.
Ebben elmondja, hogy „Engem a nevezetes váradi schólából
hivátok schólátoknak igazgatására az 1635-ik esztendő forgásában és két egész esztendők elfolyásiban hozzám való jó indulatotoknak nem kevés jelét muttogattátok . . . s nekem jó
emlékezetű Jothe Gergelynek, akkori időben ezen hely igaz
kapitányának s az Úrban elhunyt Huszti Andrásnak, akkor
ezen helynek keresztyén tanítójának tanácsokból és intésökbői
illendő költséget szerezvén, idegen országokba, akadémiákba
bocsátottatok, majd három egész esztendők elfcrgásokig elegendő költséget szolgáltatván . . . . Végezetre békességesen
közibetek megtérvén, menten (noha volt más tanítótok is) a
szent munkára hivatalt nyújtottatok, az időtől fogva (ez tizedik
esztendeje) örömest vöttetek és hallgattatok".''
Tehát Szaloníán az egyházi és városi elöljáróság követte
azon idők igen dieséretre méltó" szokását, hogy leendő lelkészük tudományos kiképeztetéséről, külföldi Akadémiákra
meneteléről áldozatkészséggel gondoskodott.
Rácz Károly A zarándi egyházmegye története cimü
munkájában (243. lapon) kimutatja, hogy borosjenői lelkész
Kisfalvi Tamás Borosjenő várának bevétele után az ottani
lakosság egy részével Szalontára menekült s onnan kormányozta mint esperes a zarándi egyházmegyét 1664-ig mely
évben aztán julius 13-án a debreceni közzsinaton Kisfalvi
a bihari egyházmegye espereséül erősíttetett meg. Éppen azért
1

Ezen levél eredeti példánya a kolozsvári reform, főiskola könyvtárában van.
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csodálkozását fejezi ki Rozvány Györgynek a Szalárdi krónikája alapján tett azon állítása felett, hogy az 1653. szept. 2-án
Borosjenőt bevett török néhány nap múlva Szalontát is anynyira elpusztitta volna, hogy csak 7 férfi maradt Szalontán.
Miként nőhette volna ki magát Szalonta 6 év alatt 2 lelkészszel biró népes egyházzá és esperesi székhellyé ?
Én ugy vélem a két történetíró ellentétes állításának
összeegyeztetését, hogy a szalontaiak Borosjenő bevételének
s a török sereg jövetelének hirére a közeli erdőkbe s a nádasok és lápok által biztosított szigetekre húzódtak, de a törökök elvonulása után csakhamar visszatértek az elhagyott
városba. Meglehet, hogy ezen általános, de nem sokáig tartó
kiköltözést nevezi a néphagyomány, „nagy futás"-nak.
1666. julius4-én Szathmár-Németiben tartott közzsinaton
Csatári András avattatott szalontai lelkésszé. Hogy ő meddig
szolgált s utána ki következett arról semmit sem tudunk, de
az 1711-ik évtől kezdve pontosan fel van jegyezve a lelkészek neve az 1. számú anyakönyv végső lapjain a következőleg :
1711. Győri János n. bajomi fi, hozatott Bőkönyből Szent György
napján, szolgált esztendeig és meg-hólt itt.
1712. Gyöngyösi István Tiszaháti fi, Hazája nem tudatik, szolgált
esztendeig és el-bocsáttatott.
1713. Debretzeni János szolgált 3. Három esztendeig, és elbocsáttatott. Nagy Szakálláról volt hires.
1716. Veres Győri János: Volt 3. Három esztendőkig, azután elment. Nagy Veres Szakálla volt.
1719. Újvári Sigmond, hozták Szoboszlóról, fél esztendő múlva
elmezavarba esett és meg-hólt. Utána ugyan
1719. Liszkai György itt volt oskola rector fel-szenteltetett, a fél
esztendőt ki töltvén, Szőllősre ment N. Várad mellé.
1720. Pataki Vecsei. Bojtról hozták, volt két esztendőkig, Biharra ment.
1722. Sólymosi György volt 5, öt esztendőkig, el-bocsáttatván
Hodosra ment.
1727. Zemlényi Ferencz Rátz-Böszörményi fi, a honnan hivatott
volt 10, tiz esztendőkig, el-bocsáttatván ment Hegy-köz-Ujlakra ott
hólt meg.
1737. Tiszteletes Lovasi Péter ur, Szalacsról hivattatván, volt 37
és fél esztendőkig, itt hólt meg.
Az 1768-ik évtől fogva kettős lelkészséggé lőn Szalonta, mint
volt már a XVII-ik században is.
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1768. Tiszteletes Ertsei Sámuel ur felszenteltetvén, Debrecenből
hivattatott 17 8-ban 10-a Novembris. Szolgált 25 esztendőt, Megholt
mint esperest 1793. 4. október.
1775. Takáts János két évig, előbb Sarkadra, onnan 7 év múlva
Belényesbe ment.
1777. Tiszt. Papp János ur, hazájából Debrecenből hozatott. Szolgált 25 esztendeig, vólt a V. Tractus Esperestje, meg-hólt 1882-ben.
1794. Mártziusban hozatott ide Mezei Dániel, szolgált 1 esztendeig.
1795-ben hozatott Balog Pál, szolgált 1807. Ápril. 24-éig. 12 eszt.
1802-ben hivatott meg Debreceni Professorságból T. Lengyel József, elment Váradra 1809-ben.
(Ezen Lengyel József mint énekszerző kitűnő helyet foglal el a
reformált egyházban. Ugyanis a magyarhoni 4. helv. hitv. egyházkerület
18 6. óta közhasználatban levő énekes könyvében Lengyeltől 35 eredeti
és Kleist után dolgozott 2 ének összesen tehát 37 foglaltatik, u. m. öt
úgynevezett fennálló ének, továbbá különféle alkalmakra vonatkozó dicséretek és pedig: 1. 13. 19. 30. 39. 55. 66. 67. 68. 78. 80. 82. 84. 85.
87. 88. 89. 90. 91. 94. 147. 158. 185. 168. 192. 196. 220. 221. 222. 227.
231. 233.)
1807. Bajnóczi János. 1804-ben Jénában tanult; egy évig volt lelkész, meghalt 1808. deczember 3-án. Mostani énekes könyvünkben levő
s Losonczy István körösi tanár által szerzett következő 16 éneket igazította ki: 107. 108. 109. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.
121 121. 122. 123.
1808. Kiss György 13 évig szolgált, meghalt 1822-ben.
1809. Szakáts Mihály Sarkadról hozatott Szalontára, meghalt
1822-ben 13 évig szolgált. A 235-ik dicséret szerzője.
1822. Nagy József nagyváradi fi, hivatott meg a bécsi theologiai
intézetből, szolgált 27 évig egyházmegyei f jjegyző volt 16 évig, meghalt
1849. junius 29-én.
1822-ben hivatott meg, Erdei József, a debreceni főiskolában theologiai időközi tanár, — majd félév múlva rendes hittanárrá választatván helyette
1822-ben Balogh Péter hivatott meg, szolgált 39 évig, — 30 évig
az egyházmegye esperese, — 5 évig helyettes superintendens. 1860.
augusztus 8-án az egyházkerület egyetemes szavazata által a superintendenssé s ugyanekkor debreceni lelkésszé választatott. Meghalt Debrecenben 187 november 23-án.
1849. julius 1-én özvegy édes anyja mellé, mint káplán alkalmaztatott Nagy Sándor szalontai születésü. Rendes lelkészszé választatott
1851. ápril 24-én. Esperessé választatott 1879. julius 17-én, de azt el
nem fogadta. Meghalt 1887. junius 27-én 62 éves korában.
1860. december 2-án választatott rendes lelkésszé Széli Kálmán,
bárándi születésü, — egy éves szalontai lelkészkedés után, — 1861.
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ápril 24-én foglalta el hivatalos állását. Esperessé választatott 1884. julius 8-án, mely tisztét azóta folytonosan viseli.
1887. október 24-én választatott lelkészszé Böszörményi Lajos
kötegyáni lelkész, állomását 1888 ápril. 25-én foglalta el.
A lelkészi fizetés az 1714. évben kezdődő városi jegyzőkönyv
f. lapján következőleg van bejegyezve: „Salárium Pastoris: Summa
flor. hungr. 100 idest száz. Debreceni vika buza 80, facit 20 cub. Allgabona Debr. vika 40 facit, 10 cub. Egy sertés, akár flor hungr. 6, idest
hat. Egy egész kő só.
Széna 5 szekerekkel. Fa elegedendő az az ö ven szekerekkel".
Az 1752. december 27-ikén tartott városi tanács ülésen Lovassy
Péter lelkész kérésére a búzát 30 köbölre, az aljgabonát 20 köbölre
emelték, azon kikötéssel, hogy mikor a Magisztratusnak tetszik, szabad
legyenk azt az elébbi konventióra leszállítani.
Az 1761. május 1-én tartott tanácsülés a fizetésen azon változtatást teszi, hogy a búzát 100, az aljgabonát 50 debreceni vékában állapítja meg. Ezenkívül 15 font fagyut és minden communió alkalmára 4
font hust és tyúkot ajánl meg.

