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Nagyszalonta város népessége
és utcáinak elnevezése

„Nagy-Szalonta nevezetes város,
Mégsem olyan nevezetes már most
Mint mikor volt szabad hajdufészek,
Benne lakván háromszáz vitézek.”
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Előszó
Immár a harmadik Bordás László-füzetet tartja kezében az
olvasó. Ebben Bordás Lászlónak két kutatása szerepel, Szalonta város népességének alakulása a kezdetektől 1956-ig, és
utcáinak elnevezése 1763-1910 között. Bordás László utódai,
kéziratainak közreadói tisztában vannak azzal, hogy e témákról
már születtek publikációk. Nem is szeretnénk senkivel tudományos vitába keveredni. Tény, hogy ezeket a kutatásokat Bordás
László az 1960-70 évek között végezte, de akkor nem sok
remény volt a kiadásra. Nagyon sok helytörténeti kutatását
nem is véglegesítette, azok megmaradtak az adatgyűjtés
szintjén. Ez nagyjából Szalonta népességére is áll. Ezen
hiányosságok mellett is hisszük, hogy a bemutatásra kerülő
kéziratok érdekes adatokat és észrevételeket tartalmaznak. A
Bordás László-füzetek magánkiadásként jelennek meg,
szándékunk szerény emléket állítani néhai Bordás László
nagyszalontai jegyzőnek és helytörténésznek. Reméljük
munkánk nem hiábavaló.
Csíkszereda, 2009. november 30.
Dr. Oláh-Gál Róbert
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Nagyszalonta város utcáinak
elnevezése az 1763-1910-es
évek között
Városunk területi fejlődését, valamint utcáinak első elnevezését, mint sok-sok mindent, a múlt homálya borítja.
A fennmaradt írásbeli emlékek alapján próbálom jelen tanulmányomban röviden szemléltetni és visszaadni szülővárosom, Nagyszalonta utcáinak elnevezését mintegy 150 éven
keresztül.
A felhasznált legrégibb emlék a városi tanács 1763. január
1-én tartott gyűléséről felvett jegyzőkönyv [1], melynek tanúsága szerint a városi tanács (magisztrátus) tagjainak választásakor négy „tizedest” is választottak és pedig a „Hídas
utzábúl, Kölesér utzábúl, Nagy utzábúl, Csegéd utzábúl”.
Arra nézve, hogy a város akkori többi utcáinak volt-e már
neve vagy sem, sem írott, sem íratlan nyomot nem találtam.
Feltételezhető azonban, hogy ezt megelőzőleg is az egyes útcáknak a közhasználatban volt már neve. Minden valószínűség
szerint az utcanevek rendszeres használata az 1710-es években
vehette kezdetét, a városi igazgatás újjászervezése alkalmából.
Amint láthatjuk, az első írásos bizonyítékunk 1763-ból
származik. Ettől az időtől kezdve városunkban a lakóházak
sorszámozása egytől kezdve folytatódott megszakítás nélkül.
Ezt bizonyítja a nagyszalontai református egyház halotti
anyakönyve is [2] ahol 1787. július 1-től 1790 március haváig
bezárólag már az elhunytak házszámát is bejegyezték.
Tudomásom szerint, ezekből az időkből – a volt városi
vezetőség részéről készített – olyan összeírás melyből az utcaelnevezések is kitűnnének, nem maradt fenn, – legalább is ilyet
feltárni nem sikerült.
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Nagyszalonta város területi nagyságáról, valamint utcáinak
számáról tájékoztatást nyújtana az a térkép, amely a Kőrösvidékről, így Nagyszalontáról is készült a XVIII. sz. második
felében. [3]. Ennek a térképnek a hollétét eddig még nem
sikerült felfednem.
Városunkról a későbben készült térképek már pontos
adatokkal szolgálnak.
Az ilyen kéziratos térkép Reis(z) Keresztény földmérnök
által 1812-ben készített és ugyanazon év szeptember 17-én
hitelesített térkép.[4]. Ezen a térképen mintegy 50 utcát
számolhatunk össze.
Olyan összeírás mely városunk lakosságát utcáról-utcára,
illetve házról-házra tünteti fel, 1817-ből maradt fenn [5]. Ebben az összeírásban már öt utca szerepel és pedig: „KölesérUttza” 1-től 237 házszámig, „Csegéd-Uttza” 238-391, „NagyUttza” 392-549, „Várad-Uttza” 550-782, és „Hídas-Uttza”
782-1089 számú házak. Ezekhez hozzászámítandó még a
református templom épülete és a „strázsa-ház” azaz a Csonkatorony, – tehát a lakóházak és épületek összlétszáma 1100 volt.
A fentebb említett öt utcaelnevezés nem azt jelenti, hogy
csupán ezek az utcák voltak meg abban az időben, hanem azt,