A keresztelési anyakönyv 1765. március 31, — az esketési 1765. ápril 4-én, — a halotti 1774. március 26-ától
kezdődik. Az utóbbinak cimirata ez: Series defunctorum in
Oppido N. Szalontha Anno 1774.
Érdekes, hogy a keresztelési anyakönyvbe egy Arany
nevű szülött van elsőnek beírva, ily módon : „Arany Sámuel
gyermeke István Kereszt Atya Kőrősi János. K. Anya Balogh
Erzsébet. 2 április".
•A születések száma az első tiz évben 154 és 219 közt
váltakozik, a mi 10 évi átlagot véve fel 189 születésnek felel
meg s ha ezt a most lefolyt utolsó 10 évi születések átlagával összehasonlítjuk, kitűnik, hogy Szalontának az 1765—75
években 5290 református lakosa volt, tehát azon időben már
igen jelentékeny városnak kellett lennie. Évenként 41—57 esketés történt, melyből a mostani arány szerint a lakosságnak
fentebb kimutatott számára következtethetünk.
Az 1795-ik esztendőben vett egy: „Protocullumotcurator Nemes Kis István ur, az Eklésiákat illető Felséges Királyi
Parantsolatoknak a venerabilis Superintendentia és Traktus
currenseinek, nemkülönben a Consistorium Végzéseinek és
Rendeléseinek beirattatására". Ezen Protucullum 2-ik lapján
a következő jegyzés olvasható : „Midőn az ez előtt volt Könvy,
melyben ennek az Ekklésiának Rendtartásai és Dolgainak jó
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renddel való folytatására lett végzései feljegyeztettek, N. Tiszteletes Senior Ertsei Sámuel és Nemes Bajó Balázs ur halálok után nem találtatott: akkor azok a jegyzések, currensek
és Végzések, melyek az Eklésia Ládájában, de tsak darabokban kevés számmal találtattak, ide által írattattak. B. P. (Balogh Pál akkori egyik lelkész) által.
Mint ezen feljegyzésekből látható, a szalontai egyház már
akkor igen jó rendben volt, az isteni tiszteletre, vallásosságra,
iskolákra s az egyház ügyeinek helyes vezetésére nagy gondot fordított. A város és egyház ügyei nem voltak elválasztva,
sőt azokat ugyanazon egyének vezették. Ezt bizonyítja az
1775. ápril 28-án tartott gyűlés ezen határozata:
„Mivel a rendszerént tartandó Consistoriumokban az
egész Becsülletes Nemes Tanátsnak minden tagjai meg nem
jelenhetnek, azért az Ekklesia Curatorán kivül 3 esküdt személyek mindenkor jelen legyenek; a városiak közül 2 nemes, arra választott személyek".
1777 ápril 1-én elhatároztatott, hogy: „Minden 7 évet
meghaladott Férfi és Leány gyermekek az egész városban
Conscribáltassanak Esküdtek által . . . . oskolára szórhassanak . . . . a ki nem engedelmeskednék, büntetés alá
fogassék".
Az 1792 julius 29-én tartott gyűlés a Curátor fizetést:
„Mivel ő fojtatja az Ekklésia részére való Oeconomiát, mely
szántás, vetés, takarítás" 25 váltó forint, 6 köböl buza, 6
köböl aljgabonában továbbra is meghagyja. Ugyanezen gyűlés a Curátor és egyházfiak számadásának idejét Szent György
napról Gergely napra teszi át s elrendeli, hogy: „a kötelek
deszkák, zsindelyek és más dolgok, melyek az Ekklésiáé, a
templom kerítésében valamely arra a végre készítendő Conservatoriumban tartassanak".
1795. julius 26-án: „Hittel köteles Consistorialis tagokká
neveztettek és Lettek: Tek. Vármegye Preceptora Birizdó
András ur, ns. Lovassy Gergely ur, ns. Varga Pál, ns. Varga
István, Curátor ns. Kis István, Nótárius Ns. Nagy István, ns.
Megyeri Mihály, ns. Bődi István". Ugyanekkor elhatároztatott,
hogy a fiu és leányiskola részére 3 biblia vétessék, továbbá:
„Pünkösd előtt mind a fiuk, mind a lányok megkérdeztesse-
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nek a Templomban az Urvacsorával való élésre lett készíttetésekből az úgynevezett Agenda szerint".
1795 augusztus 30-án tartott gyűlés a vasárnap megünnepléséről intézkedik, amennyiben felkéri a városi tanácsot,
hogy: „a Piatzi almát, dohánt, sót, kenyeret árulókat intse
meg", hogy vasárnapon a délutáni isteni tisztelet végeztéig
semmit ne áruljanak.
1797. ápril 1-én tartott gyűlésen: „a Debreceni tanitás
módja elfogadtatott ezen Ekklésia oskolájára nézve s a Rektornak ajánltatott követés végett". Itt természetesen a mostani
gimnáziumnak megfelelő felsőbb iskola értendő, mert az
elemi iskolák tanrendjét a traktus határozta meg. Ugyanezen
gyűléshez a Preceptorok — elemi iskola tanítók — folyamodtak azért, hogy a mult esztendőre megadott 10 váltó forint fizetés javitás állandó legyen, de a Consistorium kijelentette, hogy ez a 10 váltó forint csak a szűk esztendőre való
tekintetből adatott, most még a folyó évre megadja, de azután csak az eddigi 30 váltó forint fizetés marad. — Ezen
Preceptorok a gimnáziumi nagyobb tanulók közül választattak, (Ilyen volt Arany János is) és a várostól kosztot kaptak
oly formán, hogy mindennap más háznál sorban főztek
számokra.
1801 ápril 6-án tartott gyűlés Kis Imre Rectornak utasításul adja, hogy mivel az Ekklésia elöljárói a közelebb mult
examenen nem voltak megelégedve a syntaxisták és gramatisták feleleteivel, ezentúl a nevezett két classisban reggel 8
órától 1 l-ig és d. u. 3—6-ig rendes órákat tartson s ugy reggel,
mint d. u. a tanítást énekléssel és könyörgéssel kezdje meg.
Mindezeket főként annak kitüntése végett soroltam fel,
hogy az egyház már ezen korban mily nagy gondot fordított az iskolákra s azok által a műveltség és vallásosság
előmozdítására.
. 1803 junius 23-án megállapittatott, hogy a gyűlések az
egyik lelkészi lakon tartassanak s érvényes határozat hozatalára legalább 8 tag jelenléte szükséges. Ugyanekkor: „Az
oskolai Preceptoroknak a lakodalmi és névnapi Kántálás helyett (mely eltöröltetett) rendelteit 30 v. forint és a Harangozás terhétől, a Templom ajtajai nyitogatási és zárogatási alól
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felszabadittattak." Ezzel együt tehát fizetésük 60 v. forint és
ellátás volt.
Ezen év december 3-án megállapittatott a harangozok
fizetése: „A kettőnek váltó forint 30, köböl buza 6, és a halotti harangozó pénznek fele, melyet hónaponként Rector uram
tartozik kiadni".
A népesség szaporodásával a tanköteles gyermekek száma
is növekedett, ez okból az 1804. ápril 2-án tartott gyűlés a következő határozatot hozta: „ A fiuk oskolájában levő Classisok formáján változást tenni szükséges, ezen kivül ujj classisnak való épületről is kell gondoskodni, tehát Committáltatik Ns Curator Lovassi Gergely uramnak, hogy 30.000 Tégláról, az épülethez való Fáról, vasról, mészről tégyen rendeléseket". Ugyanekkor Nemzetes Lovassi Sz. Gergely urnák
az Ur asztalához adódott ezüst pohár megköszönődött; továbbá az iskolát elhagyó gyermekek szülei megintetnek, hogy
gyermekeiket 12 esztendős korukig járassák iskolába, a ki
nem enged, atyja feladatik a vármegye tisztjéhez, hogy tetszése szerint megbüntettessék.
Az 1809 junius 15-én tartott gyűlésben a kántori állást
ideiglenesen Kállai János és Harsányi János tanítókkal töltötték be, oly formán, hogy mind az isteni tiszteleten, mind
a temetéseken felváltva szolgáljanak. Ez igy volt 1814-ig,
mikor a kántori hivatal a tanítóitól külön választatott s az
eddigi egyik tanitó Kállai János kántorrá választatott, azon
ígérettel, hogy lakásáról az egyház fog gondoskodni. A kántori conventió igy határoztatott: „Készpénz 45 Rforint, buza
12 köböl, alljgabona 6 köböl, fa 8 öl, só 50 font, fadgyu
12 font, széna 2 szekér, — a vásári fordulóban levő cantorális föld szaporittatik 1 zsákos földdel, a kenderéri fordulóban a cantorális föld végébe dülő 3 vékás földdel. A tengeri
föld marad, mely eddig is a Kántor föld volt". Ugy látszik
kántori lakásnak helyet sokáig nem találtak, mert az 1817.
évben vették meg özv. Bársony Ferencné, házát 250 váltó
forintért, mely ház Nagy utcában „napfeljöttére Kiss Gergely,
napnyugatra nótárius Papp József, délre pedig Bársony Mihály szomszédságukban esik". S mivel a ház árát akkor kifizetni nem tudták Lovassi Szakáll Gergelytől vettek fel Ál-
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dozö csütörtökön 200 váltó forintot. Minthogy pedig Bársony
Mihály kertje kerítését beljebb tette s ez által az egyház fundusából néhány lépést „via facti" elfoglalt, ns Balog Ferencz
főkurátorra bízatott, hogy a kerítést oda vissza tétesse, a hol
a Bársony Ferenc életében volt.
Milyen lehetett s mikor épült a szalontai reformátusok
első temploma, erre vonatkozólag semmi biztos adatunk nincs.
Rozvány György Szalonta monographiája II. füzetében a
szájhagyományra támaszkodva azt állítja, hogy már 1693-ban
a Csegéd utcán egy — órával is ellátott — tornyos fatemplomuk volt, mely egészen 1776-ig fenn állott, s csak akkor
építtetett fel szilárd anyagból mostani helyén a templom,
melynek fedele az 1847. évi tűzvészkor leégett. Jelzett müvében azt állítja, hogy 1738 május 7-én Bajó Mihály és öt
társa egy-egy üsző bornyut ajánlottak fel az Ekklésiának templom építési alapra és hogy: „Tiszteletes Ur ezen kegyes
ajándéktól indíttatva, megigéré, hogy ahhoz alkalmazott textussal motivált prédikációt tart mások buzgóságának felinditására. (A város házánál őrzött jegyzőkönyv)".
Nem tudom hol szerezhette ezen állításának alapját,
mert a városházán őrzött régi jegyzőkönyvben erről egy szó
sem található, Valószínűleg ezt is hagyományból vette, mint
szinte azt is, hogy a Bajó Mihályék példáján felbuzdulva sokan ajándékoztak az egyháznak egy-egy darab marhát, melyeket aztán a város legelőjén nyaraltattak, a lakosok pedig
kiteleltettek, az igy felnövelt jószágok árából tekintélyes öszszeg gyűlt be, melyből épitették volna 1776-ban az uj szilárd
templomot. De nem áll az sem, hogy a templomot 1776-ban
épitették, mert a régi jegyzőkönyvben 1756. február 2-án ez
van följegyezve: „Megpróbálván Ns. Megyeri Mihály ur keze
alatt levő uj Teplomunk épületére adakozott pénzeknek Laistromát, az eddig készpénzül percipiált 42889 magyar forintokról számot adván . . . . semmivel adós nem maradott.
Azonkívül azon Laistromot, megvizsgálván, találtunk olyanokat, az kik a mesterembereknek fizették. A nemes uraimék
adakozásával lett felsőbb summa 47857 magyar forint". Ha
már a templom építésre szánt adomány vagy tartozást nem
a pénz szedéssel megbízott Megyeri Mihálynak, hanem egye-
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nesen a mesterembereknek fizették, ez csak ugy történhetett
hogy a templomot már az előbbi években építették, 1755-ben
befejezték, a megvizsgált s helyesnek talált számadás terhe
alól a pénzkezelőt 1756. febr. 2-án végleg felmentették. Toronyórát 1757 elején csináltattak Debrecenben Aszalay János
órásmesterrel, még pedig ugy, hogy a görögöknek 4 esztendőre elengedték a boltárendát, s ennek fejében a görögök
tartoztak az óra árát megfizetni.1
Ezen állításomat bizonyítja azon körülmény is, hogy az
egyház levéltárában levő régi jegyzőkönyv első lapján az 1775
és 77. évekről több egyháztanácsi végzés van bevezetve,
de a templomra vonatkozólag nincs semmi, az pedig nem
képzelhető, hogy ilyen fontos ügyről semmi intézkedést ne
tettek volna, ha a templomot 1776—77-ben építették volna.
Az 1847. április 17-iki tűzvészkor a templom és toronytető leégett. Mint Arany János a városi jegyzőkönyvben leírja: „Az óramutató egy és fél órakor megállott, a torony
magas tetőalkotmánya ropogva omlott össze, a harangok
közül a két kisebb elolvadt, a második — az úgynevezett
ócska harangok fél oldala szinte elolvadván, maga a toronyba
feljáró helyen keresztül a torony alá leesett, de az alsó emelet boltozatán fenakadt. A templom belseje, minthogy ajtói
védelmezték, nem égett meg."
Dicséretre s az utódok hálájára méltó az akkori elöljáróság, mely e nagy romlás után első kötelességének tartotta
a középületek helyreállítását. Az április 24-én tartott népgyűlésen Kenyeres János főbiró előterjeszti, hogy: „a tüzkárosultak lakásaikból ki vannak zárva, Szent Egyházunkban isteni
tisztelet nem tartathatik, hogy a tüz által sújtott kebel sóhajtó
fohászát emelhesse jó Istenéhez, miután városunk háza, az
egyik lelkészlak, iskoláink tüz által megemésztettek, ezen középületek helyreállítása haladást nem szenvedhet." Ugyanazért
indítványozza, hogy a város tulajdonát képező Orosi puszta
egy harmadrésze bérbe adassék s a középületek helyreállítására felveendő kölcsön a haszonbérből törlesztessék: „mert
ily nagy csapás esetén a városnak és Ekklésiának egybe1

A város levéltárában levő okmány szerint.
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olvadni kelletik." Az indítvány egyhangúlag elfogadtatván, nt.
Balogh Péter esperes és Balogh Mihály nemesek hadnagya
megbízattak, hogy Debrecenből a Superintendentia pénztárából legalább 3000 pengő forint kölcsönt hozzanak. — Ezen
kölcsönt megnyerték, de mivel nem volt elég, junius 8-án
a főiskolától vettek fel 7500 váltó forintot, majd augusztusban
Péczeli József tanártól ugyanolyan összeget.
A templom és torony tervének elkészítésére Szász József
megyei főmérnököt kérték fel, a ki azt véleményezte, hogy a

Ref. templom.

templom fala a tégla boltozatot meg nem birja, sőt ez veszélyes, azért deszka boltozattal helyettesítendő. — A tervet
csakugyan igy készítette el, melyet aztán az 1847. május 29.
tartott gyűlésen elfogadtak, ugyanekkor Szász József főmérnökkel az építésre meg is alkudtak oly feltétellel, hogy: „a
templom és torony mindenféle munkájáért, ahhoz való anyagokért — kivévén a cserepet, téglát, homokot, miket a Szent
Egyház Elöljárósága fog adni, — tízezer ezüst forintot fizet-
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nek." — A mérnök által veendő fákat négy mértföldnél nem
nagyobb távolságról hazaszállítják ; a vállalkozó pedig köteles
az 1847. évben a tornyot tökéletesen elkészíteni, hogy még
azon év őszén abban isteni tiszteletet tarthassanak. A templom hossza kívülről 52 méter, szélessége 18 méter. Keleti
végén oszlop csarnoka volt, de ezen oszlopokat 1865-ben
lebontották s a falat az oszlopok alapjára kitették, miáltal a
templom mostani nagyságát elérte.
Az elolvadt harangok helyett három nagyobbat öntettek
Nagyváradon Horner Henrik által, ki az érc fontját 1 forint
54 krajcárba számította váltó cédulában s a régi harangok
anyagát 1 frt 6 krajcárba átvette. Augusztus 29-én megállapították, hogy a nagy harang 16, a középső 8, a kisebb 4
mázsa sulyu legyen, mindeniken következő körirattal: „A
nagyszalontai helvét hitvallású egyház közköltségén 1847. évben az április 17-én történt nagy tűzvész következtében öntetett Horner Henrik által Nagyváradon," ezenkívül a város
címere is ráöntendő. 1883-ban a nagy harang megrepedt s
ekkor elhatározták, hogy közadakozásból nagyobb és összhangzó harangokat fognak készíttetni s a lelkészek által tett
felhívásnak oly szép eredménye lett, hogy igen kevés idő alatt
3618 forint gyűlt össze, melyhez hozzájárultak többen a város
más vallású lakosai közül is. Ezen összegből készült a jelenlegi két nagyobb harang, a régiek közül a középnagyságú
meghagyatott, mint legkisebb. A nagyobb 1237 kiló Es, a
középső 695 kiló G, a kisebb 489 kiló B hangú.
Az órát 350 forintért még 1847-ben készíttették s azóta
többször javíttatták. — A 24 változatú orgonát Jónás István
készítette 3400 forintért 1856-ban, átvétetett azon év szeptember 10-én káptalani karmester Dolegni Vilmos és a kapucinusok orgonistája Metz Ádám szakértők jelenlétében. A szakértők kinyilvánították, hogy az orgona célnak megfelelő, erős
hangú, különösen kedvesek a fisharmonika, tremolo és flóta
változatok.
Első orgonista kántorrá választatott Sebők Lajos Fülöpszállásról.
Az ő halála után 1892-ben Nagy András helybeli tanitó, a kinek debreceni kántorrá történt választatása után 1897-ben Vasváry Béla dévaványai tanitó hivattatott meg, a ki jelenleg is működik.
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Az egyház birtokában következő urasztali felszerelvények vannak:
1. Egy talpas pohár, ezüstből, kivül-belül gazdagon aranyozva,
talpa levélszerü arabeszkkel, pohara dombor mivű ezüst díszítéssel;
talpán T G ötvös jegy, a' pohár tetején e' felirat: E szentedény keszitettett a neme-s szalontai ecclesia számára: tiszteletes: Győri János
praedikatorsagaban Szal. Kis János hadnagysagaban: Anno: Dni 1710.
Mens : Augusto:
2. Egy talpas pohár, ezüstből, — kivíilbelől vékonyan aranyozva,
talpa virágos arabeszkkel, pohara vésett ezüst díszítéssel, felső részén
e felirattal: Ez Pohárt a Nagy-Szalontai Refor : Sz: Eklésia Tiszte:
Lovasi Péter Ur Prédikátorságában Renováltatta: Melynek Ezüstinek 3
d:it N Fónagy István Ur Ajándékozta Anno 1744.

Ref. egyházi edények.
3. A 2. alatt jelzéttel tetjesen egyenlő pohár e felirattal: Az Isten
Ekklésiájához való Jó indulatból Ns. Ntes. és Vzlő Lovasi Szakái Gergélly Ur és Hitvesse Potor Sára A Sz Sz: készíttették e Poharat a
magok tulajdon költségeken a N. Szalontai Reform. Sz: Ekklésia Számára, T,tes: Balog Pál és T,tes Lengyel Josef Urnák Pprédikátorságában 1804-dik Esztb:
4. Egy ezüst tányér, belülről aranyozva, hátlapján e felirattal:
E tálacska a N: Szalontai R Sz: Ekklesiá: hoz vagy is az Uri Sz:
Asztalhoz, az: közönséges jobul az előbbeni kisseb formabul, több
Materiat adva hozzaja annyi quantitasra T: Lovasi Peter Ur Predikatorsa: N: Kertmegi János Uram Bíróságában készíttetett Anno 1741.
5. Négy cin-kanna, mindenike füllel és sarkas fedéllel; e kannák
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közül a' két nagyobb, egészen egyforma, — tartó lábait 3 oroszlánfő,
fedelét pedig, 3 kicsinyét önmagából tápláló pelikán (dombormüben)
disziti; az egyiknek felirata: Ecclesia N. Szalontaiensis proprys Comitatibus habét 1741 ; — a' másiknak: Egregius, D : Gáspár Győri, Ord :
J : Comitatu : Bihariensis Jurasz: cum sua N. Anna, Garzó, Eccl. Ref.
Magnó, Szalonta: obtéterunt Mense Augusto 1741.; a' kisebbik czinkanna felirata: N. Szalonta Várossáé, a — vagy — is Ekklesiáé, Conferálta N. Kertmegi Ján. Ur. Tiszt. Zemlényi Ferencz Ur. Praed. 1736.;
a' legkisebb czinkanna felirata ez: A N. Szalontai Sz. Eklesia számára
kegyes indulatból vette Ns. Nts. és Vzlő. Lovasi Szakái Gergely Ur.
1800-dik esztendőb.

Ref. egyházi edények.
6. Egy zöldmázos cserép-kanna, — melyet Jót Péter szalontai
fazekas készített 1841.
7. Egy négyszögletű asztalterítő, zöld bársonyból, sarkain és közepén aranynyal kivarrva, arany rojttal, e felirattal: a' n.szalontai sz.
Eklesia számára, több jóltevők adakozásából készíttetett 1821; — egy
hosszúkás teritő zölt bársonyból, arany rojttal, sarkain Ns. B. F. és
N. J. jegygyei 1832 ; ns. Balogh Ferencz és neje Nagy Juliána ajándéka ;
egy asztalterítő, piros selyem alapra, csipke anyagból, Lovassy Ferencné
ajándéka 1861; — egy asztalterítő fehér perkálból stikkelve, Mados
Miklósné ajándéka 1861; — egy négyszögű és egy hosszúkás fehér
abrosz.
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8. Keresztelőedényül, egy tál és kanna china ezüstből s. Balogh
János ajándéka 1866.
9. Egy talpas ezüst pohár, melyet Csorvássy István adományozott 1898-ban.
Emlitésre méltó, hogy az urasztalához való 3 poharat újból aranyoztatta, az urasztalát zöld posztóval, a szószéket zöld bársonnyal
bevonatta S. Balogh Mihály 1882-ben.
1897-ben Szikszay Lajos ügyvéd és neje Fónagy Aranka az urasztalát bordószínű posztóval, a szószéket aranyrojtos bordó bársonynyal bevonatta, utóbbin arannyal hímezve „Magasztaljátok az Urat
Zsolt. XXXIV."
Ugyanekkor Ercsey Ernőné arannyal hímzett bordó bársony keresztelő edény teritőt adományozott.