hogy hozzájuk tartoztak még a csatlakozó kisebb utcák is,
amelyeknek házai a fenti összegben benne foglaltatnak, s amelyeknek minden valószínűség szerint még nem volt hivatalos
elnevezésük.
A másik hasonló összeírás 1840-ből maradt fenn, ebben is
a már fentebb említett öt utca szerepel. [6]. A házak sorszámozása 1-től 1242-ig történik.
Az utcák további elnevezésének összeállításához felhasználtam a városról 1870-ben készült kéziratos [7], majd 1881.
január 31-án Mlynár Antal mérnök által készített nyomtatott
térképet [8] és végül 1910 december havában Széchen Antal
városi mérnök által készített nyomtatott térképet [9].
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Az előbbi két térképen „tized” beosztás látható. Az utóbbi
térképen (1910) már „kerület” beosztás van. A kerületek száma
szintén öt, az előbbi tizedbeosztásnak megfelelően.
Írott emlékeink között az 1847. évi tűzvész utáni időkben
találkozunk szakszerűen, tudományos alapon és tárgyilagosan
összeállított utcarendezési tervvel, mely tervből azonban a maradi gondolkodású ellenpárt nyílt- és aknamunkája eredményeképpen csak egy nagyon kevés rész nyert megvalósítást.
Az 1847-i nagy tűzvész előtt a városnak főleg kelet-nyugati
irányú utcái voltak. Ezeket csak itt-ott szelte át egy-egy északdél irányú szűk „sikátor”.
A tűzvész után azonnal megyei bizottság alakult a tűzkárosultak segélyezésére nagyváradi székhellyel. Ez a
bizottság Szalontán „fiókbizottságot” alakított. Mindkét
bizottság jegyzője Arany János volt.
A bizottság 1847. április 24-én Kenyeres János ügyvéd,
főbíró elnöklete alatt foglakozott első ízben az utcák szabályozásának ügyével.
Az utcák szabályozásának kérdésével több ízben foglalkozott a városi közgyűlés is. Az utcaszabályozásra vonatkozó
tervet Szász József vármegyei főmérnök készítette el. Az utcák
szabályozásának gondolata és terve már a kezdet kezdetén erős
ellentmondókra talált a maradi gondolkodású nemes és nem
nemes lakosság körében.
Az utcaszabályozási (rendezési) tervből mindössze annyi
lett megvalósítva, hogy később a Győri-sikátorból – Pása
Istvánné telke megvalósítása folytán – Győri Jakab-utca lett, a
Görög-sikátort megszüntették és beépítették s helyette – a
Bodnár-féle telek megvásárlása folytán –létrehozták az Iskolautcát, megszüntették a Bajkó-sikátort, rendezték a piacteret, a
református templom és református „nagy-iskola” között a
„promenád”-ot.
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Az 1800-as évek második felében az utcák számában
lényeges változás nem történt. Több régi építésű házat lebontottak s helyette újat, modernebbet építettek.
Ebben az időben lényeges változás történt: új piactér létesítése a város középpontjában.
A református templom és iskola közötti terecske, a piactér
(későbbi „promenád”) kicsinynek bizonyult s helyette gondoskodni kellett, új, nagykiterjedésű piachelyről.
A város középpontjában több olyan épület és lakóház volt,
melyeknek lebontása révén, valamint az ott található „paptavá”-nak betöltésével, megszüntetésével, szép és tágas
piacteret lehetett létrehozni.
Balogh Mihály főbíró 1852-ben nagy eréllyel fogott az új
piactér tervének megvalósításához. A „katonai nagy udvar”
romjait elhordatta, a közelében lévő telkeket a város megvásárolta, a rajtalevő építményeket leromboltatta. Hasonló sors
érte a fából épített régi „csizmadia-színt” is. Továbbá betömette a „paptavá”-t s így szép négyszög alakú, nagy burkolatlan
teret kapott a város, a későbbi piacteret, a Toldi-teret1, melynek
feltöltését és kockakövekkel való burkolását, kikövezését,
1898-ban fejezték be.
A város nagy szülötte, Arany János, már örökre beírta
nevét a magyar nemzet halhatatlan költői közzé, – szülővárosában azonban még utca nem volt róla elnevezve.
A város akkori vezetősége, elöljárósága, hogy ezen a téren
is lerója háláját és elismerését nagy szülötte iránt, elhatározta,
hogy a Nagy-Kölesér-utcát (az egykori Kölesér-utcát), amely
utcában a költő született, „Arany János utcának” nevezi el.
E határozatát közölte a nagy költővel, aki akkor Budapesten lakott.
A határozatra Arany János a város vezetőségének a következő tartalmú levelet küldte:
1

Ma Szabadság-tér
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„Igen tisztelt Főbíró Úr!
Szalonta város képviselő testületének már annyiszor ismételten felém forduló és engem oly nagy mértékben megtisztelő
rokonszenvét, most is, mint mindenkor, hálásan köszönettel
fogadom; bár, megvallom, sajnálnám, ha «Kölesér-utcza» a
nép ajkán századok óta meghonosult és onnan nehezen is leszorítható történeti nevét – mert hiszen hajdú őseink a
Bocskai-adományozta régebb lakhelyök felé vezető utczát
nevezték így –csakugyan elvesztené.
Egyébb iránt nem gondolom, hogy ilyen esetben az illetőnek engedélye szükséges volna; mert az ily névörökítés már a
tiszteletnyilvánításnak monumetális formái közé tartozik, mint
például egy emlékszobor, melyért élőnek talán köszönetét sem
illenék nyilvánítani.
Fogadja Főbíró úr, s általa a képviselő testület, szíves
üdvözlésemet és kifejezésemet az állandó tiszteletnek, mellyel
maradok
Főbíró úrnak
Budapest 1880 oct. 12.
Alázatos szolgája
Arany János”
A nagy költő ismert szerénysége és kifejezett óhaja ellenére
is a város képviselő testülete így határozott, hogy róla nevezi el
a Nagy Kölesér-utcát, ami meg is történt.
Tehát 1880-ban, illetve 1881-ben készített térképen már a
Nagy Kölesér-utca helyett „Arany János-utca”, a Kis Kölesérutca helyett pedig Kölesér-utca szerepel.
Nagyobb mérvű építkezés a XIX. század utolsó két évtizedében csak a város déli részén történt, ahol több új utca
keletkezett.
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Az 1898-as évben, magán kezdeményezésre, foglalkozott a
város vezetősége egyes utcák elnevezésének megváltoztatásával is, ami azonban csak terv maradt [10].
A XX. század első évtizedeiben a városi előjáróság több
középületet (városháza, főgimnázium, csendőrlaktanya, villanytelep
stb.)
építtetett,
–
úgyszintén
magánkezdeményezésből is épült egy-néhány emeletes épület a
város központjában (Arany-palota, Központi-szálloda, Nagy
Gyula palota, Rozvány-ház, stb.) ugyanakkor azonban épültek
lakóházak is a város külső részein.
A város területi nagyobbodása és utcái számának gyarapodása szükségessé tette az akkori 1-től kezdődő s az egész
városra kiterjedő folytatólagos házszámozás megváltoztatását.
A város elöljárósága 1909/1910-ben foglalkozott ezzel a
kérdéssel, amit meg is oldott.
A város utcáinak elnevezését felülvizsgálta, új utca-elnevezéseket eszközölt, s kimondta és elrendelte, hogy minden
utcában a házszámozás 1-től kezdődjön és pedig a Keletre és
Délre néző oldalon páratlan, a Nyugatra és Északra néző
oldalakon páros számmal.
Az új utcaelnevezések és a házak új számozása 1911.
január 1-én lépett életbe és gyakorlatba is.
Megemlítendő még a történeti hűség kedvéért az, hogy a
XIX. század második felében hozott közigazgatási törvények
alapján Nagyszalonta „nagyközségnek” lett minősítve, – a
népnyelvében azonban „város” maradt mindvégig. Ezért használtam én is a „város” elnevezést.
E rövid tanulmányomat, amelyhez áttekintés végett öt
kimutatást készítettem utcáink szemléltető fejlődéséről – zárom
azzal, hogy következő tanulmányomban szeretném összeállítani a piactér (főtér) kiépítését az utóbbi 100 évben, valamint a
város területének további fejlődését és utcáinak elnevezését.
Nagyszalonta, 1960. július havában.
Bordás László
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I. Kölesér utcai tized
1763