Jelenleg az egyház kormányzását — a hivatalára idősebb lelkész vezetése alatt — a 36 tagból álló presbitérium
intézi. Az iskolai ügyek vezetése, mint iskolaszéki elnökre, a
hivatalában ifjabb lelkészre van bizva. Fentart az egyház 7
fiu és 6 leányiskolát, ezenkívül a vallástanitásról gondoskodik a községi 4 osztályú gimnáziumban, két tanyai s az
iparos tanulók iskolájában.
Az egyház alapitványainak összege 1905. december hó
31-én volt 65400 korona 55 fillér.
Lelkek száma az 1905. december 31-én 12038. — Az
1905-ik évben született 210 fi, 190 nő = 400, meghalt 167
fi, 165 nő — 332; megesküdött 89 pár.
Róm. kat.

egyház. Szalontán a mult század derekáig, illetve a
Bach-korszak beköszöntéséig alig volt néhány katolikus. —
Bikácsnak volt a filiáleja, a hivek száma 3—25 közt váltakozott,
de 1855-ben az ide jött hivatalnokok által egyszerre 106-ra
emelkedett. Számukat jelentékenyen gyarapították 1863-ban
az éhínség elől menekülő, jórészt kecskeméti lakosok, kik a
ref. szalontai népnél igaz felebaráti könyörületre találtak, s
legnagyobb részt állandóan meg is telepedtek városunkban.
A város külön temető helyet adott számukra, melynek
ünnepélyes megáldásakor a felekezeti türelem megkapó bizonyságául a ref. templom harangjai minden felkérés nélkül
közreműködtek. Szaniszló Ferenc váradi püspök 1866-ban
iskola helyiségül a városháza mellett megvett egy házat,
melyet a következő években utódja, Lipovniczky István meg-
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felelően átalakíttatott s megengedte, hogy az isteni tiszteleteket benne tarthassák meg.
1870-ben a váradi káptalan, kerületi papság és hivek
adományából templom számára telket vásároltak, de csak
1875-ben fogtak hozzá az építéshez és 1876. augusztus 20-án
szentelték fel Sz. István első magyar királyunk tiszteletére.
Minden vasár- és ünnepnapon Váradról jött ki pap az isteni

Róm. kat. templom.

tisztelet végzésére. Önálló plébánia felállítása érdekében nemsokára lelkész laknak házat vásároltak. Szalontához, mint
anya egyházhoz csatoltattak: Geszt, Madarász, Marciháza,
Mezőgyán, Oláh-Homorog, Zsadány, Ant, Bajj, Ilye, Keményfok, Tamásda a hozzájuk tartozó pusztákkal és tanyákkal.
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Miután a püspökség nemcsak a templom felépítéséről,
hanem a lelkész ellátásáról is gondoskodott, Szalonta püspöki szabad adományozásu anyaegyházzá emelkedett. Első
plébánosnak a püspök Vitkovszky Flóriánt nevezte ki. A hívek száma ez idő szerint 1069, az 1905. évben megkereszteltetett 73, meghalt 53, házasságot kötött 4 pár.1
Baptista

hitközség. A pietizmusra hajló köznépben régtől fogva
voltak kivei az Alföldön a baptista és nazarénus tanoknak.
Titkon, leginkább az éjszaka oltalma alatt tartották gyülekezeteiket; külsőleg valamelyik bevett vallás hívei közé tartoz-

Baptista imaház.

tak. Mikor a törvény megengedte a felekezet nélküliséget, ott
hagyták egyházukat, s önálló hitközségekké szervezkedtek.
A szalontai baptista hitközséget Mayer Henrik németországi
hitszónok alapította meg 1875-ben 8 taggal. A hitközségnek
jelenleg 88 tagja van, azonban 130-an is voltak, de egyrészök elköltözött másrészök pedig áttért a nazarénus vallásra.
1883-ban készült az első imaház a Kiscsegőd-utcán, mely
most a függetlenségi népköré; 1903-ban épült a mostani
diszes imaház, — közadakozásból. Elöljárók: Tóth Mihály
1

Az adatokat a nagyszalontai r. k. plébánia tört.-ből vettem.
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hitszónok, Pajer Sándor, Dómján Mihály, diakónus pénztárnokok, Hajdú Bálint, Tóth István, Gulyás Ferencz, Vass
János. — Vannak még bibliai gyermek-tanitók is ugy a fiuk,
mint a leányok számára.
Van énekkaruk is, melynek vezetője ifj. Kőrösy János.
Zsidó

hitközség. Nagyszalonta zsidóságának története 1850-ben
kezdődik. Voltak azelőtt is zsidók Nagyszalontán, de csak
elenyésző csekély számmal. 1854-ben veszi kezdetét a zsidó
felekezeti anyakönyvvezetés.
1856-ban már méltók voltak a „hitközség" elnevezésre,
mert nemcsak azon elnevezéssel járó terheket voltak képesek
elviselni, hanem templomot is épitettek, melynek alapitója
Sternthal Pinchasz (Ábrahám) volt.
Ekkortájt körülbelül 150 zsidó lélek lakhatott Szalontán.
Ugyanebben az időben alakult meg a szent-egylet
(Chevra-Kaddisa) Czinczár Sándor elnöklete alatt.
1869. végén a Magyar-zsidók országos kongreszusa
előtt a nagyszalontai és tenkei járásban lakó zsidók Sternthal
Adolfot választották meg képviselőnek, aki a kongreszuson
a kongreszusi alapon álló képviselők sorába lépett és igy a
nagyszalontai izr. hitközség is ezen alapon áll azóta.
1872-ben Sternthal Adolf elnöklete alatt épült fel egy
VI osztályú felekezeti elemi iskola.
1879. őszén alakul a nagyszalontai izr. nőegylet Sternthal Bernátné elnöklete alatt, mely egyesület a humanitásnak
egyik legkiválóbb alkotása és az igaz, nemes emberbaráti
törekvésnek felel meg. Jelenlegi elnöke Sternthal Farkasné.
Ugyanebben az évben foglalja el május hó 5-én h.
rabbi és anyakönyvvezetői állását Fried József. Állásának elfoglalásával lép a szalontai izr. hitközség az anyahitközségek
sorába, mikor is a szalontai járásban lakó zsidók csatlakoznak hozzája és ezen időtől kezdve lesznek az anyakönyvek
helyesen kezelve.
1885. évi szeptember 13-án 1924. eln. szám alatt kelt
vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszternek körrendelete
értelmében a következő községek csatoltattak a nagyszalontai
izr. hitközséghez: a nagyszalontai járásból: Ilye, Bajj, Erdő-
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Gyarak, Árpád, Madarász, Tulka és O.-Homorog, a cséffai
járásból: Cséffa, Mezőgyán, Geszt, Marcziháza, Inánd, Gyapjú,
Bikács és Nyárszeg községek. Az anyahitközségben tartott
kerületi gyűlésen Fried Józsefet választják egyhangúlag kerületi anyakönyvvezetőnek, mely választás később a vallás és
közokt. miniszter által jóvá hagyatott.
1886-ban választatott meg Dr. Becher Áron hitközségi
elnöknek, elnöklésének első évében épült fel az uj templom.
A szép stilben épült templomot Székely Mihály építész tervrajza után Borbély János építőmester készítette.

Zsidó templom.

Az uj templom, mely dr. Becher Áron és a nagyszalontai zsidók áldozatkészségének emlékezetes diadaljele, 1886.
szeptember 2C-án lett felavatva dr. Rosenberg Sándor és
Fried József által. Ezen uj hajlékba uj szellem is költözött.
Az istentisztelet mindjobban kezd magyarosodni, hol Isten
igéjét a haza javáért és az Uralkodó jóléteérti fohászt édes
magyar hazánk nyelvén hirdetik.
Dr. Becher Áron a legnagyobb eréllyel és lelkesedéssel,
önfeláldozóan fáradozik a hitközség ügyeinek javításán, a hitélet felfrissítésén már két évtized óta.
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1885-ben lett ujjá szervezve a Szentegylet is. Czinczár
Mór ekkor állott az élére a szentegyletnek és buzgó törekvésének, áldásos működésének köszönhető, hogy a Szentegylet a mintaegyletek közé sorolható.
A szalontai izr. hitközségnek ma már 150 adófizető
tagja van, ami körülbelül 900 léleknek felel meg, igy tehát
a szaporodás 1850-től 1906-ig 750 lélek.
Ez évi költségvetés 13000 koronára rug.
A nagyszalontai izr. kitközség a haladás, a fejlődés utján van. Telve reménnyel és bizalommal duzzadó vitorlákkal
halad előre."
A felsorolt egyházakon kivül van még 98 ág. ev., 30
gör. kat., 798 gör. kel. és 10 unitárius, de szervezett hitközségük nincsen, mint a többi alföldi városban, Szalontán is
van néhány nazarénus. Általában a lakosság egymás vallása
iránt rendkívül türelmes, vallási villongás, gyűlölködés köztük
nincsen, mert mindenki tudja, hogy ha különböző módon
imádkozunk is, egy Atyának vagyunk gyermekei.
1

Fried József h. rabbi szíves közlése.

Közoktatás ügy.
Irta: Tatár Balázs.

Nagyszalontán az oktatás kezdete, az iskolák alapítása,
összeesik a város alapításával. Mikor a szilaj indulatu, zabolátlan hajdúk a harci riadók és kóbor élet után békés tűzhelyet alapítanak, hajlékra találnak közöttük az iskolák is.
Ösmerve a hajdúk történetét, tudva azt, hogy népoktatásról a 17. század elején alig lehet szó, az első pillanatra ez
az állítás talán merésznek is tűnik fel, de indokolt lesz, mihelyt tekintetbe vesszük, hogy a hajdúk reformátusok voltak.
A protestantizmus pedig életének ezen első, nehéz idejében
érezte és belátta azt, hogy abban a nagy harcban, melyet
megmaradásáért az uralkodó katolicizmussal kellett megvívnia,
leghatalmasabb fegyvere, lételének éltető gyökere, fennállásának, terjedésének igazi biztositéka az iskolákban van lefektetve s éppen azért ahol az egyház megvetette lábát, művelni
kezdte azonnal az egyház veteményes kertjét, az iskolát. A
reformáció szelleme, egyház és iskola, lelkészi és tanitói hivatal között nem is ismert lényeges különbséget, mindkettőnek
feladatát lényegében egynek tartotta, egyik a másiknak kiegészítője, erősitője volt. Az a közvetlenség, mellyel a hivek az
isteni tiszteletben részt vettek, az isteni tisztelet magyar nyelve,
a zsoltárok, a szentírás ismeretének feltétlen szükséges volta
miatt, minden egyház mellett kellett iskolának is lenni, hol a
hivek az irást, olvasást megtanulhassák, a hitelveket megismerhessék, a zsoltárokat, a szent irást olvashassák.
Már pedig a hajdúknak a letelepülés első éveiben is
volt lelkészük, szervezett egyházuk s igy nem hiányozhatott
az iskola sem. A letelepülés után alig egy negyed századdal
már irott okmány szól a szalontai scholáról, de hogy ez már
jóval előbb is fenállott, arra elég biztosíték az, hogy ez idő
tájt Nagyváradon hires, virágzó protestáns iskola volt, mely
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a maga hivatását messze vidéken éreztette s melynek figyelmét Szalonta, mint tisztán református község bizonyára nem
kerülte el.
Mihelyt a település első nehézségein tul voltak, mihelyt
alkalmas volt itt a talaj arra, hogy egyház községet szervezzenek, bizonyára második lépés az iskolák alapítása volt,
annyival is inkább, mert mint kiváltságos jogokkal felruházott,
az erdélyi fejedelemség alá tartozó hely, teljes politikai és
lelki szabadságot élvezve az iskolák felállítása semmi akadályba nem ütközött.
Ezen iskolák szervezetét, működését természetesen nem
lehet és nem szabad a mai szemmel nézni. Először maga a
lelkész volt a tanitó is, később, mint máshol is történt, a
legközelebbi főiskolából, itt tehát a nagyváradiból jöttek ki
lelki tanítók, kik itt 2—3 évet tanítóskodással eltöltve némi
kis megtakarított pénzzel mehettek vissza felsőbb tanulmányaik folytatására. Meghatározott tantervről ez időben még
szó sem lehet. Az iskola kizárólag az egyház szolgálatában
áll, fősúlyt a vallás oktatásra fekteti, ennek kiegészítői a
zsoltárok, imádságok a reáliákból — de csak kis mértékben
s már ez az iskola fejletségére mutat, a számtan elemei. A
népesség szaporodtával, a község fejlődésével tágult ezen iskolák köre is. A dolog természete szerint ezek az iskolák
kezdetben vegyesek és osztatlanok voltak. A század közepe
táján azonban már külön mederben haladt a fiuk s leányok
tanítása, ezeké önálló külön tanítók vezetése alatt, a fiuké
pedig külön, mint alapja a század végén már nagy fejlettségű
partikulának.
A békés élet, a zavartalan fejlődés, azonban nem sokáig
tart. 1658-ban maguk a lakosok égetik fel vagyonos viruló
községüket, elbujdosnak, puszta és rom lesz a hajdúk
büszke fészke.
Ha teljesen nem szűnik is meg a község élete, nem a
régi pezsgő erőtől duzzadó község az, csak vegetál. Mint
határszéli hely a folytonos harcok tüzvonalába esik, nem fejlődhetik, örül ha életét máról-holnapra megtarthatja. S ami
bennünket tárgyunk szempontjából érdekel, megszűnik a váradi főiskola, s igy az a közvetlen erő forrás vész el Sza-
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lontára nézve, honnan eddig kultur szükségleteit kielégíthette.
Csak az 17. század utolsó éveiben kel igazán életre
Szalonta, de nemsokára lezajlik a Rákóczi szabadságharca,
melynek hullámai Szalontát is erősen érintették. Hogy az időben mi volt az iskolákkal nem is kutatjuk. A létfentartás nehéz harcaiban bizonyára hallgattak a múzsák.
Végre elcsendesül a harci zaj, nyugodtan láthatnak szűkebb hazájuk uj életre keltéséhez. Berendezkednek a csendes
polgári élethez, gondoskodhatnak lelki szükségleteikről, templomot építenek, iskolát állítanak. De a lelki élet korlátlan
szabadságának vége. Nincsen többé kivételes helyzetük, őket
is érinti, a többi protestáns helyekkel együtt, ők is érzik annak az uralkodó áramlatnak a súlyát, amely a 18. században a protestánsok szabad vallás gyakorlata ellen a kormányzó hatalom körében egész II. Józsefig meg volt. S ha
az egyház szenvedett, kétszeresen szenvedtek az iskolák, hiszen ezeknek nem csak alapitója, hanem éltető lelke, fentartója egyedül az egyház volt. Maga az uralkodó államhatalom
a község művelődésével egyáltalán nem törődött. Eltekintve
ezen idők örökös harci állapotától, a nép mivelődése a
politikai és rendélet céljainak körén kivül esett, sőt e célokkal
ellenkezésben is állott; a nép csak contribuens volt s mint
ilyen, akadémikus szánakozás tárgya. Hogy ennek a misera
plebsnek a sötétségből való kiemelése politikai és közgazdasági feladat, annak sejtelme csak a 18. század után kezd
felderengeni a kormány körökben. (Fináczy).
A nevelés és iskolázás kizárólag az egyház kezében
volt letéve. Más mint felekezeti iskola el nem volt képzelhető.
Az egyház szabja meg az iskolák tantervét, rendtartását,
gondoskodik a tanitók képzéséről, gyakorolja a lelkészek utján a legfőbb felügyeletet. De csak a század két első évtizedében. Ekkor — legalább a protestánsokra nézve megváltozik a helyzet.
Az 1715. évi LXXIV. t. c. kimondja, hogy „az egyházi
avagy világi ifjúság számára bárkik által alapított semináriumok, conviktusok és collegiumok fölött való legfelsőbb
felügyeleti jog" az államot illeti meg.
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Ennek szigorú végrehajtása azonban legalább a katolikus intézetekkel szemben egyelőre elmaradt, mert ezen iskolák érdekei azonosak voltak a katolikus állam érdekeivel.
De a protestáns hitfelekezetek iskoláit az artikuláris törvények
alapján nem ugyan tanügyi, hanem felekezeti és sokszor politikai inditó okból a legapróbb részletekig menő ellenőrzésnek
és felügyeletnek vetette alá a közhatalom.
A protestáns iskolák mint az általános emberi és korlátlan lelkiismereti szabadság elvének buzgó harcosai — eltekintve a felekezeti ellentéttől is — az államhatalom abszolutisztikus törekvéseivel szemben mindenha erős ellentétes lábon állottak, természetes dolog tehát, hogy a kormány beavatkozása a prot. nevelés ügybe, nem annak erősbitését, hanem mindig korlátozását tűzte ki célul.
Hiába voltak törvények, melyek a protestánsok jogait
biztosították, helyzetük legtöbbször csak megtűrt volt. A szabad vallás gyakorlat érdekében hozott törvények az azokban
lefektetett jogok, csak írott malaszt voltak, amelyeket a mindenkori hatalom saját érdekében magyarázott, de igazi intentiójuk értelmében soha végre nem hajtott.
Elnyomatás, zaklatás, sokszor üldözés, legjobb esetben
teljes mellőzés, ez volt a prot. egyházak és iskolák sorsa a
18. század utolsó évtizedeig. Jelszó a teljes különválasztás,
a protestánsok inferioris helyzetének állandósítása oly célból,
hogy a kiéheztetés és lenyügözés processusaiban elsenyvedjenek, ha meghajolni nem akarnak.
Ebben a közös sorsban volt része Szalontának is, ebbe
a milieube kell Szalonta régebbi közoktatás ügyét is helyeznünk.
Ilyen viszonyok között, melyeket Szalonta pusztulása
előzött meg, már a 18. század elején az oktatás olyan fokáról találunk irott okmányokat, amit csak az magyarázhat meg,
hogy itt a nevelés ügy már az előző században erős lendületet vett.
A fiu és leány gyermekek tanítása az elemi fokon el
volt választva egymástól. Már 1714-ben külön leánytanitó
fizetését állapítja meg a község, ezt megelőzőleg pedig —
de az irás külseje után ítélve —valószínűleg későbbi (1741.)
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időből tanítónő fizetés levelét találjuk feljegyezve. Érdekességénél fogva szószerint közöljük mind kettőt. 1. (1714. évből)
„Leányokat scholában tanitó személynek salláriuma. Az olvasóktól külön-külön 3, idest három máriás. A catechistáktul 16
poltura idest 78 dr. Sabathale fél véka Debrc. avagy egy
vika aljgabona". II. (Az előbbinél későbbi irás, valószínűleg
1741-ből.) „Tanétó Aszszony salláriuma. Minden leánytul fél
Posonyi véka buza, tetezve. Soltáros és Eöreg catecismust
tanuló leánytul 68 dinár. Olvasó leánytul 48. Syllabisalótul és
Ábécéstül 24. Kender vetés, dinnye vetés is, ugy ha föld
találtatik kukoricát is vetünk".
Ez a két fizetés levél élénk világot vet Szalonta ez időbeli tanügyi állapotára. Legelső, ami feltűnik, hogy mind a
két — a dotacióra egymástól lényegesen elütő — fizetéslevél határozottan leány tanítóról beszél. Tehát már e század
elején a fiuk és leányok külön nyernek oktatást. — Sokat
mondó jelenség ez akkor, midőn a 60 évvel később végzett
conscriptió szerint a bejelentett 2845 népiskola közül külön
leányiskola alig 20 helyen van. A legtöbb helyen nemhogy
külön leányiskola nincs, hanem nincsen külön iskolaterem
sem. A tanitó, legtöbbször egyszemélyben jegyző is, egy szobában tanítja kor és nem különbség nélkül a gyermekeket,
s ez a szoba gyakran nem kevés tagu családjának a lakó
szobája is. Itt pedig már nincsenek vegyes iskolák, s a lányok tanítására állandó tanítók vannak alkalmazva.
Ezek a leányiskolák, ha nem voltak is teljesen megosztottak, de nem voltak osztatlanok sem. A két fizetés levél
közt levő különbség igazolja, hogy nem csak egy leányiskola •
volt; bár tanítónőről a későbbi feljegyzésekben nincsen szó,
de mivel ezután is mindig leánytanitókról szólanak a jegyzőkönyvek, bizonyos, hogyha nem is osztály szerint teljesen
elkülönítve, de legalább is előhaladottságuk szerint két csoportra osztva nyertek oktatást. A tanítónő alkalmazása talán
csak kísérlet volt, de nagyon fejlett paedagogiai érzékre vall.
Később látni fogjuk, hogy meglehetős korán igyekeztek az
iskolát összhangzásba hozni az élettel s a növendékeket az
elméleti tárgyakon kivül a gyakorlati élet szükségleteivel is
megismertetni; azt célozhatta az a kísérlet is, hogy a leányok
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a rendes tárgyak mellett a kézimunkában, a házi dolgokban,
konyha kertészetben is oktatást nyerjenek.
A rendes tárgyakról a női fizetés levél ad felvilágosítást.
Tanították e szerint az irást, olvasást, zsoltárokat, cathecismust. A szellem tehát ugyanaz, ami a mult században, a hit
szolgálata a fődolog. A tantervben változás csak később, a
Ratio Educationis hatása alatt állhatott be.
A leányiskolák későbbi fejlődéséről nincs adatunk. —
Természetszerűleg alkalmazkodni kellett ezeknek a város fejlődéséhez, a növendékek számához szaporítani kellett időről-