1817

1840

1870
Nagy
Kölesér-u.
Kis Köleséru.
Part-u.
Keskeny-u.
Aradi-út

1880
Arany Jánosu.
Kis Köleséru.
Part-u.
Keskeny-u.
Aradi-út
(részben)

Felső ősi-u.
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1910
Arany János
Kölesér-u.
Part-u.
Keskeny-u.
Aradi-út
Bimbó-u.
Rövid-u.
Szív-u.
Villám-u.
Rózsa-u.
Avar-u.
Földi János-u.
Csokonai-u.

1763

1817

1840

1870

1880

Alsó-Csere
Kölesér utcai Kölesér-uttza
tized
1-237
házszámok
257 ház

Kölesér-u.

Alsó ősi-u.

355-594
házszámok
240 ház

1910
Csokonai-tér
Futár-u.
Sarkantyú-u.
Keszikör-út
Batthányi-u.
Koppány-u.
Gólya-u.
Alkotmány-u.
Luther-tér
Tinodi-u.
Werbőczy-u.
Tompa-u.
Kiss Ernő-u.
Bajza-u.
Mátyás
király-u.
Lehel-u.
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1763

1817

1840

1870

1880
Felső Híd-tér

Görög
Szállás
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Görög
Szállás
Város
Majorja
Epres kert
Sarkadi-út
Péterháza-u.

1910
Apor-u.
Irányi-tér
Szondy-u.
Levente-u.
Nagyszigetiút
Város kertje
Sarkadi-út
Péterháza-u.

II. Csegéd utcai tized
1763

1817

Csegéd utcai Csegéd-uttza
tized
238-391
házszám
154 ház

1840

1870
Nagy Csegéd-u.

1880
Nagy Csegéd-u.

Csegéd-u.
595-756
házszámok
162 ház

1910
Bocskai-utca
Bocskai-tér
Aba-u.
Csap-u.
Holló-u.
Rózsa-u.
Liliom-u.

Kis Csegőd-u.
Aradi országút

Füveskerti
belsőség

Kis Csegőd-u.
Aradi-út
Széchenyi-tér
Iskola-u.
Könyék-u.
Füveskert

Kálvin-u.
Aradi-út
Kálvin-tér
Balogh Péter-u.
Könyök-u.
Füveskerti-út
Nefelejts-u.
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III. Nagy utcai tized
1763

1817

1840

1870
Áldás-u.
Nagy-u.
Vásártér

Nagy utcai
tized

Nagy-uttza
392-549
házszámok
158 ház

Nagy-u.
757-971
házszámok
215 ház

1880
Áldás-u.
Nagy-u.
Vasút-u.
Toldi Miklós-tér
Sarló-u.

1910
Kossuth L.-u.
Rákóczi-u.

Kis Magyar-u.

Zrinyi-u.
Bercsényi-u.
Kisfaludi-u.
Bem-u.
Jókai-u.
Bethlen-u.

Nyíl-u.
Duna-u.
Kereszt-u.
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Toldi M.-tér
Petőfi-u.

IV. Várad utcai tized
1763 1817

-----

Várad-uttza
550-782
házszámok
233 ház

1840

Várad-u.
972-1240
házszámok
269 szám

1870
Széles-u.

1880
Széles-u.

Nagy-Magyar-u.
Hosszú-u.

Nagy-Magyar-u.
Hosszú-u.

Malom-u.

Malom-u.

Gyepszél
Kaszárnya-u.
Kereszt-u.

Gyepszél
Kaszárnya-u.
Kereszt-u.
A Város cserépgyára
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1910
Széchenyi-u.
Bem-u.
Vécsei-u.
Hunyadi-u.
Wesselényi-u.
Munkácsy-u.
Deák Ferenc-u.
Vásártér
Damjanich-u.
Bethlen-u.
Vásárhelyi-u.

V. Hidas utcai tized
1763

1817

1840

1870
Vásár-tér
Hidas-utca

1880
Széchenyi-tér
Toldi M.-tér
Hidas-utca
Váradi-út
Tó-utca
Kiskut-u.
Korona-u.

Hidas-utcai
tized

Hidas-uttza
783-1089
házszámok
307 ház

Hidas-u.
1-354
354 ház
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1910
Kálvin-tér
Toldi M.-tér
Tenkei-ut
Kinizsi-tér
Váradi-út
Borz-utca
Vidra-u
Tó-u.
Óvoda-u.
Korona-u.
Tókerti-tér
Korház-u.

Cigány város

Korház-u.

Toldi-utca

Harcsa-u.
Zerge-u.
Toldi-u.

1763

1817

1840

1870

1880

Hajnal-u.
Belső-Bagosu.

Hajnal-u.
Belső-Bagos-u.

1910
Vajda-tér
Dobó-u.
Honvéd-u.

Külső-Bagos-u.

Dobozi-u.
Hétvezér-u.

Külső-Bagosu.
Temető sor
Felső csere

Temető sor
Patai-út
Kasza-u.
Kórós ér szél
Felső Híd tér

1763

1817

1098
Református templom 2

1840
Összesen

1870

1240
2
20

1880
Vegyesek 9 ház

Huszár-u.
Patai-út
Hársfa-u.
Kasza-u.
Sólyom-u.
Irányi-tér
1910

és Csonkatorony
1100

1242

21

Szalontai Lapok XXII. évfolyam
49. szám Nagyszalonta, 1910 szerda, november 23.
Új neveket és új számot kapnak az utcák.
(Saját tudósítónktól)
Sehol a világon olyan szertelen össze-visszaságban nincs
az utcák beosztása, a házszámok elhelyezése, mint Szalontán.
Itt az 1. számú ház mellett jó, hacsak 942-ös a szomszéd háza
és a város belterületének számozása egyszerre ötletszerűen
kiugrik a tanyai porták közé.
Ilyen körülmények között valósággal téboly eligazodni a
házszámok után és a közönség már alig várja, hogy rendet
teremtsen ebben a zűrzavarban. A Szalontai Lapok tudósítója
jelenti, hogy január elsejével megszűnnek ezek a mizerábilis
állapotok: Új neveket kapnak az utcák és új rendszerrel fogják
őket számozni.
A házszámok rendszere már sok helyütt bevált: egyik sor
páros, a másik páratlan számú és minden utcánál 1-el kezdik a
számozást. Az utcák elnevezése is sok helyütt megváltozott a
városiasodás javára. A rendezés alapja az, hogy a várost öt
kerületre osztották. És pedig:
I. kerület a Váradi és Hidas utcától keletre, a Kölesértől
északra eső terület.
II. kerület a Kölesértől délre eső összes területek.
III. kerület a Kölesértől északra, Hidas utcától nyugatra,
Toldi-tértől, Kossuth utcától, Aradi-úttól délre, Aradi-úttól
nyugatra eső terület.
IV. kerület Kereszt-utcától nyugatra, Vasút-utcától északra
eső terület és a külsőségek.
Az öt kerület utcáiban beállott változások a következők:
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I.