Ref. leány-iskola.

időre az osztályokat, a leánytanitók létszámát. De hogy mikor történtek ezek, nem tudjuk. Mindössze egy jegyzőkönyv
van még a legújabb korig, amelyben a város a lelkészek és
leánytanitók fizetését emeli. Ez is csak annyit árul el, hogy
több leánytanitó volt, s hogy fizetésük már a 18. században változott, mert olyan tételek megváltásáról van szó, melyek
az eddig közölt fizetési levelekben nincsenek. Mivel ez képezi sok tekintetben alapját a mai fizetés rendszernek, ezt is
közöljük: 1853. április 4. G. A leánytanitók fizetése:
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Készpénz 100 p. forint. Buza 30 köböl. Alljgabona 10
köböl. Két szekér széna helyet 20 p. forint.- Nyolc öl fa h.
48 f., gyertya h. 5 f., 50 font só h. 4 f. Tavasz föld h. 8
forint. Az őszivetés alá való földek tovább használata.
Az alkalmazott tanitókat a község fizette ugyan, a község állapította meg fizetésöket is s általában az iskolákat a
község tartja fenn, de azért ezeknek jellege mindvégig tisztán felekezeti. — Az egyház gyakorolja a tanítás felett a felügyeletet, állapítja meg az iskolai törvényeket, tantervet. De
ez természetes is. Ez időben s még ezután is sokáig a község és egyház nem volt a mai értelemben külön álló testület, legalább anyagi téren nem.
Nemcsak a tanítók, a lelkészek is a várostól húzták
fizetésüket. Sajátságos jelenség, amelynek oka a fiu tanítás
rendszerében keresendő, minden valószínűség szerint az, hogy
a leány tanítók jobban voltak mindig díjazva, mint a fiu tanítók. Ez a fizetésbeli különbség a legújabb korig megmaradt, sőt meg van ma is, s a tanítótestületben mintegy az
érdem jutalmazása, magasabb fizetési osztályba való előléptetés volt az, ha a fitanitó ieánytanitói katedrát nyerhetett el.
A fiu iskolák a lányokétól elkülönítve önállóan, más
rendszer szerint fejlődtek ki. Keletkezésük amazokéval természetesen egyidejű, de mihelyt a vegyes iskolák megszűnnek,
fejlődésük más irányt vesz. A lányiskoláknál mindjárt állandó
tanszékeket szerveznek, miről a fiu iskolákban a 19. század
közepéig szó sincs.
E sajátságos jelenségek okát azonban nem abban kell
keresnünk, mintha a fiuk oktatására kevesebb súlyt fektettek
volna, mint a leányokéra, hanem abban a rendszerben, mely
ez időben s még utánna két évszázadon át prot. iskolákban
uralkodó volt.
A protestáns főiskoláknak legfőbb céljuk a theologia, a
theologiai tanulmányok betetőzésének pedig szinte elengedhetetlen feltétele volt a külföldi theologiák látogatása.
Hogy az erre szükséges anyagi erőt a szegény tanulók
is megszerezhessék, szervezték a nagyobb községekben az ittott még a mult század végén is meglevő u. n. rectoriákat.
A theologusokat ugyanis kiküldötték a vidéki egyházak isko-
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Iáiba, mint ideiglenes tanítókat, kik 2—3—4 évi tanítóskodás
után megtakarított pénzükkel mentek vissza tanulmányaik
folytatására.
Ezzel kettős célt értek el; először a rektornak módja
volt a külföldi akadémiák meglátogatására szükséges anyagi
eszközök legalább részben való megszerzésére, másodszor ez
uton tudtak messze vidékek tanitéi ügyében bizonyos egyformaságot behozni, ami az iskolák színvonalának emelésére a
prot. nevelésügy hatásának fokozására első rangú befolyást
gyakorolt.
Igy történt, hogy a 17. és 18. században egész Magyyarország nép- és közoktatása a sárospataki és debreceni főiskolák hatása alatt állott. Ezek az Alma materek bocsájtják
szét, mint megannyi rajokat az egyházakba a lelkészeket,
iskolákba a rektorokat, praeceptorokat.
Az anya iskolákban magukba szívott szellemet viszik
ezek szét mindenfelé, annak tradíciói szerint vezetik egyházaikat, iskoláikat. Amit e főiskolákban láttak, elsajátítottak,
igyekeznek azt kicsinyített mértékben uj, önálló hivatásukban
is megvalósítani. Erre nemcsak a traditio, hanem a törvény
is kötelezte őket, mert a vidéki iskolákba kiküldött rektorokat, pl. Debrecenben szigorúan kötelezték arra, hogy a vidéki
iskolákban szorosan a debreceni módszerhez fognak alkalmazkodni.
Természetesen dolog tehát, ha az ezen rektorok vezetése alatt álló iskolák tanterve, tanítási és fegyelmi rendszere
az anya iskola hatása alatt áll, legtöbbször annak a körülményekhez alkalmazott kicsinyített mása.
Innen van az, hogy a már emiitett conscriptió alkalmával sok iskola a maga működésének megértetésére elégségesnek tartja kijelenteni, hogy „a tanítási norma ugyanaz,
mely a helvét hitvallásnak debreceni kollégiumában el van
fogadva". Hogyan jöttek létre ezek az iskolák ?
Mikor az egyház fejlődésével a növendékek száma
megszaporodott s már a lelkész egy maga nem bírt kettős
hivatásának megfelelni, az anya iskolából kapott a község
rektorokat, a felső tanfolyam hallgatói közül, kik a tanítást
aztán önállóan teljesítették.
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Nagyobb községekben már egy rektor sem volt elég,
ezeknek jöttek segitőkül praeceptorok, alsóbb osztályú növendékek, kik az ő felügyelete alatt tanították az elemi osztályokat. Lassankint ezek az alsófoku iskolák tantárgyaik körébe felvették a gimn. oktatás tárgyait is, s lett a nevük
akadémiai promotió vagy partikula.
Ezek a partikulák sem önálló gimnáziumok, sem elemi
iskolák nem voltak, hanem a kettő vegyitéke.
Az irás és olvasástól kezdve a partikula fejlettsége szerint a latin, görög, héber nyelv és theologiai tárgyakig oktatást nyerhettek az arra való növendékek, ugy, hogy kevés
előkészültség után mehettek a főiskolába tógátus diákoknak.
Ilyen szervezettel fejlődött ki a fiuk oktatása Szalontán
is. Hogy meddig volt tisztán elemi iskola, mikor lett diákos
iskolává, melyben már a latin nyelv elemeit is tanították s
mikor lett schólává, igazi patrikulává nem állapithatjuk meg.
Bizonyos, hogy a közeli nagyváradi hatalmas prot. iskola már a 17. század elején befolyása alá vette Nagyszalontát s az elmondott rendszer szerint folyt itt a tanítás, fejlődtek az iskolák, mig ennek Szalonta pusztulása, a váradi
iskolák feloszlása legalább egy időre véget nem vetett. — A
városra nehezedett súlyos idők alatt megakadt a fejlődés,
néhány évig bizonyára szüneteltek is az iskolák, de a békés idők beköszöntével ujult erővel keltek életre s már a
18. század elején áll a mai gimn. alapját képező partikula, a
schóla Szalontaiensis.
Az iskola élén a rector áll, neki segédkeztek a tanításban a partikulista tanulók és praeceptorok.
Az oktatás első fokát az elemi iskola képezte. Ez eleinte
egy osztályból állott. A növendékeket értelmi fejlettségük szerint kisebb csoportokra osztva tanították a praeceptorok. A
tanítás tárgya az irás, olvasás; általában az elemi iskoláknak határozott tantervük ebben az időben nincs. A praeceptorok, a rektor egyéniségétől, képességétől függött mindez.
Általános utasításokat az Alma materben kaptak ugyan; de
hogy ezeket miként hajtották végre, az mindég az egyéntől
függött. Az 1770-ben megjelent Methodus szerint „főgondja
legyen minden tanítónak, hogy a hűségére bízott növendéke-
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ket isten félelmében és jó erkölcsökben nevelje. E végből a
templomban járatás, a biblia olvastatása, énekeltetés, imádságok tanítása, a catechizálás az uri szent vacsorához való
előkészítés". 1791-ben felveszik az elemi osztályban a 10.000-ig
való számlálást (numerátió) és a római számjegyek irását
1000-ig, négy évvel később a magyar grammaticát s az elemi
iskola két osztályúvá válik. A 19-ik század elején kezdik tanítani a földrajz, term. rajz elemeit s nem sokára rá 1806-ban
az elemi iskola 4 osztályúvá lesz, de a 3-ik és 4-ik két ágazatra válik, egyik azon növendékek számára, akik a gimnáziumba lépni nem akarnak, a másik azok számára, kik latin iskolába készülnek. Ezzel a szervezettel élnek az elemi iskolák 1848-ig, midőn a fiu elemi iskolák először kapnak állandó tanítókat, de ezek is még a rektor fenhatósága alá
tartoznak egész 1861-ig, midőn az elemi iskolák felett való
felügyeletet az egyik lelkész veszi át.
Érdekes dolog volna tudni, hogy milyen lehetett ezen
iskolák népessége a régi időben, de erre feljegyzést nem találtam. Bizonyos, hogy az iskola kerülést lehetőleg igyekeztek meggátolni s a praeceptorok utasíttattak, hogy az órán
pontosan megjelenvén, névsort olvassanak, a hiányzó tanulókat a szolga gyermekek által felhivassák, vagy a mulasztást
a szülőkkel igazoltassák.
Felemlitendőnek tartom még, hogy a község 1857-ben
6 hold földet ad az iskoláknak, hogy azon fa-iskola létesitessék, s elhatározta, hogy a gyümölcs kertészet megtanulása
végett egy jobb növendék Pestre küldessék, kinek ellátásáról
közadakozás utján a város gondoskodik.
Ezt a jó szándékot azonban maguk az arra hivatottak
nem méltányolták eléggé, mert később panaszkodik a város,
hogy a tanulók a faiskolának semmi hasznát nem veszik.
Még egy próbát tesz, a Csutakos kert mellett adott terület
helyett közvetlen az iskola mellett ajánl fel e célra telket,
mivel talán a mellőzésnek a hely távolsága volt oka. Ez sem
talált valami nagy lelkesedésre s a faiskola végül is eredeti
helyén maradt meg.
Mielőtt az elemi oktatás ilyen nagy vonásokkal való
vázolását bevégezném, szólanom kell még a sokat emlegetett
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praeceptorokról. Ezek voltak a tanügy első napszámosai, az
ő kezükbe volt az elemi iskolák vezetése több mint 200 évig,
illő dolog róluk bővebben megemlékezni e helyen.
A praeceptorok a gimnázium IV-ik osztályát végzett tanulók voltak, tehát nem hivatásos tanitók. Rendesen vidéki,
szegény sorsú, de jó tanuló deákok, kik — hogy tanulmányaik folytatására a szükséges anyagiakat megszerezzék, 1—3
évre segédtanitóságot — praeceptorságot vállaltak. Tanították
az elemi osztályokat, segédkeztek a rektornak a felsőbb osztályok (gimn. I. II.) tanításában, közben maguk is elvégezték
az V. VI. osztályt s mentek visza a főiskolába tógátus deáknak. Sokan közülök állandó tanítóságot nyerve felsőbb tanulmányaikat nem is folytatták.
Nem szabad azonban ezeknél a mai algimnáziumot végzett tanulók mértékét alkalmaznunk. Az akkori viszonyok között a falusi gyermek 12—14 éves volt, mig odáig jutott, hogy
a gimnáziumba beiratkozhatott. 16—18 éves volt, mire a negyedik osztályt bevégezte s igy lelkileg képes, testileg pedig
érett volt arra, hogy az alsóbb osztályok tanítását rá lehessen bízni.
A praeceptorság, a szigorú fegyelem, erős lelki és testi
munka ideje volt. Naponként öt órát, d. e. 9—11-ig, d. u.
2—5-ig tanítottak, legalább 4 órát a saját tovább képzésükre
tanultak. Olyan teher ez, melyet kibírni csakis edzett test,
erős lélek volt képes.
Szigorú törvények szabták meg ébtiik rendjét.
Az Ekklésia Elöljáróinak, mint a Praedikátoroknak, Oskola rektorának, Curatornak, Oskola vizsgálóinak tartoznak
kézadással függést, tiszteletet, engedelmességet igérni.
A tanulásban legyenek szorgalmatosok ; pontosan jelenjenek meg az órákon, ami szabad idejük van, azt Írással,
olvasással töltsék, a maguk magános vagy közönséges megvizsgáltatásokra szorgalmatosan készüljenek.
Az oskola Rektor híre s engedelme nélkül, az oskolából, a Praedikátorok híre nélkül a városból kimenni nem
szabad. Emberséges emberekhez, az ebédre vagy vacsorára
való menetel megengedtetik: de az Oskola Rektor hírével és
a tőlle hagyott időre való vissza menetel parancsoltatik.
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Nadrágok, mentéjek, dolmányok fekete vagy kék legyen,
köpenyegek kék, ingek fodor nélkül valók, csizmájuk nem
sarkantyúsak, fekete vagy fejér nyakravalót, nem külömbkülömb-féie szinü sejmet viseljenek, amely illetlen-az alamizsnából élőkhöz.
A tanitás óráit hűséges tanítással töltsék el; az elikbe
adott tanitás módjához alkalmaztassák magukat. A hibás gyermekeket jelentsék be az Oskola Rectornak és az attól mondott büntetéssel büntessék, nem a magok tetszése szerint.
Tanítványaikat szorgalmatosan írassák, azoknak, akik
maguk nem tudnak pennát tsinálni, lineazni, pennát tsináljanak s lineázzanak. A harangozás ideje előtt a soros harangozó a toronyban jelen legyen és egy fertályig harangozzon.
A kerítés és templom ajtaját egy fertállyal Isteni tisztelet előtt
kinyittassa s isteni tisztelet után bezárja vagy bezárassa. Mind
énekszós, mind praedikáciős halottnál közülök egy jelen légyen.
A Lakodalmakban s névnapi köszöntésekben szemérmetes tisztességet s illendő verseket s nótákat mondjanak. Az
adományokkal s alamizsnálkodásokkal megelégedjenek, jó néven vegyék s megköszönjék.
A Lakodalmi, névnapi s innepi gyűjteményt az Oskola
Rektorának egészen beadják és esztendő végén kérjék ki.
Ilyen törvénynek kellett alávetni magukat. Ennyi mindenféle kötelességet vállaltak magukra. Alázatosság, szegénység, munka volt a sorsuk. Nem csak tanitó, sok ideig még
egyházfi, kántor is volt egy személyben, önállóságuk semmi,
fizetésük az egyháztól évi 20—30 váltó forint, lakás az iskolában, coquia s a mit mellékesen kereshettek.
Az iskola épületében volt külön lakásuk, melléjük volt
adva néhány u. n. szolga tanítvány, kik a lakást rendben tartották, az ételt elhozták.
A coquia abban állott, hogy a növendékek szülei előre
meghatározott sorrendben főztek évenkint 1—3 nap, a praeceptorok és Rektor számára. Az ételt a szolga gyerekek hozták fel az iskolába, hol azt közösen fogyasztották el. Minden
gyermek hozott a téli időben naponta 1—2 db fát is az iskola fűtésére, ebből aztán annyi gyűlt össze, hogy az nem
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csak az iskola termek, hanem a praeceptori lakások fűtésére is
egész évre elég volt. Kaptak még a növendékektől tengerit,
tojást, csirkét stb., miket értékesítve a begyült pénzt a Rektornak adták át. Egyik legfőbb jövedelmi forrásuk volt a temetéseknél, névnapok, lakodalmak alkalmával való szerepelés.
Mindez mai mértékkel mérve édes kevés, de gondoljuk hozzá
hogy ezek a praeceptorok már az Alma materben legtöbbnyire mint szolga tanulók nőttek fel, megszokták a munkát,
az egyszerű életet, igényük csekély. A legfőbb, a lakás, élelem meg volt, a ruházatra a mellékes jövedelem ' elég volt
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sőt 2—3 év után még megtakarított pénzük is volt s igy képesek voltak tanulmányaikat tovább folytatni. Az ev. ref. egyháznak sok nemes lelkésze, tanára ez uton végezte tanulói
pályáját, városunk nagy szülötte, Arany János is ilyen praeceptor volt itt 1835—6-ban s róla, mint tanítóról tudva vagyon, hogy már ez időben az olvasást a fonetikus módszerrel tanította.
A praeceptorok először a nagyváradi iskolából, annak
megszűnte után pedig majd nem kizárólag a Debreceni főiskolából kerültek ki.
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A megmaradt jegyzőkönyvben mintegy 250 partikulista
vagy praeceptor tanuló közül alig 40 szalontai, a többi mind
debreceni, kiknek neve után legtöbbször ott áll „remissus est
in coll. Debr".
A maga egyszerűségében ez a rendszer teljesen bevált.
Szolgáltatott tetterős, munkabíró, lelkes kis tanitói csapatot,
kik jövő haladásuk feltételét szerezhették meg ezzel, nem járt
kiadással az iskolafenntartó községre, 1 évi 2—3 napi főzéssel nem rótt nagy terhet a szülők vállaira sem. Ez biztosította
ezen rendszer hosszú életét, ezért nincs szó állandó tanitóról
egész a 19. század közepéig.
Az elemi osztályokon felül már a 17-ik században voltak — a mai gimn. alapját képező — partikulista osztályok.
Hogy ezek mikor állitattak fel, arra biztosan nem felelhetünk,
de igen valószinü, hogy már a 17-ik század elején a nagyváradi iskola hatása alatt és segítségével volt itt partikula s
ez kevés szüneteléssel mindvégig fennállott s a nagyváradi
iskola megszűntével a debreceni főiskola hatása alá került.
Szinte feltétlen biztonsággal állithatjuk ezt, mert 1711-ben
már négy 1727-től pedig 6 osztálylyal áll fenn a gimnázium,
nem ugyan ezzel a névvel, melyet ez időben még nem is
használtak, hanem mint schóla M.-szalontaiensis.
Az intézet élén a Rector áll, theologiát végzett jelesebb
ifjú, ki 2—4 év után vagy külföldre ment tanulmányai
befejezésére, vagy lelkészül választatott meg. Fizetésükről
két okmány maradt meg. Egyik 1714-ből, másik 1846-ból.
Ezek a következők „Salárium Direktoris scholae 1714. Summa
Flor. liung. 40 idest negyven. Debreceni vika buza 40 facit
cub. 10. Pro sabathale minden gyermekiül buza fél vika
(későbbi írással keresztül van húzva a „fél" s javítva „Pozsonyi edgy") all gabona pedig, ha búzát nem adhat 1 vika.
Didact a mer. syntaxistától, Gramma Rudiment. flor hung. 1
Donatistától és lectortól dénár 68. Collector denar 48. Abécistától 24 dénár. Porcus unus vei flor hungr. 4. Dimidia
pars salis lapidei si defecerit coquia. Háromszori kerülés
coquia. Ligna abunde, et funeratione generáli 48 dénár a
partiali 24 dénár. Később alatta javítás: Coquiája mellé minden esztendőben, 8 pozsonyi véka buza a summa búzáján
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kivül adatik, többet pedig instantiájával sem nyerhet. Die 15
január 1741. determinatus per Jur Not. P. V. mk.
Másik fizetés levél 1846-ból: Készpénz 160 frt. Buza
20 köböl. Fa 8 öl, só 50 font. Halott beirás: praedikátiós 12
kr. énekszós 6 kr. Egy nyilas szöllő, melyet maga munkáltat. Ezen kivül az elemi és gimn. tanulóktól beszedett tandíj is a Rektort illette.
Az első fizetés levélből látjuk, hogy már 1714-ben 5
osztály állott fenn, nem sokára 1727-től már praeceptori tanulók vannak, igy az intézet 6 osztályú s mint ilyen változatlanul fenn áll a 19-ik század közepéig.
Egyedüli tanitó a rektor. Ő tanitja az összes növendékeket egy teremben. A tanítási idő az 1797-iki oskolai törvények szerint a következő: „Hétfőn, Kedden, Tsütörtökönn,
Pénteken a szorgalmatosság idején a Poéták taníttatnak
Reggel 6-tól fogva 7-ig. okt. Mikor ezek nintsenek ez az óra
üres lehet, vagy az Orátorok tanítására fordittathatik. 7-től
fogva 8-ig, vagy 8-től fogva 9-ig az órátorok, 9-től fogva 10-ig
a syntaxisták, 10-től fogva a 11-ig a Gramatisták. Az alsóbb
classisok pedig 9-től fogva 11-ig. Délután 1—2-ig ugyanezen
napokon a Poéták, Oratorok újra tanulják maguk közt amire
reggel taníttattak. Tavasztól fogva őszig 4—5-ig a sintaxisták, 5—6-ig Gramatisták, 6—7-ig a Poéták, 7—8-ig vagy
2—3-ig az Orátorok. Szerdán szombaton Reggel ugyanezeken
az órákon a megnevezett classisok újra taníttatnak, a köze
lebb mult két napokon tanultakra".
Itt tulajdonképen csak 4 osztályról van szó, de ez alatt
mindég 6 értendő, mivel — miként Debrecenben a veteranus és
novitius rhetorok együtt mint oratorok, — a veteranus és novitius syntaxisták együtt mint syntaxisták szerepelnek. Ezt a
rengeteg lelki és testi erőt kívánó munkát végezte egyedül a
Rektor. Erre csak ugy volt képes, hogy egy terembe folyván
a tanítás, az ő felügyelete mellett az alsóbb osztályokat az
idősebb tanulók kérdezték ki; néha meg ugy segített magán,
hogy egy osztályt beszüntetett. A gyengébb tanulókat egy
osztállyal lejebb, a jókat egy osztállyal feljebb tette. Amazok
ismételők lettek, ezek egy osztályt ugrottak. Lehetséges volt
ez, mert az együttes tanítás alkalmával a jobb tanulóknak
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módjuk volt arra, hogy a felsőbb osztályok tananyagát is
elsajátítsák.
Mikor már a tanulók száma oly nagy volt, hogy a
Rektor egy maga még a praeceptorok segítségével sem tudott feladatának megfelelni, alkalmaztak mellé segédtanárt, u.
n. korrektort. Arany János is működött mint korrektor itt
1838—40-ben.
A tanterv — mint az eddigiekből önként következik —
szigorúan a debreceni methodushoz alkalmazkodott.
Figyelemre méltó jelenség ez, hogy ennek a 6 osztályú
schólának voltak olyan növendékei is, kik minden tárgyat
tanultak, csak latin nyelvet nem, tehát a később felállított
polgári osztályok — ha kifejezetten nem is — már az iskola
legrégibb idejében meg voltak.
A felügyeletet kizárólag az egyház gyakorolja. A Rektor
csak tanit, a belső rendre ügyel, de az összes gazdasági és
adminisztratív ügyek a lelkész kezében vannak.
Innen érthető, hogy az intézetnek egész a 19. század
második feléig irattára sincs. Az iskolát többször meglátogatja
a lelkész, egy pár presbiterrel, a tanév végén pedig az esperes tart vizitációt, az ő jelenlétében folyik le az évzáró vizsga.
Tapasztalatairól a legközelebbi ker. gyűlésen referál. Ez az
eljárás azonban rendkívül nehezkés volt, mivel az esperesi
vizitátió előtt a tanévet berekeszteni nem volt szabad, a tanévet pedig a rendes időben meg kellett nyitni, megtörtént,
hogy ha az esperesi vizitátió késett, a nagy szünidő 2—3
hétre szorult össze.
Ezen eljárás helyett már 1860-tól az intézet közvetlen
igazgatója, a lelkész terjeszti fel a püspökhöz az összes
adatokat.
Válságos idők következtek az intézetre 1848 után. 1847ben épült fel a gimn. mai épülete, melynek földszintjén az elemi
iskolák vannak, az emeletet a gimn. foglalja el. Ezt a részt
azonban az abszolút kormány foglalja le és tartotta elfoglalva
egész 1861-ig. A gimn. az elemi osztályok között húzta meg
magát. A 6 osztályból 1850—51-ben négy 1851—52-ben három lett, 1852—3-ban a gimn. teljesen megszűnt. A következő évben megpróbálják újra éleszteni a gimnáziumot, de
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két évig csak egy osztályt sikeiült fentartani. 1854 őszén
jött Szalontára intézetünknek újra szervezője, 43 évig tanára
a felejthetlen emlékezetű Gere Ferencz. Ő a Békésről magával hozott tanítványokkal s az itt talált egy osztállyal megnyitja az I, III. osztályt s 1860-ig két osztállyal, 1852-ig 3—4
osztályokkal egy maga tartotta fenn a gimnáziumot.
1862—3-ban második rendes tanári állást szervez az
egyház, megnyílik az 5. osztály, 1863-ban az adóhivatal
kiköltözik az intézet épületéből s a gimnáziumi elfoglalja a
emeleti részt. 1863—4-ben harmadik tanári állást tölt be az
egyház s megnyillik a 6. osztály is. 1875-ig a tanárok számában nem áll be változás. Hárman vezetik a 6 osztályt ugy
hogy az 1—2, 3—4, 5—6 osztályt minden tantárgyból egy
tanár tanítja. Nagy segítségükre volt s hálás elismerés illeti
meg érte, Kiss Ferenc orvos tudort, ki 1864—5-től 1874—5-ig
mint rendkívüli tanár, díjtalanul tanította az 5—6 osztályban
a növény és állattant s kiváló tudással, lankadatlan szorgalommal és áldozatkészséggel megvetette alapját a természetrajzi
szertáraknak. 1861-ben a város 132 hold földet, 1871-ben
50 hold földet ad a gimnázium céljaira. Magánosoknál is
nagy érdeklődés mutatkozik az intézet iránt, nemes lekü tanügybarátok, egyesek és testületek könyveket, különböző szertári felszereléseket adományoznak az intézetnek s a fokonként
fejlődő szertárak menten eredményesebbé teszik az iskola
működését.
Az intézet erősödésével emelkedik a tanulók létszáma
is, ugy, hogy e 10 év a legújabb korig a gimnázium igazi
fény-kora.
A felügyeletet egész idő alatt az egyház gyakorolja. A
régebbi rendszerhez képest annyi változás történik, hogy 1861től a presbitérium kebeléből állandó iskolai bizottmány alakittatik. Ez gyakorolja közvetlen felügyeleti jogát, választja a
tanárokat, vezeti a gazdasági ügyeket s állapítja meg a tantervet, eljárásáról beszámol a presbitériumnak. A bizottmány
elnöke az iskola tulajdonképeni igazgatója. Ő elnököl a vizsgálatokon, végzi a tanulók felvételét, irja alá a bizonyítványokat, nála van az iskola pecsétje. A tanárok joga csak arra
szorítkozik, hogy osztályaikban a rendre felügyelnek. 1870-től
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fogva az egyik tanár igazgatói cimet visel, de joga csak
annyi, hogy az évi tantervet az esperesség utján ő terjeszti
fel a püspökséghez, egyébként minden a régiben maradt.
Az iskola népessége 1847—1863-ig átlag 25, kik közül
helybeli 16, vidéki 9, 1863—1875-ig 92, kik közül magyar
81, román 11. Helybeli 35, vidéki 57.
A rektor fizetése 1853-ig a már közölt fizetés levél szerint történt. 1854-ben alakíttatott át tanárivá a következőképen : Készpénz 300 frt. 60 köböl kétszeres buza. 20 köböl
aljgabona (zab vagy árpa,) halott beirás praed. 24 kr. énekszóstól 12 kr. Lakás természetben. A második tanáré volt
600 frt. és lakás. A harmadiké 600 frt és 100 frt, majd 200 frt
lakbér, végül természetbeni lakás. 1870-től a tanárok 50 frt
ötödéves korpótlékot is kaptak.
A következő évtized a változatos átátalakulás, a bizonytalanság kora a gimnáziumra nézve. Az 1868 évi XXXIII. t.
c. elrendeli, hogy minden 5000 lakosságú város köteles polgári iskolát állítani. Meg kellett ezt Szalontának is tenni, bár
itt virágzó 6 osztályú gimnázium volt. 1874-ben 6 évre szerződést köt a város és egyház, hogy együttesen tartanak fenn
polgári iskolával összekötött gimnáziumot, ugy, hogy a mostani 6 osztály redukáltatik s a vegyes intézetben 4 tanár
működjék. Ez meg is történt, de a hozzá fűzött reményeknek egyáltalán nem felelt meg. Elnéptelenedett a jóhirü iskola,
kevesen keresték fel a gimnáziumot, a polgári iskolába pedig
— bármint édesgették is ide a tanulókat, 6 év alatt összesen
36 tanuló iratkozott be. Az előbbi 92 átlagról a intézet öszszes népessóga 68-ra szállt le. Ennek okát pedig legfőkép
abban keresték és találták, hogy a gimn. osztályok száma
4-re szálitatott le, azért a 6 év leteltével uj szerződést kötött
a város és az egyház, mely szerint a tanerők számát kettővel emeli, meghagyja a polgári iskolát s vissza állítja a 6
gimn. osztályt; az intézet jellege felekezet nélküli. Ilyen szervezésében az intézet élete erős lendületet vett, de megakasztotta azt s fenállását éveken át illuzóriussá tette az 1883
évi XXX. t. c., mely csak gimnáziumot, vagy reáliskolát ismer, de polgári iskolával összekötött gimnáziumot nem. Minden utat módot megpróbált a fentartó testület, hogy az inté-
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zet jelen szervezetében továbbra is fenn maradjon s nyilvánossági jogot nyerjen, mindhiába!
Végre is, hogy a két évszázados gimnázium, habár
megtörve és megfogyva is, megmentessék a jövőnek, számot
vetve a nyomasztó körülményekkel, szerződést köt város és
egyház egy felekezeti jelleg nélküli, 4 osztályú gimnázium
fentartására s mint ilyen áll fenn intézetünk 1887 óte.
A most vázolt korban fentartó a község és egyház volt, .
de az 1868. XXXV111. t. c. értelmében az intézet, a tantervek,
tanárok képesítését, a tanítási időt illetőleg az állam rendelkezése alatt áll, a közvetlen felügyeletet pedig a tanfelügyelő