kerület:

Az utca régi neve
Hidas
Hajnal
Belső Bagos
Külső Bagos
Temetősor
Temetősor
Temetősor
Temetősor
Czigányváros
Czigányváros
Czigányváros
Toldi
Korona
Kis-Kut
Tó
Tó
Tó
Váradi
II.

Az utca új neve
Tenkei
Dobó
Honvéd
Hétvezér
Huszár
Harcsa
Kórház
Kinizsi-tér
Vajda-tér
Tókerti-tér
Dobozi
Toldi
Korona
Óvoda
Tó
Vidra
Borz
Váradi

kerület

Az utca régi neve
Patai
Patai
Patai
Kasza
Kasza
Kasza
Felső-Ősi
Felső-Ősi

Az utca új neve
Patai
Sólyom
Hársfa
Kasza
Szondy
Futár
Csokonai
Sarkantyú
23

Keszi-Kör
Keszi-Kör
Alsó-Ősi
Alsó-Ősi
Alsó-Ősi
Alsó-Ősi
Alsó-Ősi
Alsó-Ősi
Alsó-Ősi
Alsó-Ősi
Alsó-Ősi
Alsó-Ősi
Alsó-Ősi
Sarkadi
Sarkadi
Sarkadi
Sarkadi
Sarkadi
Sarkadi
III.

Keszi-Kör
Gólya
Batthányi
Koppány
Mátyás király
Tinódi
Kiss Ernő
Tompa
Bajza
Lehel
Apor
Werbőczy
Alkotmány
Sarkadi
Levente
Péterháza
Irányi-tér
Csokonai-tér
Luther-tér

kerület

Az utca régi neve
Aradi
Kossuth Lajos
Szécsényi-tér
Kis-Csegőd
Nagy-Csegőd
Arany János
Kölesér
Kölesér
Keskeny
Part

Az utca új neve
Aradi
Kossuth Lajos
Kálvin-tér
Kálvin
Bocskay
Arany János
Kölcsei
Földi János
Keskeny
Part
24

Part
Iskola
Iskola
Könyök
Könyök
Könyök
Könyök
Könyök
Könyök
Könyök
Könyök
Könyök
IV.

Villám
Balogh Péter
Avar
Könyök
Rózsa
Liliom
Aba
Bombó
Csap
Holló
Szív
Bocskay-tér
kerület

Az utca régi neve
Toldi Miklós-tér
Nagy, Vasút
Győri Jakab
Széles
Sarló
Kis Magyar
Nyíl
Duna
Nagy Magyar
Hosszú
Malom
Gyep-szél
Kaszárnya
Kereszt

Az utca új neve
Toldi Miklós-tér
Rákóczi-út
Győri Jakab
Széchenyi
Petőfi
Zrinyi
Kisfaludy
Bem
Vécsey
Hunyadi
Munkácsi
Vásár-tér
Damjanich
Bethlen
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V.

kerület

Az utca régi neve
Kis Magyar
Duna
Hosszú
Malom

Az utca új neve
Bercsényi
Jókai
Vesselényi
Deák Ferenc
Vásárhelyi
Eötvös
Baross-tér
Nagy Szigeti-út
Nefelejts
Füveskert