Gazdasági ismétlő iskola.

gyakorolja. 1887 óta pedig közvetlen a nagyváradi tankerületi főigazgató vezetése alatt áll tanügyi s fegyelmi tekintetben. Az intezet gazdasági ügyeit a város és egyház által választott gimn. bizottság végzi s ugyanez választja a tanárokat is. Tanterve ugyanaz, mint az állami intézeteknek. Az intézetnél működik öt tanár, kiknek fizetése 800, később 900,
majd 1897-től 1200 forint, 200 forint lakáspénz, 50 forint
ötödéves korpótlék.
íme markáns vonásokkal Nagyszalonta közoktatás ügyének kifejlődése. Nagy vonásokkal lehetett csak dolgoznom;
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kényszeritett erre egy részt a hely sziik volta, másrészt tárgyalásom elején a kevés adat. Ezért voltam kénytelen tárgyalásom köréből kitérve, rajzolni a protestánitsmus helyzetét, az oktatás ügy körül követett eljárását, hogy ezek keretébe illesztve Nagyszalonta közoktatás ügyét, a rendelkezésemre álló kevés adattal is valamelyes biztosabb képet tudjak
alkotni e tárgyról magamnak is, a türelmes olvasónak is.
Egyet kétségtelenül megállapíthatunk, azt, hogy a közoktatás ügy itt mostoha kezekben nem volt. Az egyház buzgalmát nyomon kisérte a község áldozat készsége s a kettő
hatása együtt eredményezte azt, hogy nehéz viszonyok között
válságos időkben is az oktatásügy nem halt meg, még csak
nem is aludt, hanem a fokozatos fejlődés utján gyorsabban
vagy lassabban — a külső hatások szerint — haladt előre,
jutott a mai nivóra. Bevégzésül fokozatos sorrendben lássuk
a közoktatásügy mai állapotát.
Menházak. Nyári gyermek menhely van 5, mindenik
községi. Alapítási évük 1894. A felügyelő nők lakást s 220
K. fizetést kapnak. A menház nyitva van május 1-től szeptember végéig. A gyermekek tandijat nem fizetnek.
Óvoda. Van két községi óvoda. Az egyiket részben a
Sternthál-féle alapítványból, a másikat a község pénztárából
tartja fenn Szalonta. Alapításuk 1890—1894. évekre esik. A
vezetőnők lakáson és tűzifán kivül évi 900 K. fizetést s 240
K. dajka tartási pénz húznak. A gyermekek havi 1 K. tandijat fizetnek, de legalább fele részük ingyenes. Az óvodát
60—90 gyermek látogatja.
Elemi iskolák. Elemi iskolát tart fenn a község, az ev.
ref. r. kath. és izr. hitfelekezet; van ezeken kivül egy magán
leányiskola is.
Községi iskolák. A község 1905. év végén alapított két
tanyai iskolát. Mindkettő 1905. okt. 1-én nyilt meg.
Ev. ref. iskola. Fiu elemi iskola van 1 teljes 6 osztályú
s egy 4 osztályú. Hét tanítóval. A növendékek száma 666.
Tandij nincsen; a szegény sorsú jó tanulókat tankönyvvel
és ruhával segélyezik. A tanítói fizetés 1000—1300 K. 100
koronás ötödéves pótlék. A fizetés egy részét természetben
(lakás, föld stb.) kapják. A pénz fizetést az ev. ref. egyház
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saját pénztárából teljesiti s azt egyházi adóval fedezi, Az iskolák felett a felügyelet az egyházat illeti, mely azt közvetlenül az egyik lelkész által gyakorolja.
Leányiskola van egy hat osztályú, két 1—2 osztályú. A
növendékek száma 585, a tanítóké hat. A fizetés 1000—1700
korona között változik. Egyébként állapotuk a fiu iskolával
azonos.
A róm. kath. elemi iskolát a nagyváradi lat. szertartású
püspökség alapította 1865-ben. A tanitó egyszersmind kántor
fizetése 1300 K. 137, öl fa, lakás és 8 hold föld. A fizetés
részben alapítványok kamataiból, részben egyházi adóból történik. A növendékek száma 60—80. Tandijat nem fizetnek.
Miután egy tanerő van, az iskola természetszerűleg vegyes.
Az izr. elemi iskola 1867-ben alakult. Alapitói a nagyszalontai izr. ifjúsági egylet és az izr. hitközség voltak. Ma
fentartója az izr. hitközség. Két férfi és egy nő tanitó oktatja
a növendékeket megosztva 3 tanteremben A növendékek
száma 110—120. A tanítói fizetés 1200—1400 korona, a hitközség pénztárából.
Ezeken kivül van egy 6 osztályú magán leányiskola.
Ujabb időben a közönség mind inkább érdeklődik a
leányoktatás iránt, s ennek következése az, hogy épen ez évben egy életerős mozgalom indult meg az iránt, hogy itt egy
4 osztályú polgári leányiskola létesitessék.
A tanköteleseket a törvény szabta szigorral kötelezik az
iskolába járásra. Mégis elég nagy az iskolát nem látogatók
száma 1905-ben pl. volt tanköteles 2902, s ezek közül iskolába tényleg csak 1942 járt, tehát nem is egészen 67%. Ennek oka az, hogy a lakosság jó része a várostól messze
fekvő tanyákon él s igy gyermekét a városban levő iskolába
a legjobb akarat mellett sem küldheti. Ezen a bajon van hivatva segíteni az ujabban felállított két tanyai iskola.
Az elemi oktatás betetőzésére szolgál az 1901. évben
alapított gazdasági ismétlő iskola, melyben a növendékek az
elméleti tárgyak mellett a gyakorlati gazdaság, házi ipar, gyümölcs és konyhakertészetben nyernek kiképzést, Ennek alapításához adott a város 20 hold földet, az összes épületeket
saját költségén emelte, fizeti a bejáró óraadókként működő
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elemi isk. tanítókat, az állam pedig egy férfi igazgató tanitót
és egy tanítónőt alkalmaz az intézetnél. A község célul tűzte
ki, hogy az intézetet lassankint gazdasági iskolává fejleszti ki.
Ipariskola. Az eddig felsorolt alsófoku tanintézetekhez
tartozik végül az iparostanonc iskola. Mig az iparoktatási
törvény meghozatala előtt tett már intézkedést az itteni ipartársulat, hogy az inasok oktatásban részesüljenek. 1869-ben
egy tanitó vezetése alatt u. n. vasárnapi iskolát létesített,
melyben azonban csak az ipartársulat kötelékébe tartozó
mesterek járathatták inasaikat. Eleinte egy, majd később két
csoportra osztva nyertek oktatást a növandékek az irás, olvasás, számolás és rajzolásban. Az iparosság fejlődésével s
az orsz. törvény hatása alatt fejlődött ez ki a mai igazán hézagot pótló iskolává; a vezetők lelkesedésének nem lankadó
buzgalmának gyümölcse a már 4 osztályból álló iskola, melyben 6 tanitó, heti 7 órában oktatja az iparos tanuló ifjúságot
az orsz. tantervben előirott tárgyakra.
Tagadhatatlanul megbecsülhetetlen szolgálatot tesz az
iskola mai szervezetében is az iparosság intelligenciájának,
szakképzettségének emelésére, de nemes hivatását akkor tölthetné be igazán, ha az inasok felszabadítása az iskola sikeres elvégzésétől függene. Ez azonban a mai viszonyok között
nem vihető keresztül. Ma a mester csak arra van kötelezve,
hogy inasát a próbaidő letelte után heti 7 órán iskolába járassa, de hogy ott minő előmenetelt tanusit, hogy esetleg az
összes inaséveit is csak az előkészítő iskolában tölti-e el,
vagy pedig az összes osztályokon végig halad, felszabadítására semmiféle befolyással nincsen.
Az iskola kerülés a lehetőségig meg van gátolva, amenynyiben a mester minden mulasztott óráért pénzbirsággal sujtatik.
A növendékek száma 289. Az intézet élén egy igazgató
áll, kinek tisztelet dija 500 kor. Tanít kívüle 5 tanitó, kik
egy óráért évenként 67 koronát kapnak. A kiadások fedezésére szolgál a város által az állami adó után fizetett 2,/o-nyi
összeg, a többi államsegély, mely évenkint 300—500 korona
között váltakozik.
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Az intézet működését a tanfelügyelő ellenőrzi, a közvetlen vezetés pedig az ipartestület, község és tanítói
kar által választott 12 tagu ipariskolai bizottság kezében van
letéve.
Gimnázium. Gimnáziumunk még ma is csak 4 osztályú
községi algimnázium. Az eddig elmondottakon kivül fejlődésének jelentős mozzanata, hogy 1899-től ideiglenesen, 1902-től
pedig az állam által jóváhagyott szerződés alapján állam segélyt élvez, melynek fejében két tanári állást a gimn. bizottság ajánlatára, de jelöléshez nem kötve a vall. és közokt.
miniszter tölt be.
Ugyanezen szarződésben egy uj helyettes tanári állás
létesíttetett, ugy, hogy az intézetnek jelenleg 5 rendes és 1
helyettes tanára van a hitoktatókon kivül.
A tanárok díjazása az állami normálé szerint történik,
(az ujabb pótlék rendszer nélkül) a tanulók évi 24, illetve
48 korona tandijat fizetnek a szerint, amint helybeliek vagy
sem. A közvetlen felügyeletet a vall. és közokt. miniszter a
nagyváradi tank. főigazgató utján gyakorolja, a gazdasági
ügyeket pedig a város és ev. ref. egyház által választott gimn.
bizottság végzi; ugyanez a bizottság választ 4 tanszékre.
A tanulók száma 10 évi átlag szerint a következő:
I—IV. osztályban 142 ; a szülők polgári állására nézve: nagybirtokos 2'14%; kisbirtokos, földműves 24 - 24" 9 ; kisiparos
19'50o/o; kiskereskedő 12-98% ; tisztviselő 33"077„; személyes
szolgálatból élő 5'190,o; magánzó 2'61 %.
Az államsegély elnyerésével hatalmas erőre tett szert a
gimn. vezetősége; eltűnt a mindent lenyűgöző, az intézet
működésére bénitólag ható, minden fejlesztési tervet csirájában elfojtó pénzhiány. Kellő anyagi erővel rendelkezve, nagy
lépésekkel sietett az intézet behozni a mulasztásokat.
Alig pár év alatt szinte nem remélt haladást mutatott,
hogy aztán uj, még nagyobb akadályra bukkanjon. A fokozatos fejlődés mellett csakhamar nyilvánvaló lett, hogy az
intézet a mostani épületben, a helyiségek szük volta miatt
meg nem maradhat. Uj helyiségről kellett gondoskodni, ami
arra vezette a gimn. bizottságot, hogy az örökös toldozgatás
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foldozgatás helyett gyökeres orvoslással éljen, mellyel mig
egyrészt a gimn. jövőjét biztos alapra fekteti, másrészről nagy
szolgálatott tesz vele az egész környék kultúrájának, t. i. lépéseket tett az iránt, hogy az állam vegye át a mostani
csonka intézetet s fejlessze azt ki teljes állami főgimnáziummá.
A felvetett eszmét magáévá tette Nagyszalonta város és Biharvármegye. Nemes áldozatkészséggel segítették elő az ügyet;
Biharvármegye 100,000 koronát, Nagyszalonta város 100,000
koronát, telket, évi 14000 korona hozzájárulást ajánlott fel a
főgimnázium céljaira, mihez még az iskola mostani vagyonának jövedelme is hozzájön. A jóindulat megvolt, de a közbe
jött áldatlan idők visszavetették az egész ügyet. Sok kérés,
utánjárással végre elértük, hogy a kormány biztost küldött
ki a helyszínén való tárgyalásra, kivel a bizottság a szerződés tervezetben meg is állapodott. — Most már a kormány
döntésétől függ, hogy mi vár intézetünkre; örökös küzdelem
a helyiség szük volta miatt, az ebből származó ezer féle baj,
vagy a kifejlesztés esetén az egész környék kulturáját szolgáló
szép jövő. Higyjük, hogy ez utóbbi fog bekövetkezni . . .
Okunk is, jogunk is van erre a hitre.
Politikai életünk vezetői harcot folytatnak a magyar
nemzeti állam kiépítéséért; jelszó a magyarság erősítése, a
magyar nemzeti eszme diadalra jutása minden téren. S nekünk mennyi kérésbe, a városnak, megyénknek mily nagy
áldozatába kerül, — s mégis mily lassan ölt testet — az a
vágy, hogy itt a magyarság erősítésére állami főgimnázium
létesitessék.
Több, mint 600,000 lakosa van Biharmegyének, kiknek túlnyomó része nem magyar anyanyelvű s nincs egy
állami főgimnáziuma! Van két főgimnáziuma, mindkettő felekezeti, az egyik pláne nemzetiségi s a mi csonka gimziumunk.
Kell-e ehez kommentár?
De higyjük, hogy jobb idők hajnala dereng ránk. —
Nagyszalonta 300 éven át megtudta tartani tiszta magyar
nemzeti jellegét, gimnáziumunk több mint kétszáz éve jó és
rossz időben nem dicstelen multu harcosa a magyar kultúrának; nemcsak városunknak, nemcsak a környéknek e me-
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gyében a magyar nemzeti nevelésnek van szüksége arra,
hogy a nagyszalontai állami főgimnázium mielőbb létesüljön.
Nem durva kövekből készült vár, a kultura szelíd hajléka a legerősebb védbástyája a magyarságnak. Építsék
fel itt a magyarság s nemzetiség ölelkező pontján mielőbb,
kik arra hivatottak.

Mezőgazdaság.
Irta: Kornstein Hermann.

Az egész országban, sőt annak határain tul is az a
mondás járja, hogy Magyarország földmivelő állam, a lakosok
7io-ed része őstermelő és mégis, ha hazánk történelmét lapozzuk, fel találjuk jegyezve a legnagyobb pontossággal a véres
csatákat, ádáz pártvillongásokat, az uralkodók kronológiáját,
sőt családi krónikákat; van irodalom történetünk, geologiai
alapon ösmerjük földünk minden rétegét, de mezőgazdaságunk,
állattenyésztésünk és földmüvelésünkről alig tudunk egy század előtti időkről is valamit.
Hiszen igaz, hogy dacára őstermelő voltunknak, sokkal
többet foglalkoztak őseink a háborúskodás mesterségével,
mint a földmiveléssel, a mi egyáltalában nem is igen volt
mesterség,, vagy, hogy jobban mondjam foglalkozás, inkább
egy mellék szükséglet a táplálkozás lehetővé tételére, azonban az állattenyésztéssel félig-meddig nomádoskodó eleink nagy
előszeretettel foglalkoztak és szép eredményt is értek el.
De miután az állattenyésztés is jobbadán, a nem éppen
sürü lakosság, hus-, bőr- és szőr-ipari szükségleteit volt hivatva fedezni, mellékesnek tartatott. Határozott jellegű mezőgazdaság nyomai a mult század második felében fedezhetők
fel, a midőn a jobbágyság felszabadítása után ezen foglalkozásnak jövedelmi célzata volt, a midőn a világforgalom megindult, a midőn növényi és állati termeivényeink az ország
határain tul is elhelyezést találtak.
Mindezen okokból nagyon nehéz mezőgazdaságunk hajdani állapotát kipuhatolni, majdnem azt kell modanunk, mint
némely történetíró a világról, hogy az nem teremtődött, hanem csak ugy lett, ugy fejlődött. Némi hagyományból és
következtetésből menthetünk apró adatokat éppen Szalonta
történetéből, mert tudvalevőleg az 1847-iki nagy tűzvész e
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város összes iratait elpusztította. — Bocskay István 300 vitéz hajdúja oly területre települt, mely folyók és ezek képezte mocsarakból állott, keleti része őserdővel fedve, nyugoti részén náddal és kákával benőtt mocsarak között szikhátak, részben tövissel sürün benőtt partokból állott.
Eleinte a település valószínűleg nagyon is magán viselte
az ideiglenesség jelét; összetákolt kunyhók szolgáltak lakásul,
és a békés foglalkozás is alig honosodott meg, mert Köiesér
mezőváros a Nagyvárad—Gyulai útvonalon esvén, a törökjárás sok galibát okozhatott lakosainak. Ez indíthatta a telepes hajdúkat, hogy Köiesér várost ott hagyták és Toldy
György engedelmével a mocsaraktól rejtett, erdőktől védett
Szalontára letelepültek.
Itt nagyobb békességben voltak, a tulajdon fogalma is
mindjobban kialakult természetükben és a talaj-viszonyokhoz
legmegfelelőbb állattenyésztéshez fogtak.
Jellemző reájuk, hogy a mocsarak és nádasok közt domborodó hátakon, kiki a hol tudott, tanyát fogot magának, a
szükséghez képest egy darabot kicsovázott, igy ejtvén meg
az első tulajdonmegosztást. Igy fejlődött ki náluk a tanyai
életmód, mert ott, ahol jószágaiknak elég legelőt, téli takarmány nyerésre rétet és egy kis szántóföldet kikerekítettek,
ott tanyát vertek, ott éltek egész éven át és csak, ha szükségletük kívánta, jöttek be a községbe, Szalontára.
Már harcias természetüknél fogva is volt lóállományuk,
a lótenyésztést azonban többnyire csak annyiban űzték, a
mennyiben saját szükségletük kielégítése kívánta.
Szarvasmarha és sertéstenyésztés volt főfoglalkozásuk,
mint a mely tenyésztésnek a legelő, a rét a mocsár és makkos erdő legjobban megfelelt. Tényleg mutatkozott is e téren
némi fajjelleg kiválása a szalontai szarvasmarhánál, a sertéstenyésztésben pedig határozottan nagy sikert értek el, mert
speciális sertésfaj alakult ki, a melyhez hasonló sehol a világon nem volt és a melynek oly kitűnő tulajdonai voltak,
hogy nemcsak történeti, hanem állattenyésztési szempontból
is sajnálatos, hogy ez a faj teljesen kipusztul, hogy a mangalica faj nagy térfoglalása teljesen kiszorította. Még vannak
élőtanuk, a kik látták a borjú nagyságú, erős csontozatu,
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vörös szinü, ösztövér hasú, ezáltal inkább hus, mint zsirképzésre hajló sertéseket s még a mult század végén a bábolnai állami birtokon tenyésztették ezen fajjelleg utolsó korcs
ivadékait.
Igy képzelhetjük tehát, hogy tanyai életet folytatva, többnyire állattenyésztést űztek, a földmivelés a legszűkebb térre
szorítkozott és csak saját szükségletükre termeltek egy-egy
darabka földön kétszeres (rozsos) búzát, tengerit, zabot, eset-
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leg kölest is, mint a mely a Szalontán létező több kásamalomban feldolgozást nyert. Valószínűleg a török járás honosította meg a dinnyetermelést is, mert a dinnye — különösen a görög dinnye nagy termelési cikk volt, de még a
mult század elején is ritka gazda volt, a kinek ötven köböl
búzája termett.
Szalonta határa, mivel akkor a Kölesér, Korhány és
Gyepes folyó számba mentek, és bő vizük volt, mocsaras
rét volt. Szalonta mindjobban népesedett a körülfekvő és
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török által elpusztított helységek rovására, itt a portákon házak épültek. A házak többnyire bogárhátú, kanfaru tetőre
épültek, náddal fedve, benn az udvarban, közbiztonsági szempontból, mert az udvart egész sereg vad kutya őrizte. Mert
bizony a vagyon, sőt talán a személybiztonság, de még a
hajdúk erkölcsi állapota sem volt a legkifogástalanabb —
még nagyon sokáig Szalontán. A település után a török invázió elleni önvédelem is hozzászoktathatta a kegyetlenkedéshez, a tanyai élet sem volt szeliditő hatással és az enyémtied fogalma még nagyon sokáig zavaros volt előttük. Mind
ezen jellemvonásoknak tulajdonithatjuk, hogy kevésbbé hajlottak a földmivelés szelídebb foglalkozására, hanem a legitim,
néha illegitim, kereskedést űzték. Mint kupecek, már a 18.
században bejárták Gyula, Nagyvárad, Debrecen vásárait
gulyákkal és kondákkal, közvetítvén a jószág kereskedést,
több megye között, de vannak szájhagyományok, hogy felhasználva a Szalontát körülvevő rengeteg erdőket, nádasokat búvóhelyül, felhasználva az akkori megyei és rendőrségi
rendszer gyengéit, eltévesztve a tulajdonjogot is, közvetítették
a ló- és szarvasmarha-cserét.
Az állattenyésztés —- a békésebb időben fejlődvén —
szükségessé tette a szalontaiak terjeszkedését, a kik is a
a Toldy és Révay Katalin tulajdonát képező Orosit megvették.
Az 1831-ik évben nagy ínségről emlékezik meg a szóhagyomány, a mely évben Darvassy Ambrus — szalontai
lakos, nagyobb gabonakészlet fölött rendelkezvén, ezt szaporította Erdélyben vásárolt gabonával, azon esztendőben nagy
áron adta el hitelbe, igy nagy vagyonnak vetette meg
alapját.
Rozvány György — (Nagyszalonta történelme 1870—
1889—1892) bőven tárgyalja ugyan — és a legjobb indulattal — lehető szép színben óhajtja a gazdasági viszonyokat bemutatni, a katonafogdosásban, nemesítésre vágyásban
és vallástalanságban keresi az okokat, de mindenesetre sok
menteni valót állapit meg.
Nagyszalonta város határait — mely ma 28000 katasztrális hold, már Rozvány György is 22000 holdon felül ál-
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lapítja meg, melyből Orosi 3000 kat. hold. Sziget —még akkor
vizjárta terület — csak ritkán volt bevethető és rétnek legelőnek szolgált; a 14000 kat. holdnyi forgó föld fele vetés
alatt, fele pedig ugar — és mint ilyen legelőnek hagyatott.
Az ugar három szántást kapott. Ezen forgó földekben buza
termesztetett és pedig a hatvanas évek végéig, — a midőn
először vetettek nagyobb mérvben tiszta búzát, — leginkább
a jó kétszeres búzát vetették, melynek nagy része megőretvén kenyérnek süttetett meg és ugy értékesítették a nagyváradi piacon, hol az 1850-től kezdve a város élelmezésében
nagy szerepet játszott, mint igen ízletes táplálék és nagy kedveltségnek örvendett és a szalontaiaknak bő kereset forrást
juttatott, mert háziiparszerüleg dolgozhatták fel termeivényüket és fuvarozásával mellékjövedelemhez jutottak.
Épen ily jövedelem forrása volt a méhészet, mert mig
a rétek virágot hoztak, a méhek tudtak gyűjteni mézet és
viaszkot, csak később — mikor a cukor és parafin lenyomta
a méhtermékek árát — csökkent a méhészet.
E mellett szivesen foglalkoztak szőllőmüveléssel, sőt a
filoxera pusztítása óta az uj telepítés a legválogatottabb
finom fajokkal történik. Gyümölcstermeléssel is próbálkoztak, de evvel valami nagy sikert sohasem értek el.
Nagy fordulópontot képez az 1863. később az 1866.
év Nagyszalonta mezőgazdaságában. Ezen évek aszályai végzetes csapást mértek hazánk nagy részére, különösen annak
kincsestárára — a nagy Alföldre. Nem termett itt annyi gabona, hogy lakosait eltarthassa, de nem termett annyi takarmány sem, hogy állatállományát kinyaraltassa, még kevésbbé
hogy kiteleltethesse.
Nagyszalonta határa a belényesi és beéli hegység lankáinak aljában feküdvén ezen hegyekről leomló hólé az itteni
mocsarakban, lápokban tavakban terült el, mely az altalaj
vizet sokáig fenntartotta, de ezek kigőzölgései, egyetemben
a még akkor szűzi állapotban levő őserdőkkel a felhővé gyűlt
párákat ide vonzották, ezáltal annyi csapadékot eredményeztek, hogy meglehetős gabona, de kitűnő takarmány termés
lett éppen abban az évben. A közel Alföld gazdái tömegesen
húzódtak erre felé jószágaikkal együtt, melynek egy részét a
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tőkével és takarmánnyal rendelkező szalontai gazdák potom
áron megvásárolták, más részét pedig drága áron — felében
kiteleltették.
Ezen esztendőben Szalonta gazdái nagy haszonban részesedtek, termeivényeiket nagy áron értékesítették, jószágállományuk nagyon megszaporodott, különösen a birkalétszám
és az azelőtt alig számba vehető birkatenyésztés honosodott
meg nagy mértékben. De ugyancsak ez időben nagyot szaporodott Szalonta népessége is, mert nagyon sok alföldi lakos, kit az éhínség ideiglenes tartózkodásra ide szorított, itt
végleg meg is telepedett.

Szarvas-marhák.

Ekkor kezdődött Szalonta mezőgazdaságának átalakulása,
újjászületése, mely ha lassú tempóban is, valamelyest halad előre.
Szögezzük le ezt az időpontot és az akkori állapotok
főbbjeit. — Egy katasztrális hold föld vételára, — bár már
a földbirtok értéke nagyban emelkedett, — 30—80 forint volt.
A körülfekvő püspökségi birtokok pusztákra osztva nagy
bérlők kezén voltak, azokon korszerű gazdálkodás űzetett.
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A szalontai határ az országszerte megindult vízszabályozási
munkák hatása alatt kezd szárazabb lenni, a mocsarak öszszébb szorulnak, a nádasok rétekké alakulnak, a partosabb
legelőkön mindjobban kiütnek a szika foltok. Az erdők pusztulnak, irtás alá kerülnek. Az alföldi bevándorlás által meghonosodik a tiszta buza termelése, a birkák mindjobban szaporodnak, mert a szárazabb sziklegelők csak birkáknak juttatnak elég táplálékot és mert a gyapjuárak emelkednek. Az
Orosi legelőn nagy gulyák legelnek, sőt a nádasok javulásával meg is hiznak, ez szarvasmarha hizlalást és kereskedelmet eredményez, a sertéskereskedés is nagy lendületet vesz,
mert a makkos erdők a termelést, Gyula országhirü vásárjai
az értékesítést segítik elő.
Az 1867. kiegyezés nemcsak politikai, de a közgazdasági, mezőgazdasági, közigazgatási állapotokat is megváltoztatta az egész országban, de különösen Nagyszalontán, a hol
az állapotok még nagyon is vizözönelőttiek voltak. A vármegyék, — melyek eddig mintegy külön államokat képeztek,
közigazgatásilag is összefüzettek. A Biharmegyében lopott
csikó nem volt már bátran értékesíthető. Békésmegyében és
az Aradmegyében elcsent disznókat sem lehetett büntetlenül
Debrecenben levágni, annál kevésbbé, miután egy évtized
múlva a betyárvilágból fennmaradt pandúrokat a csendőrök
helyettesitették.
Az alkotmány visszanyerésével megindult az országos
munka is, egy század elmaradottságát kellett pótolni. Ha a
közigazgtás a vagyonbiztonságot állította helyre, a forgalmat
vasutak építésével, a forgalommal a termeivények értékesítését
lehetett biztosítani. 1872-ben megindult az Alföld-fiumei vasút,
mely Nagyszalontát a világforgalomba bekapcsolta. Nagyon
kapóra nyílt meg a világpiac, melyet Nagyszalonta — ha tud
élni az alkalommal — ugyancsak javára használhat ki. Jó
termő erőkben lévő, vízmentesített határa kellő munkálás
mellett csakúgy ontja az arra éhes világpiacnak az acélos,
piros magyar búzát. Erdejének fatermékei szintén utat találnak a fogyasztó területekre. És hogy fordították hasznukra
— mezőgazdaságuk hasznára ezen előnyöket? A gabona kivitel megindulása a kereskedelmet idejében talpra állítja. A
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könnyű értékesítés persze arra indította a gazdákat, hogy
minél nagyobb területen búzát termeljenek. Ennek első következménye lett, hogy a szalontai határon az ugarrendszer
beszüntettetett. A szemtermelés lett a jelszó, szemet termeltek
az ugarfordulóban, szemtermelésre feltörték a kiszáradt réteket, a jobb legelőket, szemtermelés okából kiirtották az erdőket, prédára bocsátva a legszebb tölgy törzseket és takarmányhiánynak téve ki a jószágot. Persze a véráztatta, mocsártól
kiszáradt kotus rétek, erdöhagyta, korhanydus terület adta
— a mig adta a jó terméseket. De lassanként kezdtek a
szántóföldek kimerülni, e'.őbb a rendes fordulóbeliek, aztán