Szalontai Lapok XXII. évfolyam, 76. szám, 1910. Vasárnapdecember 25.
3.old: Szalonta térképe
Január elsejével új kerületi beosztás lép életbe Nagyszalontán
és megváltoznak az utcanevek. Ebből persze zűrzavaros helyzetek keletkezhetnének, de Széchen Antal jó előre gondoskodott ennek kizárásáról és egy új térképet készíttetett Nagyszalontáról. A térképet, mely ötszínű lesz és a pontos utcaneveken kívül az összes középületeket is feltünteti, most
sokszorosítja egy fővárosi térkép-intézet s újévre talán már
forgalomba is kerül.
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Nagyszalonta város népessége
(adatgyűjtés)
1332-1337
Szalonta csak igénytelen falu volt, s egyházi tekintetben is
oly szerény, hogy lelkésze, Miklós az 1332-35. években és ennek utóda, Tamás 1337-ben egy évben sem fizetett többet
nyolcz garas pápai tizednél. (Bunyitai V.)
1552,
1552-ik évben felvett porta összeszámlálási lajstrom (Regestrum connumerationis Portarum incl. comitatus Bihariensis
Anni 1552), Szalontán összeíratott 13 ½ porta. (RGy I. 7.)
1598,
1598-ban Nagyvárad alól visszavonuló török hadak elpusztítják és kb. 8 évig lakosok nélkül marad. (Bihar vármegye és
Nagyvárad, 124 old.)
1606-1618
E korszakra esik, hogy a Szalonta körül elpusztult falvaknak gyér számban maradhatott lakósai úgy mondván földjeiket
is magukkal hozva, mi a szalontai határ kiterjedését mozdítá
elő. – Szalontára telepedtek le, s magukat a 300 hajdú oltalma
alá helyezzék, azért is, hogy velük egyesülve s védelmükre
szolgálandó várkastélynak alapját közös erővel megvédhessék.
(RGy I. 39).
1658,
Szalonta elpusztítása 1658 szeptember 4-én vagy 5-én
történhetett meg.
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Szalárdi: „...Szalonta ... jó, ép, rakott épületű városával
ugyan maguktól a lakosoktól tőből kiégettetvén, pusztán hagyattak vala, hogy beléjük a török ne szállhatna.”
...Szalonta vidékének minden lakosa, minden elszállítható
javaikkal együtt és vele Debreczen vidékére vonultak... a nők,
öregek és gyermekek Szabolcs megyében, Bököny községben
helyeztettek el, és ezzel megkezdett a szóhagyományban is élő
második, úgy nevezett „nagy futás”. (RGy I. 67-68 old.)
1702.
Szalonta már 1702. a szepességi kamara alá lett rendelve
A kamara szerződéses elbánása szelíd volt, követelései
annyira korlátoltak, hogy Szalonta m.-város lakóssága annak
terheit nem csak könnyen viselhette, de a szelíd elbánás folytán
a lakósság más vidékekről is itteni letelepedésre édesgettetett;
mi által Szalonta népesedés és vagyonosodásban rövid idő alatt
- … tetemes gyarapodást tett. A szalontai lakosság sokáig nem
tudta azt, hogy herczeg Esterházynak van zálogba adva.
(RGY I. 89.)
1765-75.
…Szalontának az 1765-75 években 5290 református lakosa
volt…
( Dr. Móczár 102 lap.)
1840.
…Nagyszalontán, - hol 1840-ben kilencezer helv. Vallású
mellett mindössze 15 katolikus találtatott.
(R.GY. Nagy Szalonta történelméhez 1840.I. old. 1889.)
… a hivatal terhes volt. Tízezer lakosú város sok munkát
ad Szalontának pedig ott voltak régi pörei…
Vinovich Géza: Arany János életrajza 1817-1849 (1929.
évi kiadás) 59. old.
28

1869
Bihar Vármegye és –Nagyvárad thj Város 1902.
M. Kir. Közp. Statisztikai Hivatala
Nagyszalonta jelenlévő polgári népesség 11150
Szalonta ez idő szerint tízezer lelket számlált mintegy 600,
részint róm. katolikus, részint görög keleti és izraelita vallású
kivételével, - mindnyájan helvét hitvallást követők .- (R.Gy. I., 2)
1880.
Szalonta ma is létező Bihar megyében, a szalontai járáshoz
tartozó 9972 lakóssal bíró mezőváros. A lakosság igen csekély
kivétellel egészen református és magyar, …
(Rácz Károly: A Zarándi Egyházmegye Története, Aradon,
1880. 246 old.)
1880
Bihar Vármegye és Nagy-Várad thj város
M. Kir. Közp. Satisztikai Hivatala 1902.
Nagyszalonta jelenlévő polgári népesség 1880 végén
10403.
1890.
Bihar Vármegye és Nagy-Várad thj város
M. Kir. Közp. Satisztikai Hivatala 1902.
Nagyszalonta jelenlévő polgári népesség 1890 végén
12650.
1897.
Szalonta (Nagy) nagyközség Bihar vármegye szalontai
járásban, (1891), 1995 házzal és 12650 lakóssal (közte 11990
magyar, 497 oláh; hitfelekezet szerint 10507 ev_ref., 831
római kath., 620 görög keleti és 534 izraelita).
(Pallas Nagy Lexikona 15. kötet 387. old. Budapest 1897.)
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1899
1899 március 15-én Nagyszalontán van 14501 lélek, ebből:
Magyar
Német
Oláh
Tót
Szerb
összesen

13884
49
497
70
1
14501

Evang. Reformált
Róm. kat.
Görög keleti
Evang. Ágostai
Görög katolikus
Unitárius
Egyéb keresztyén
Izraelita
Összesen

11827
1004
722
102
20
5
184
637
14501

A lakott házak száma 2032
A határ területe 35777 kat. hold.
(Debreczeni István: A Nagyszalontai Arany-Emlék-Egyesület Története 1882-1912., Nagyszalonta, 1913.- 22.oldal)
1900.
Bihar Vármegye és Nagy-Várad thj város
M. Kir. Közp. Satisztikai Hivatala 1902. 23. old.
Nagyszalonta jelenlévő polgári népesség 1900 végén 14097
…1900-ban is csak 14432 lakosa volt a városnak.
(Magyar Városok 1947. 392. old.)
30

1901
Nagyszalonta … nagyközség, melynek lakosai ev. Ref.
vallású magyarok. Házainak számai 1995, lakósaié pedig
14173.
(Bihar Vármegye és Nagyvárad, Magyarország vármegyéi
és városai, 1901., 124. old.)
1905
Ref. lelkek száma
1905. december 31-én
Róm. kat. hívek száma
baptisták
Zsidó kb.
ág. evang.
Görög kat.
Görög keleti
unitárius
Néhány nazarénus
összesen

12038

112. old.

1069
88
900
98
30
798
10
?
15031

114. old.
117.old.

Dr. Móczár 1906.
1913
Nagyszalonta nagyközség 2864 ház, 15943 lakós.
(Magyar Szent Korona Országainak Helységnévtára 1913.)
1941
A város lakosságának száma 1941-ben 19249 négyezerrel
több, mint volt a román népszámlálás alkalmával 1930-ban. A
fejlődés javarészt a visszacsatolás után visszatelepültek magas
számával magyarázható…
(Magyar Városok 1941., 392 old.)
31

1943.
Nagyszalonta mv. Bihar m. vu. P. tel. 15255 lakós.
(Legújabb Lexikon Budapest 1943.)
1956. február.
Nagyszalonta állandó lakosainak száma 16250.
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E füzettel emléket szeretnénk állítani
édesapánk, néhai Bordás László
nagyszalontai jegyzőnek,
helytörténésznek.
Bordás László gyermekei, unokái, dédunokái
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