Sertések.

lassan a többi is. Persze, hogy a kihasznált erőt lehetett
volna pótolni, mert évtizedek óta felhalmozódott a trágya,
melynek dombjai magasabbak voltak, mint a régi időből
fennmaradt bogárhátú házak.
Ekkor történt, hogy a latinszertartásu püspökség Kölesér pusztáját, mely Szalonta város alatt fekszik és mely szalontai bérlők kezén termő erejéből szintén kifogyott, egy
Vermes Mihály nevü gazda bérelte ki. Az első év tapasztalatain indulva és meglátva az óriási kincset, mely a trágyadombok alakjában a szalontai udvarokon hever, összeszövet-
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kezelt az akkori szolgabiróval, hogy segítségére legyen egy
közegészségügyi indokokból kibocsátandó trágyakihordási rendelettel, saját igáival és fuvarosokkal indult neki a szalontai
Augias istállónak. Kicsinylő lenézéssel bámulták a szalontaiak
mint takarítja az uj ur a saját költségén az ő portájukat, pedig történelmi mozzanatként kellett volna megörökíteni azt a
jelenetet, mikor az első szekér trágya kivitetett Szalontáról,
mert már a legközelebbi év megmutatta, milyen kincset adtak
oda ingyen. Igaz, hogy megfizetett érte, a tanúság, — hogy
milyen módon lehet a kizsarolt földet ismét termőképessé tenni.
Ettől az időponttól kezdve a trágya a szalontai birtokosok udvarán megszűnt diszleni, ellenben eleinte még értékként adás-vétel tárgyát, később ugyancsak minden gazdának
földjavitó eszközét képezte. Ugyancsak Vermes Mihály alkotásaként említendő meg a szalontai gazda kör, mely bár az
1888. évben részben politikai célzattal lett megteremtve,
mégis alkalmat adott a szalontai gazdáknak, hogy egymással
ügyes-bajos dolgaikat megbeszéljék.
A mezőgazdaság — földmivelés és állattenyésztés —
az egész országban mindennemű — előnyös és hátrányos —
válságok befolyása alatt lényegesen változott, de óriási mértékben fejlődött. A vasúti hálózat fejlődése, a gabonanemüek
nagymérvű kiyitele, a filoxera károk által előidézett borhiány
ezzel a sörárpa kereslete, a sertésvész pusztításai, gabonanemüek túltermelése, gyapjuárak csökkenése, a francia és
angol gyarmatok hústermelése, ezáltal a francia piac elvesztése, a németországi agrár mozgalom, a vaj és sajttermelés
nagymérvű emelkedése hazánkban, mind odahatott, hogy az
ország mezőgazdasága egészen átalakult, a birtok értéke emelkedett, vele a földhaszonbér is.
Eme nagy mezőgazdasági átalakulásnak Nagyszalonta
gazdaságában alig volt számbavehető befolyása, csupán azon
szomorú tényt kell megállapítanunk, hogy az Alföld gazdái
az ő értékben nagyban növekedett birtokaikat eladogatva, itt
ugyanazon áron két-három annyi földbirtokot szereztek, az
elmaradottságukban szorult helyzetbe került szalontai gazdáktól és ugyancsak sok földet vásároltak itt a szomszéd
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Geszt, Mezőgyán és Méhkerék községbeliek is, miáltal kénytelenek lettek a szalontaiak határukon szűkebb térre szorítkozni.
Hogy a szalontaiak tért kénytelenek veszíteni saját határukon, ennek konzervativizmusukból és nemtörődömségükből folyó két fő tényező az oka.
Az egyik főtényező, hogy a szalontai határ az uradalmi birtok kihasitása óta csak annyiban változott, a mennyiben egy birtoktest, vagy annak hányada, eladás, öröklés, megosztás által
gazdát cserélt. A közlekedő utak most is azon mód vannak,
amint annak idején, mikor feneketlen tavakat, mocsarakat
kellett kerülni és különböző megosztások, házasság, öröklés,
vétel utján szerzett földbirtokok ugy vannak megosztva, hogy
nem egy tulajdonosnak tizenöt darabban van a földje, a mely
földek némelyike egy napi járásnyira van a másiktól, de nagyon sok olyan van, a melyre csak két, három más tulajdonos földjén lehet hozzájutni, ha azok megengedik.
Hogy ily körülmények között nem lehet okszerű gazdálkodást űzni, azon nem lehet csodálkozni. Eltekintve attól, hogy
a munkálás időpazarlással jár, hogy trágyázás, beosztás nem
eszközölhető, már maga az a tény, hogy az igy szétszórt
birtok, csupán gondot, de örömet nem okoz, lelkes gazdálkodásra nem ösztönözhet. Milyen más volna, ha minden
gazda kikerekített birtokán, kisebb-nagyobb tanyán, a birtok
nagyságának megfelelő és természetéhez való üzemet hozna
létre, az kellemes, jövedelmező és folyton szemmel kisérhető
otthonná válnék. Mindezen felsorolt előnyökön kivül pedig
azt eredményezné, hogy a szalontai földek értéke egyszeribe
legalább 25%-al többet érne és igy a közvagyon is lényegesen emelkednék. Ezen tagosítás, melynek hasznos volta talán
minden szalontai birtokos előtt ösmeretes — még sem vihető egyelőre keresztül azon okból, mert a birtokosok bizalmatlanok egymásai szemben, mert irtóznak a változástól és
végre, mert vannak olyanok, kik érdekből dolgoznak a tagosítás ellen.
Másik kerékkötője a gazdasági előmenetelnek az orosi
legeltetési állapot. Nagyszalonta lakosai per utján az Orosi
pusztát elveszítvén 1871-ben az Eszterházy uradalom utódaitól, Szalonta városa újra megvásárolta, a vételárt törlesztéses
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kölcsön felvétele utján fizette, ezen törlesztéses kölcsönt a
közköltőből fedezi. Az orosi pusztát pedig tovább is az ősidők óta fennállott legeltetési rendszerrel használja. Ez a legeltetési rendszer ugyanis abból áll, hogy tavasszal április
hó második felében kihajtották az összes szalontai marhákat
és lovakat és ezeket egy ménesben, egy gulya-, egy tehénés egy ökör-csordában — mely ménes és csordák mindegyike
felül haladja az ezer darabot, — addig mig eladásra hajtattak, vagy ősszel beszorultak, együtt legeltették. Az itatásra
8—10 duplaágasu kut volt felállítva, a puszta különböző ré-

Feketekörösi ármentesitő társulat.

szén, ugy, hogy a jószág egy pár órai legeltetés után megitatható legyen. Hát ez mind nagyon szép és célravezető volt
addig, mig az orosi pusztán sok jó lapály, ér és lapos váltotta fel a szikes légelőt, a melyen az évnek minden szakában volt bőséges legelő, sőt avar is maradt elég, mig a föld
árja oly magasan állott, hogy nedvesen tartotta a fü gyökerét;
de a kutakban is oly magasan volt a viz színe, hogy kalappal is lehetett merni, de győzték a gulyás és csikós legények
a vederrel is bőségesen, mig a legelőt nem lepte el a moha,
nem égette ki a sziksó. De talán a nagy csorda, ménes is jó
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volt arra, hogy közte a nem mindenki szemének való jószág is
jobban elrejtőzhetett. Sőt, ha ősszel nem a legjobb erőben
került jászolra a barom, nem nagy baj volt, mert ott várta
már a jó réti széna, néha sarjú is, de ha egyéb nem, hát a
gazos takarmány — sőt a tarlón, ugaron is kapott még valamit — legalább a jószág. Ilyenkor ősszel aztán az orosi
pusztát még kiadták a birkásoknak, a kanászoknak, a kik
József napig, ha a hó nem gátolta, legeltették az avart, ha
locsos idő volt, agyon tapodták a területet, sőt néha nagyokat durattak rajta. De változtak ám az idők, a Sebes-Köröst
és a Fekete-Köröst szabályozták, a nádasok kipusztultak, az
erek kiszáradtak, a föld árja lejjebb húzódott, vele a kutak vize
is, a szikes területek mindjobban kifehéredtek, a gyepek elmohosodtak, még a galagonya és a gilice tövis is tért hódított és az orosi puszta mind szegényebb lett, a jószág mind
csenevészebb és ősszel az ugarok sem várták már, a jászolban pedig a réti széna és sarjú helyett, törek, pejva felváltva
kóróval. A legelőn a nagy csapat jószág egymás előtt letapodta a gyenge legelőt, a kútnál egymás elől elitta a nagy
mélységből nehezen húzható vizet.
Minden megváltozott az orosi pusztán, csak a régi rendszer maradt meg, ezen változtatni nem tudtak ugyanezen
okokból, mint a melyből a tagosítást nem tudják a mai napig keresztülvinni, mint a mely okok nem engedik, hogy az
uj viszonyokhoz átmódosuljon egyéb gazdasági rendszer is.
A szalontai határon és a környezetben az uradalmi birtokon mindenütt a korral haladó gazdák működnek és ezek
után haladnak lassan a szalontai gazdák is, sok jót átvettek
már is rendszerükbe. Első sorban kell megemlítenem, hogy
a lucerna és a vörös lóhere termelést, a bükkönyt (bár sajnos inkább magnak) felvették váltógazdaságukba. Bőven termelik a takarmányrépát is. Szalonta főbb termeivényei: Buza,
rozs, árpa, zab, tengeri, meg bükköny, lucerna és lóhere-mag,
repce cukorrépa seprőcirok, mák, dohány. Már a kis gazdák
kezén is leginkább Sack-féle acél ekék és Howard vas boronák vannak, a vetőgép, a legújabb rendszerű gabona-rosták
és osztályozók és takarmány előkészítő gépek általánosak és
alig van kisgazda, ki lóval nyomtatna. Qőzcséplő, több mint
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tizenöt dolgozik a szalontai határon. A nagyobb birtokokon
már gőzeke ontja az árokszerü barázdákat. A belvizszabályozás is sok hasznavehetetlen földet változtat használhatóvá.
Kezd a szövetkezeti eszme is meghonosodni, eltekintve
a hitelszövetkezetektől, van egy tejszövetkezet, egy cirokfeldolgozó szövetkezet és egy gőzeke szövetkezet.
A nagyüzemű gőzekét ugyan csak a nagyobb területen
gazdálkodók használják és ezek alakították a szövetkezetet is
az 1905. évben, de már a mély müvelés előnyeinek szemléltetésével is jó példával szolgálnak és nem lehetetlen, hogy
ha a tagosítás valaha testté válna, a nagyobb táblákon a kis
birtokosok is hasznát vennék.
A cirok feldolgozó szövetkezet (létesült 1902-ben) a saját
termésű cirok szakálát dolgozza fel seprővé, egy fél millió
seprőt termel évenként, melyet Európa minden országában, Ázsiában és Afrikában értékesít és bár szívesen vásárolná a kisgazdák termeivényeit is — sőt propagálja termelését — sajnos a kis gazdák maradi gondolkozásán nem
bir rést ütni.
A tejszövetkezet többnyire kisgazdák hasznára létesíttetett 1904-ben a Gazdakör kezdeményezéséből, azonban még
ezt sem tudta megkedveltetni a régi szokásokon csüggő gazdákkal, pedig kedvezményes állami kölcsönt közvetitett a kisgazdáknak tehenek vásárlására; kitűnő vajkészitményét már
az egész országban elsőrangúnak ösmertetve, kelendővé tette.
Mindenesetre elérte eddig azt, hogy behozta a jövedelmezőbb
nyugati marhát a kisgazda kezére, mely jövedelem rászorította
az igényesebb szarvasmarha belterjesebb tenyésztésére, ezáltal több jövedelmet, több trágyát és nagyobbmérvü takarmánytermelést eredményez.
De van alkalma jövedelem forrását máskép is szaporítani, ha az asszony i>em restel baromfi tenyésztéssel foglalkozni, pedig ugyancsak ráér arra, a mióta a kender és len
termelés téljesen megszűnt a határon és vele a házi szövés,
mert egy tiz év előtt létesített baromfi kiviteli vállalat jól értékesiti a gondosan tenyésztett szárnyasokat.
Ugyancsak a gazdakör kezdeményezéséből van Szalontának egy mintagazdasággal egybekötött önálló gazdasági is-
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kólája, melyben az elemi oktatást végzett fiu és leánynövendékek még két évig iskolakötelezettek, ez volna lhvatva a
kisgazdákat az előre haladottabb gazdálkodás ismereteibe bevezetni, azonkívül itt tartanak rövid kéthónapos tanfolyamokat háziipar, seprő-, kosár- és kefe-kötés oktatására. A város
20 kat. hold földet bocsátott rendelkezésére, igen szép iskolaépületet, tanítói lakot és gazdasági épületeket emelt, a gazdasági felszereléseket rendelkezésére bocsájtotta, a kormány
gondoskodik gazdasági tanerőről és igazán üdvös működésre volna hivatva, ha a szülők vissza nem tartanák
gyermekeiket látogatásától, pedig a felnőttek is sokat tanulhatnának, ha a gazdaságot megtekintenék néha-néha.
Sötét képe ez a szalontai mezőgazdasági állapotoknak,
de igaz képe és ha igaz képét akarom festeni, nem szabad
elmellőznöm a javulás némi hajnalhasadását sem, mely arra
enged következtetni, hogy egy jobb mezőgazdasági korra
fogunk virradni.
Egy keleti rege beszéli, hogy boldog Arábia ura, a nagy
Kalifa egyszer nagyon elunta magát és meghagyta nagyvezérének, hogy találjon ki valamit szórakoztatására. — Nossza
szalasztotta a futárokat a nagyvezér szerte az országban, mig
előkerült egy dervis, aki vállalkozott arra, hogy gátat vet
a Kalifa unalmának. A dervist a nagyvezér bevezetvén, leteritett egy hatvannégy kockára osztott vásznat, kirakott kaftánja zsebéből harminckét figurát és bemutatta a mai napság
ismeretes sakkjátékot, amely elmés játék annyira megtetszett
a kalifának, hogy bárminő jutalmat kérdés nélkül megígért
de a dervis csak azt kérte, hogy adasson a kalifa neki a
sakktábla első mezejére egyszem búzát, a másodikéra kettőt,
a harmadikra négyet és igy tovább. És még a felére is alig
értek a mezők számának és jött a vezér jelenteni, hogy nem
termett boldog Arábia a Nilus völgyben együtt annyit, a mennyi
a dervis jutalmára elegendő volna.
A jóságos természet sokkal bőkezűbb, mint boldog
Arábia kalifája, mert egy szem búzát nem megkétszerez, hanem megtízszerez, sőt meghuszszoroz és háromszáz esztendő
ugyanannyi mezőként oly dusgazdaságot képvisel, mellyel az
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egész föld lakóit is jól lehetne tartani; és im Szalontának
egy ilyen gazdasága volna a legszebb históriája, mert visszapillantva a 300 hosszú évre, azt látjuk, hogy a természet
mindig bőkezű és áldott határ ám ez a szalontai határ! —
Időjárási viszonyai abnormitásokat kivéve, a legszerencsésebbek, a közeli folyók és hegyek minden időben remélni engedik a legszükségesebb csapadékot. Jégjárásnak, az eddigi
tapasztalatok után, nincs kitéve. Talajviszonyai is megfelelők :
a kissé nehéz munkáju vályogtalaj még elég jó termő erőben
van, hála az erdő és nádas korhányának és talán a nagy
török, tatár járásnak.
Megtermi a gabona, a takarmánynemüek bármelyikét,
sőt a kereskedelmi növények is díszlenek kivétel nélkül. —
Szikje legnagyobb részt szarvasmarhának, de birkának a legrosszabb is ad táplálékot. Állattenyésztésre egészséges éghajlata van, szóval minden körülmény összejátszik az eredményes működésre; és ha sikerülne a szalontai gazdáknak a
haladás iránt való ellenszenvüket legyőzni, a tagositatlan
állapotot és az orosi legeltetési rendszert megváltoztatni, —
a kerékkötő e két erős láncszemét eltörni, eljönne a vagyonosodás és a haladás boldogító korszaka.

